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Pilsudskio Rėkavimai Lenkti 
Demokratijos Nenugąsdino

Diktatūros priešai šaukia masinį mitingą 
Varšuvoje - Išleido atsišaukimus su 
reikalavimu, kad tuojau butų sušauktas 
seimas

VARŠUVA, rugp. 29. — Po
litiniai maršalo Pilsudskio, 
naujo Lenkijos ministerio pir
mininko, priešai šaukia masinį 
kairiojo centro susirinkimą rug
sėjo 14 dieną.

Pasirodo, kad Pilsudskio keik
smų ir plūdimų, jo paleistų Len
kijos seimo ir seimininkų adre
su, opozicija, kuri savo pusėj 
turi didelę rinkėjų didžiumų, 
nė kiek nenusigando.

Dvidešimt du lenkų centrai 
iškabinėjo atsišaukimus, ku

riais reikalaujama, kad seimas 
tuojau butų sušauktas. Atsi
šaukimai prasideda' didele ant
rašte: “Šalin diktatūrą!”

Vyriausybė iš savo inisės ima
si priemonių prieš opozicinin- 
kus, i svarbesnes policijos vie
tas paskirdama' daugiau karš
tų Pilsudskio šalininkų.

Socialistų organo “Robotnik” 
ir kitų laikraščių straipsniai, 
kuriuose buvo kritikuojamos 
Pilsudskio tirados, buvo cenzū
ros konfiskuoti.

Meksika mažina sa
vo armiją ir biudže

tą jai išlaikyti
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 

29. — Karo departamento pra
nešimu, Meksika sumažins savo 
kariuomenę, paleisdama iš tar
nybos aštuonis pėstininkų ir aš
tuonis raitelių regimentus, vi
so apie 5,000 kareivių.

Karo departamento išlaidos 
ateinantiems metamą sumažina
mos 7’Zj milijono dolerių.

Vokiečių Atlanto la
kūnai atlekia i c 

Chicagą ■
NEW YORKAS, rugp. 29.— 

Vokiečių transatlantiniai lakū
nai, su kap. Wolfgangu von 
Grau priešaky, šiandie 7:22 ry
to išskrido iš North Beach į 
Buffalo, o iš ten — Į Chicagą.

Svetimšaliai bėga iš 
Čangsos, į kurią arti
nas 20,000 komunistų
H AN KOVAS, Kinai, rugp. 

29. — 20,000 komunistų ar
mijai artinanties į čangšą, Hu- 
nano provincijos sostinę, visi 
tame mieste gyveną svetimša
liai kraustosi i britų ir japo
nų karo laivus.

Penkiolika šeimų čangšos pa
bėgėliu šiandie japonų garlai
viu atvyko į Hankovą.

Morrow pasitraukia iš 
ambasadorių

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
29. — Jungtinių Valstybių am
basadorius Meksikai, Dwight 
W. Morrovv, pranešė, kad jis 
iš savo vietos pasitrauksiąs 
apie rugsėjo 20 dieną.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; trupu
ti šilčiau; lengvi mainą si vė
jai.

Vakar temperatūra' įvairavo 
tarp 69° ir 75 .F.

šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi 7:29. Mėnuo leidžiasi 
10:51 vakaro.

Revoliucinis sukili
mas Brazilijoje

MONTEVIDEO, Urugvaja, 
rugp. 29. — Gauti čia iš Rive- 
ros, Urugvajus sienos miesto, 
pranešimai ^ako, kad Brazili
jos Rio Grande do Sul valsty
bėj prasidėjo revoliucinis su
kilimas, kuriam vadovauja Juari 
Francisco de Souza.

4 mažos mergaitės 
prisipažino padegu

sios 40 namų
PONTIAC, Mich., rugp. 29. 

— Keturios mažos mergaitės, 
kurių vyriausia yra 15-kos ir 
jauniausia 8 metų amžiaus, gy
ventojo Floyd Croiserio dukte
rys, prisipažino, kad per pasta
ras kelias savaites jos padegu
sios apie keturiasdešimt trobe
sių, pirma Battle Creeke, o pa
skui Athense, i kur jų tėvai 
neseniai persikėlė gyventi.

Nuolatiniai misteringi gais
rai, kurių priežastis nebuvo ga
lima susekti, sukėlė vietų vy
riausybes ant kojų. Pagaliau 
viena mažų padegėjų buvo su
gauta, o ji išdavė ir savo se
seris.

Vyriausioji padegėjų, Doro- 
thy, prisipažino, kad pirma ji 
padegus namus savo kaimyno, 
kurio ji nekentusi. Gaisras ir 
Jo gesinimas davęs jai didelio 
“thrill”. Po to ji sudeginus sa
vo tėvų namus, ir kai su tė
vais persikėlę į Athens gyven
ti, ji prisikalbinus ir savo se
sutes dalyvaut padegimuose.

Transkanadinio trauki
nio susikulimas

PEMBBOKE, Ont, Kanada, 
rugp. 29. — Lokomotyvai iš
trukus iš bėgių, netoli nuo čia 
šį rytą susikūlė greitasis trans- 
kanadinis traukinys, Laimingai, 
visi pasažieriai išliko sveiki, bet
mašinistas, pečkurys ir daY du 
traukinio tarnautojai buvo 
skaudžiai, du jų tur būt mir
tinai, sužaloti.

Mokslininkas Freud ga
vo Goethes dovanų 

I

FRANKFURTAS-ties-Mainu, 
Vokietija, rugp. 29. — šis mie
stas vakar šventė 181-metines 
Goethes, didžiausio vokiečių 
poeto, gimimo sukaktuves. Ta 
proga mokslininkui D-rui Sig- 
mundui Freudui buvo įteiktas 
Goethes prizas už jo nuopel
nus psichoanalyzės srity.

Angliakasių Lewis kon- 
feravo su Hooveriu
WASIIINGTONAS, rugp. 29. 

— Prezidentas Ilooveris vakar 
visą valandą konfera'vo su John 
L. Levvisu, internacionaliniu an
gliakasių unijos prezidentu.
Apie ką konferuota, nebuvo ga
lima sužinot nei iš paties Lew- 
iso, nei iš Baltojo namo valdi
ninkų.

Jugoslavai laimėjo
Mažosios Antantės 

oro lenktynėse
VARŠUVA, rugp. 29. — Ma

žosios Antantės valstybių oro 
lenktynes laimėjo jugoslavų 
aviatoriai.

šeši Jugoslavijos karo aero
planai vakar pabaigė lenktynių 
kelionę be jokio incidento, par
lėkdami i aerodromą toli prieš 
visus kitus.

Antri parlėkė keturi Čeko
slovakijos aeroplanai, o treti — 
keturi Bumam jos aeroplanai.

Iš šešių lenktynėse dalyva
vusių lenkų aeroplanų Varšuvą 
tepasiekė du. Kiti keturi susi
kūlė. kelionėje.

Varšuvoje prasidėjo 
Jtarptautinč žemes 
ūkio konferencija

<

Dalyvauja 8 Europos pusiaury-
čių kraštai — Lietuva, nors 
kviesta, dalyvauti atsisakė

VARŠUVA, rugp. 29. — Va
kar čia prasidėjo lenkų sušauk
ta vadinama tarptautinė žemės 
ūkio konferencija.* Jos tikslas 
yra, kaip konferencijos pirmi
ninkas Polczynskis, Lenkų že
mės ūkio ministeris, pareiškė, 
sunormuoti santykius tarp da
lyvaujančių konferencijoje kra
štų, sureguliuoti kenksmingą 
konkurenciją, susitarti dėl že
mės ūkio produktų eksporto ir 
organizuoti bendrų interesų ap
saugą.

Konferencijoje dalyvauja, be 
lenkų, šios septynios kviestos 
valstybės: Latvija, Estija, Če
koslovakija, Vengrija’, Roman i- 
ja, Jugoslavija ir Bulgarija.'

Lenkai kvietė dalyvauti ir 
Lietuvą, bet pastaroji atsisa
kė.

Tautų Sąjungos sekretarija- 
tas atsiuntė į konferenciją sa
vo observatorių.

Argentinai taip pat gre- 
> šia revoliucija

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 29. — Argentinos sosti
nėje viešpatauja nerimas. Bi
joma revoliucinio sukilimo prieš 
prezidento Hippolito Yrigoyeno 
valdžia. c

Prezidento rūmai ir visi val
džios trobesiai ir įstaigos tapo 
apstatyti stipriai ginkluotais 
kareivių būriais. į uostą šian
die dar atvyko iš La Platos trys 
karo laivo*.

Francijos tekstilininkų 
streikas eina galop

PARYŽIUS, rugp. 29. — 
100,000 tekstilės įmonių dar
bininkų Roubaix-Tourcoingo ra
jone, šiaurės Francijoj, strei
kas tur būt tuojau baigsis.

Samdytojai, pagaliau, sutiko 
išpildyti svarbiausius darbinin
kų reikalavimus, ir manoma, 
kad ateinantį pirmadienį strei
kininkai grįž į įmones.

Streikas tęsėsi jau penkias 
savaites.

[Atlantic and Pacific Photo]

Oslo, Norvegija. — August Andree, kuris 1897 m. bandė 
lėkti į šiaurių* žemės ašigalį ir žuvo, šiomis dienomis tapo su
rastos jo liekanos Baltojoj saloj.

Kanados parlamen
to nepaprasta sesija 
nedarbo klausimu
TORONTO, Ont., Kanada, 

rugp. 29. — Rugsėjo 8 dieną 
susirinks nepaprasta Kanados 
parlamento sesija. Sesijos už
davinys bus apsvarstyti eko
nominę Kanados situaciją, su
rasti priemonių kovai su ne
darbu ir priimti apdraudos nuo 
nedarbo įstatymus.

Du angliakasiai su
imti dėl kasyklų 
bombardavimo
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MURPHYSBORO, Ilk, rugp. 
29. — Vakar tapo suimti du 
Zeiglerio, Ilk, angliakasiai, kal
tinami dėl mėtymo iš aeropla
no bombų į Providence, Ky., 
rajono anglies kasyklas.

Suimti yra Ray Edmondson 
ir Ed Ilecklebcck. Juos išdavė 
pats aeroplano pilotas, Paul 
Montgomery, kuris buvo netru
kus po įvykusio bombardavimo 
suimtas, v—~

Munšaininkas nušovė 
du prohibininku 

Žemė drebėjo
EUGENE, Ore., rugp. 29.— 

Praeitą naktį netoli nuo Mar- 
colos įvyko kautynės tarp vie
no munšaininko, Ray Suther- 
lando, kuris buvo užsibarika
davęs savo grintelėj, ir prohibi- 
cijos agentų. Du pastarųjų bu
vo nukauti, kiti du sužaloti.

Pats SutherPand taipjau buvo 
sunkiai pašautas.

Bijodamas netekti ko
jos, žmogus nusižudė

NEW YORKAS, rugp. 29.— 
Prieš keletą savaičių uodas, ar 
koks kitas vabdfas, įkando dar
bininkui Kostantinui Borov- 
skiui koją. Nuo krapštymo ga
vo kraujo užnuodijamą ir ko
ja' ėmė gangrenoti. Gydytojas 
pasakė, kad koja teksiahti nu
plauti. Borovskis taip nusigan
do, kad užlipo ant fabriko sto
go ir, šokęs žemyn,. užsimušė.

Žemė drebėjo
NEW YORKAS, rugp. 29.— 

Fordhamo universiteto seismo
grafas anksti šį rytą įregistra
vo žemės drebėjimą, turėjusį 
įvykti apie 3,000 mylių tolu
mo, gal būt Ekvadore.

Europoj siaučia ne
paprastos kaitros; 

žmonės miršta
LONDONAS, rugp. 29.—Vi- 

soj Europoj siaučia didelės kai
tros. Anglijoj, šiaurinėj, vidu
rinėj ir vakarinėj Europoj ter
mometras siekia iki 94 laips
nių Fahrenheito, o pietuose net 
iki 120 laipsnių.

Nuo kaitrų daug žmonių mir
šta. Vienoj tik Anglijoj per dvi 
pastaras dienas mirė 35 asme
nys, daugiausia pramonių dar
bininkai. Del nepakenčiamo kar
ščio daugelis fabrikų buvo pri
versti paliauti darbus.

Drebėkit! Lenkai tu
ri stipriausią armiją 

Europoje
VARŠUVA, rugp. 29.—Len

kų spauda pareiškia, kad Len
kija esanti pilnai prisirengus 
apsiginti, jei Vokietija' dary
sianti šiokių ar kitokių žygių 
savo sienoms atitaisyti Lenki
jos lėšomis.

Laikraštis Kurjer Polski iš
didžiai sako, kad, girdi, “šian
die Lenkija turi stipriausią ka
riuomenę Europoje, ir karo pra
monė Lenkijoje iš dienos į die
ną vis didėja.” O todėl Vokie
tija, girdi, turinti savo svajo
jimus apie sienų reviziją už
miršti.

-------------- —4—

Bedarbis nušovė sa
vo žmoną, sūnų ir 

pats nusižudė
PITTSBURGH, Pa., rugp. 29. 

—. Ilgai negaudamas darbo ir 
nebepajėgdamas ilgiau kovoti 
su vargu, F. M. Fish, profesija 
mašinistas, nušovė savo žmo
ną, jauną sūnų ir, pagaliau, 
pats nusišovė.

Rado naujus diemantų 
laukus Afrikoj \

CAPE T0WN, Pietų Afri
ka, rugp. 29. — Praneša, kad 
Komaggase, Namakvalande, ta
po atrasti nauji dideli diemantų 
laūkai. b

Žaibas užmušė farmerj
QUINCY, III., rugp. 29. — 

Trenkęs perkūnas užmušė lau
ke jauną vietos fatmerj, Law- 
rence Dickerį, 21 metų am
žiaus.

Imigracijos j Kanadą 
sumažėjimas

0TTAWA, Kanada, rugp. 29
— Per šių metų keturis mė
nesius iki liepos 31. dienos imi
gracija į ’ Kanadą sumažėjo 
38%, palyginus su praeitų me
tų to paties laiko imigracija'. 
Pernai per tą laiką buvo imi
gravę 94,214 asmenų, o šiemet 
tik 58,273.

Daugiausia sumažėjo imigran
tų iš Anglijos.

Anglijos angliakasių 
konferencija pa
smerkė komunistus %

LONDONAS, rugp. 29.—An
glijos angliakasių federacijos 
konferencijoje buvo, be kita, 
svarstomas klausimas dėl ko
munistų darbuotės angliakasių 
tarpe, škotų delegatas MacKen- 
na* aštriai pasmerkė ardomus 
komunistų partijos darbus or
ganizacijoje.

Komunistų partija, — pasakė 
MacKenna, — kuri susideda iš 
rėksmingų oratorių ir mažo 
skaičiaus klausytojų, savo de
magogija klaidina darbininkus 
ir, steigdama paralelines orga
nizacijas, stengiasi angliakasių 
federaciją sugriauti.

MacKennai pasiūlius, konfe
rencija priėmė rezoliuciją, ku
ria komunistų darbai aštriau
siai pasmerkiami.

Pilotas, dvi mergai
tės žuvo, aeroplanui 

nukritus
BUFFALO, N. Y., rugp. 29.

— Ties Cheektowagos mieste
liu, netoli nuo Buffalo, vakar 
vakarą nukrito iš 1,000 pėdų 
augštumos ekskursinis aeropla
nas, ir trys juo skridę, asme
nys užsimušė, žuvusieji yra: pi
lotas Arthur Devlin, 33, ir du 
jo pasažieriai, Miss Pearl Jab- 
czynska, 18, ir Miss Rose Za- 
ja'c, 20 metų amžiaus.

Darant nelaimės tyrinėjimą 
paaiškėjo, kad pilotas ii; abi
dvi mergaitės prieš išskridimą 
buvo gerokai išsigėrę.

Trys nusikaltėliai mirė 
elektros kėdėj

OSSINING, N. Y., rugp. 29. 
— Praeitą naktį kalėjime čia 
tapo elektros kėdėj nužudyti 
trys nusikaltėliai, Claud Ud- 
wine, 29, William Force, 30, 
ir Jesse Thomas, 20 metų am
žiaus.

Mirties bausmei jie buvo pa
smerkti ryšy su kalinių riau
šėmis Auburn kalėjime praeito 
gruodžio mėnesį, per kurias de
vyni kaliniai ir vyriausias ka
lėjimo prievaizdas George 
Durnford buvo užmušti. Dabar 
elektros kėdėj nužudyti buvo 
tų riaušių vadai.

Aeroplanų pilotų strei
kas Olandijoje

AMSTERDAMAS, Olandija, 
rugp. 29. — Amsterddme su
streikavo visi Karališkos Olan
dų Oro Linijos pilotai, reika
laudami didesnės algos ir ge
resnių gyvenimo sąlygų sau ir 
savo šeimoms.

Del streiko, šiandie nė vie
nas aeroplanas neišskrido iš 
Amsterdamo.

PLATTSBURG, N. Y., rugp. 
29. — Netoli nuo čia pasažie- 
rinis traukinys užgavo skers- 
kely automobilį ir užmušė ke
turis asmenis, visus vienos šei
mos narius.

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip einasi su “prisikė

limo” bažnyčia
Prisikėlimo bažnyčios statymas 

nevyksta

Prisikėlimo bažnyčios projek
tą sukritikavus, jis esąs taiso
mas ir bažnyčios statymo pa
ruošiamieji darbai sustojo. Lš 
patikimų šaltinių sužinota, kad 
tos bažnyčios statyba nustota 
rūpintis todėl, kad pinigų jai 
maža plaukia. Negausingumo 
aukų priežastis esanti ta, kad 
katalikai, įvedus penkias vysku
pijas, ir taip jau nuvarginti 
rinkliavomis vyskupijų bažny
čioms, klebonijoms, klerikų se
minarijoms statyti ir parapijų 
bažnyčioms bei klebonijoms tai
syti. O kadangi prisikėlimo 
bažnyčiai reikės apie 10 mili
jonų litų, tai nesą vilties to
kią sumą surinkti.

Voldemarą trauksią t ei- 
sman už Platelių in

cidentų
KAUNAS. — Kaip teko gir

dėti, už Platelių incidentą bus 
patrauktas atsakomybėn prof. 
Voldemaras, grasinęs revolve
riu policijos atstovui. Byla yra 
Šiaulių prokuratūros žinioje.

Mirtinai suvažinėtas 
grįžtąs namo ūki

ninkas
ŠIAULIAI. — Beržinės kaim, 

Šiaulių v., ūkininkas Kazys 
Mendelis naktį į 2 rugpiučio 
apie 24 vai. ėjo namo iš Šiau
lių. Tuo laiku į Šiaulius važia
vo Edelšteino krovinių auto
mobilis su šoferiu Petru Mar
cinkevičium. Dar neišaiškinto
mis aplinkybėmis automobilis 
nuvertė nuo kojų ūkininką ir 
mirtinai jį suvažinėjo.

Policija stftaikė šoferį. La
vonas atgabentas į Šiaulius.

Mirtinai suspaustas va
gonų derintojas 

---------------- 1

Rugpiučio 3 d. 23 vai. Rad
viliškio stoty laike manevrų su
kabinant garvežį su traukinio 
sąstatu buvo mirtinai suspau
stas vagonų derintojas Anta
nas Rimkus, 34 m.

Rokiškio valsčiui pasi
korė 20 m. jaunikaitis

Rokiškio valsčiuj, Didėjos 
kaime pasikorė Antanas Gali
nis 29 m. Vedama kvota. Prie
žastis dar nežinoma.

Perkūnas užmušė 
ūkininką

Žeimelio valsčiuj perkūnas 
užmušė ūkininkę Teodorą Juo- 
dienę 50 m.

5 aeroplanai sudegė; 
$75,000 nuostolių

KANSAS CITY, rugp. 29.— 
Siautęs vietos Aeromotive kor
poracijos hangare gaisras su
naikino penkis aeroplanus, pa
darydamas daugiau kaip $75,- 
000 nuostolių.

Pirmadienį, rugsėjo 1-mą
PER 

“DARBO DlfeNOS” 
ŠVENTĘ 

“Naujienos” neišeis ir 
“Naujienų” raštinė bus 

visą dieną uždaryta.
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NAUJIENOS, CHcagtf, m.

APŽVALGA
Mokesniai už gazoliną

Šiais metais mokesnių už 
žoliną bus surinkta maždaug i 
$550,000,000. Pereitais metais i 
tos rųšies mokesnių buvo su- Į 
rinkta visu šimtu tūkstančių į 
dolerių mažiau. Tai reiškia, 
kad gazolino naudojimas' žy
miai padidėjo.

Nauji košt limenai

Kas dieną Amerika susilau-
kią 7,000 naujų kostumerių, 
sako Roger Bobson. Tie sep
tyni tūkstančiai naujų kostu- 
merių reprezentuoji*, kasdieninį 
gyventojų prieaugi].

Kas dieną, sako Bobson, at-' 
siranda 7,000 naujų kostume-j 
rių, kurie neturi mažiausio su
pratimo apie kokias nors pre
kes. I tuos' naujus kostumerius 
biznieriai turi kreipti savo cie-J 
mesi ir aiškinti jiems apie sa-l 
vo prekes. Per metus tų nau
jų kostumerių susidaro iki 
pustrečio miliono.

Biznio depresijos

Per paskutinius 75 metusi 
įvyko 24 depresijos. Taip sako I 
Hoovero paskirtasis komitetas, | 
kuris neseniai paskelbė savoj 
tyrinėjimo davinius. Pasak ko-1 
miteto, tie depresijų periodai! 
darosi trumpesni, negu seniau.. 
Bet užtat jie įvyksta dažniau.: 
Vėliausių biznio ir pramonės 
depresijų vidutiniškas ilgumas | 
lyginosi maždaug pusantriems 
metams.

Kiek Amerikos moterys per 
metus išleidžia pii.gu

Moterys nuperka apie 64' 
nuošimčius vyriškų kalnieriu ir!v • 7!kaklaryšių bei 75 nuošimčius ■ 
vyriškų kojinių. Statistikai’ 
sako, kad per šiuos metus mo
terys įvairiems pirkiniams iš-1 
leis apie 10 bilionų dolerių. Bet i 
diliai to vyrams nėra ko skus- 
tis, nes moterys turi geresnį į 
skonį ir moka išsirinkti geres
nes prekes.

Ciga ii ta i 
i

Palyginus su pereitais me
tais cigaretų tapo pagaminta j 
visu bilionų daugiau. Per pir
muosius keturis mėnesius buvo 
j u pagaminta 37 bilionai su
virsimi. Per tą laikotarpi bu 
vo eksportuota 1,700,000,000 
cigaretų. Palyginus su praei
tais metais cigaretų eksportas 
du kartu sumažėjo. Tas suma
žėjimas vyriausiai atsitiko dėl Į 
neramumų Kinijoj. Reikia pa
sakyti, kad Kini ja labai daug I 
importavo Amerikos cigaretų. I

Tuo pačiu laiku cigarų nau-i 
(lojimas sumažėjo septyniais’ 
nuošimčiais. Ypač dabar daug' 
mažiau besurukoma branges
nės rųšies cigarų. Matomai, ii Į 
milionieriai pasidarė taupus.

žemės vertė
Daugelyje vietų šiandien že

mes vertė yra mažesnė, negu 
ji buvo prieš karą. Žemiau 
telpa lentelė, iš kurios aiškiai 
matyti žemės kainos nukriti
mas. Lentelėj parodoma vigu- | 
tiniška žemės akerio kaina;

tė, jog Amerikos farmų vertė

prieš ka ra, “boom” laikais ii
dabar. Iš tos lentelės skrity-1
tojai pamatys, kurioj valstijoj 1
žemės vertė daugiausiai nukri-1
to. 1

Pries karą “Boom” dabai ,
laikais

Kansas 50 76 />7 j
lovva $119 $259 $185 j
Illinois 126 • 201 114
1 m liana .83 143 71 į
Ohio 81 132 751'•/■ * » 1
N eb raski 62 111 70 į
Missouri 64 106 59

Iš tos lenteles matyti, jog
žemės vertė dabar yra labai
nukritusi Prieš kokius aš tuo-
nerius n lėtus ekspertai apskai-

ga~

! siekė apie $80,000,000,000. Gi 
(dabartiniu laiku jų vertė vai; 
Į gu besudarys ir penkių dešim
čių bilionų dolerių: Reiškia, 
Amerikos taimeriai dabar yra
ant trijų dešimčių bilionų do
lerių biednesni, negu jie buvo 
prieš keletą metų.

Šaisterių aukos
Charles H. Tuttle, New Yor- 

ko valstijos prokuroras, sako, 
jog visokie šaisteriai, kurie 
pardavinėja netikusias akcijas 
(šėrus) geriausių kostumerių 
susiranda tarp milionierių naš
lių. Tokių našlių, kurios leng
vai pasiduoda ant meškerės, 
priskn itoma liti vieno tūkstan
čio. Antrą v*etą užima dvasiš
kiai, kurie irgi lengvai pasi
duoda primaunami. O trečioj 
vietoj —tikėkite, ar ne—stovi 
advokatai. Pasirodo, kad šais- 
teriai be didelio sunkumo ap
mauna ir advokatus. Tai tik
rai keista.

Išlaidos karo reikalams
• Taip vadinamas “civilizuotas 
pasaulis” per pereitus metus 
armijoms, laivynams, amunici
jai ir kitiems karo reikalams 
išleido $3,750,000,000.

Amerika išleido daugiausia, 
-$668,297,000. i Antrą vietą 

užima Anglija, Francija ir Ru
sija, kurios išleido po $500,- 
000,000. Italija ir Japonija 
stovi trecioj vietoj; jos išleido 
po $250,000,000.

Palyginus su 1928 m. karo 
reikalams išleista šimtu milio- 
nų dolerių daugiau. Ir tai dvy
liktais metais po to karo, ku
ris turėjo padaryti galą vi
siems karams!

Kai karas pasibaigė 1918 m., 
tai Europa turėjo 13,000,000 
kareivių, piapdien, dvylikai me
tų praėjus', ji turi 20,000,000 
kareivių armijose ir rezervuo
se.

Amerikos žmonės mažai 
bevalgo kviečių

Prieš k,arą kiekvienas Ame
rikos gyventojas suvalgydavo 
pusšešto bušelio kviečių per 
metus,. Dabar jis besuvalgo 
tik 4.26 bušelio. Tai reiškia, 
jeg amerikietis per metus su
valgo 20 nuošimčių mažiau 
kviečių, negu prieš karą.

Kodėl taip atsitiko? Visi gcr 
rai atsimena, kad karo metu 
žmones buvo raginami mažiau 
kviečių valgyti. Restoranuose 
tam tikromis dienomis nebuvo 
galima gauti kvietines duonos. 
Laikui bėgant žmonės' ii- pri
prato mažiau duonos» be valgyti. 
Ačiū tam, dabar Amerikoj pa
sireiškia kviečių perviršis.

Amerikos Duonkepių Asocia
cija pradėjo varyti kampaniją, 
kurios tikslas yra raginu žmo
nes, kad jie daugiau dlionos 
valgytų. Tačiau butų daug ge
riau, sako vienas laikraštis, 
kad jie nupigintų kainą duo
nai. Tąsyk ir be agitacijos 
žmonės pradėtų daugiau kvie
tinės duonos valgyti.—K.

Lotynų Amerikos 
gamtos turtų 

resursai
šimto metų sukaktuvės. — 

Nitratai. — Pietų Amerikos 
turtai. — Amerikiečių in- 
vestmentai. — Meksika. — 
Milžiniškas pelnus. — švi- 
n»<. Mineralinio ąliejaus iš
tekliai. — Vario kasyklos 
Chile respublikoj.

Šiemet sukanka šimtas metų 
nuo to laiko, kaip iš Chile ta
po atvežta į Jungtines Valsti
jas salietra arba nitratai. Vi
so buvo atvežta tik vienas to
nas nitratų, bet ir tą kiekį nie
kas nenorėjo pirkti. O tai dėl 
to, kad tuo laiku niekas dar

nežinojo, jog nitratai yra ge
riausi natūrali trąša.

Praeitais metais Amerikos 
farmeriai f sunaudojo apie 
1,000,000 tonų nitratų, kurie 
buvo importuoti iš Chile. Ap
skaitoma, kad per paskutinius 
penkis desetkuš metų Chile ka
syklose buvo gauta apie 75,- 
000,000 tonų nitratų. Ameri
kos geologai yra tos nuomo
nės, jog to mineralinio turto 
pakaks dar keliems Šimtams 
metų.

Pietų Amerika yra labai tur
tlnga įvairiais mineralais, be 
kurių joki civilizuota šalis ne
guli apseiti. Ten randama ne- 
mažai MnjrlieM. pfeležios, vario, 
zinko, sidabro ir švino. Tačiau 
nors ty turtų Pietų Amerika 
turi ir labai daug, bet pramo
nė ten toli gražu nėra tinka
mai išvystyta. Tik pastaruoju 
laiku ėmė kiek smarkiau 
skverbtis užsienių kapitalas. 
Vien tik Jungtinių Valstijų 
piliečiai i Pietų Amerikos ka
syklas yra investavę milžiniš
kas sumas pinigų. Amerikiečių 
investmentai siekia bilionus 
dolerių.

Mineraliniais resursais viena 
turtingiausių Pietų Amerikos 
šalių yra Meksika. Ji turtinga 
yra . sidabru, variu, švinu ir 
zinku. Pagarsėjusi ji taip pat 
yra mineralinio aliejaus lau
kais. Per ilgus metus naftos 
gamyboj Meksika stovėjo ant
roj vietoj. Tik vėliausiuoju lai
ku tą pirmenybę iš jos paver
žė Venezuela.

Amerikiečiai Meksikoj turi 
investavę daugiau, negu 1,38,9,- 
000,600 pesų. Daugiausia ame
rikiečių pinigų yra investuota 
į kasyklas, aliejaus laukus ir 
naftos perdirbimo fabrikus. 
Pelnai Meksika pagaipino 44,- 
687,879 bačkas naftos, kurios 
vertė siekė 192,000,000 pesų.

Centralinėj Amerikoj Hon
dūras ir Nikaragua yra pagar
sėję sidabro kasyklomis, ku
rias kontroliuoja Amerikos Ro- 
sario Mining kompanija. Nors 
kainos sidabrui yra labai nu
puolusios, vienok ta kompani
ja padaro labai gražaus pemo. 
Apie tai galima spręsti iš to, 
jog pernai ji savo šėrininkams 
išmokėjo $500,000 dividendais'.

Columbia užima antrą vietą 
platinos gamyboj, — ją pra
lenkia tik Rusija. Prieitam 
Columbia turi labai turtingų 
mineralinio aliejaus laukų, ku
rie nėra dar eksploatuojami. 
Koncesijas tiems laukams turi 
daugiausiai amerikiečiai. Peru 
yra pagarsėjusi savo sidabro, 
vario ir vanadijaus kasyklo
mis. ' Vanadijaus viso pasaulio 
produkcijos Peru respublikoj 
gaunama 92 nuošimčiai. Chile, 
kaip jau buvo/ minėta, yra tur
tinga nitratais ir variu.

Viena - ketvirtoji pasauL’ė 
švino dalis yra gaunama Boli
vijoj, kuri taip pat yra turtin
ga aukso, vario ir cinko ka
syklomis. Bismutą Bolivija yra 
tiesiog monopolizavusi. .

Akivaizdoj to fakto, kad Lo
tynų Ameriką turi tokius mil
žiniškus mineralų resursus, jos 
ateitis yra gana šviesi. Jos ka
syklos yra vienos seniausių 
pasaulyj: Bet pramonės atžvil
giu . Pietų Amerika palygina
mai yra ^atsilikusi. Todėl ten 
apsukriems ir Sumaniems žmo
nėms yra visokiausių progų.

Apskaitoma, kad Lotynų 
Amerikos vien tik mineralinio 
aljejaus rezervuaras turi apie 
13,000,600,000 bačkų. Kįa.g me
tą Pietų Amerikoj gaunama 
viena šeštoji dalis mineralinio 
aliejaus.

Per paskutinius tryliką me
tų Amerikos investmentai Chile 
respublikoj padidėjo tris de
šimtis penkis kartus. Daugiau
siai amerikiečių kapitalo yra 
investuota į nitratų ir vario 
industriją. Nitratų Chile kas 

metą eksportuoja apie 2,000,- 
000 tonų, kurių vertė siekia 
$125,000,000.

Vario gamybos atžvilgiu 
Chile stovi antroj vietoj. Prie 
vario kasyklų išvystymo vy* 
riausini prisidėjo amerikiečiai, 
kurie turi investavę apie, $400,- 
600,000. Manoma, kad trumpoj 
ateityj Chile kas’yklos kas me
tą pagamins nuo 600,000,00 
iki 700,000,000 svarų vario.

Kitos Lotyni/ Amerikos ša
lys irgi smarkiai žengia pir
myn. Ir juo tolyn, tuo jos la
biau progresuos, kadangi jos 
turi pakankamai gamtos tur
tų. —K.

Po Ekonomines kon
ferencijos - kas 

toliau?
Amerikos lietuvių spauda 

teikėsi plačiai ir simpatingai 
pa informuoti visuomenę apie 
buvusią birželio mėnesy 'New 
Yorke pirmąją Am. Liet. Eko
nominę Konferenciją. Yra na
tūralu, kad visuomenė norėtų 
žinoti kas ir kaip manoma da
ryti toliau.

Ek. -Konferencijos sudaryta
sai Ekonominis Centras, kuris 
pasiėmė į savo rankas Konf- 
joje iškeltų minčių realizavimą 
ir tolimesnį vadovavimą. Am. 
liet, ekonominėj organizuoto j 
reikia tikėtis, savo laiku pa
tieks platesnį pranešimą spau
dai visuomenės susidomėjimui 
patenkinti. t

Prekybos srityje pastebimas 
bent kiek didesnis judrumas 
ir Lietuvos produktais susido
mėjimas. Ekon. Centras' da
rysiąs pastangų ir turizmo sri
tyje. Tai yra loginga, nes tu
rizmas yra svarbus veiksnys 
ekonomikoje. Ek. Centras .ga
li sulošti nemenką rolę, kad 
keliauninkų sbove plauktų ju
ros keliu tiesiog į Klaipėdą.

Statymo ir skolinimo ben
drovės (Building and Loan 
Ass’ns) daugely lietuvių kolo
nijų turi gerb pasisekimo. Bet 
yra daug lietuviškų kolonijų, 
kame tų bendrovių nėra, o ga
lėtų būti. Čia Ek. Centras gu
lėtų rasti budo tokiame, reika
le patarnauti, ^patarimais ar
ba net imtis iniciatyvos p«r 
atatinkamo štato Vaizbos Bu
tą.

Vaizbos Butai, veikdami sa
vo štato ribose, kai suneštų 
krūvon įvairiu^ reikalus, lie
čiančius ekonominį gyvenimą 
lietuvių kolonijų tam tikrose 
vietose, —tai pasidarytų ilgas 
sąrašas, klausimų, kurių iš
sprendime tektų Ek. Centrui 
sykiu su V. Butų valdybomis 
gerokai pasidarbuoti visuome
nės labui. Del to tai, esamų 
Vaizbos Butų stiprinimas ir 
r. iujų V. Butų steigimas dides
niuose miestuose yra tuo tarpu 
pirmutinis ir žymiausiai eko- 
r iminio j^ganizavimosi uždavi
nys. Dejrto tai,—visi be išim
ties biznio ir profesijų žmonės 
turėtų patys savo iniciatyvą 
susijungti per savo suvažiavi
mus ir įsteigti skaitlingas ir 
galingas' Am. lietuvių ekono
minio pobūdžio organizacijas 
pavydale: New York Štato 
Vaizbos Buto; Illinois št. V. 
B., Massachusetts št. V. B., 
Pennsylvania Št. V. B., Connec- 
tieut Št. V. B., New Jersey 
št. V. B., Maryland št. V. B., 
Ohio št. V. B.; Michjgan št. V. 
B, Wisconsin’-št. V. B. ir taip z 
toliau.

Tokie Vaizbos Butai bus aky
vas parodymas lietuvių elemen
to pajėgumo ir kulturingumo. 
Kolei musų profesionalai ir biz
nieriai bus neorganizuoti, tol 
komercinėse sferose nei savo 
mieste ir ypač savo štate netu
rės jokios reikšmes. Gi susi- 
spietus i Vaizbos Butus 
(Chamber of Commerce), lie
tuviai sujungs savo neskaitlin
gas profesines ir biznio pajė
gas į vieną kūną, galės atsi
stoti ant lygios papėdės su ki
tų tautų panašiomis organiza
cijomis, ir galės naudotis vi
somis biznio ir socialėmis pio- 

gomis, kurios juk ir lietu vianiš 
priguli lygiai kaip ir kitiems.

So let us do it.
—Lietuvos Gener. Konsulatas.

Babson numato biz
nio pagerėjimą

P-as Boger W. Babson, ku
ris pereitais Metais išpranaša
vo Stock Exchange susmuki
mą ir plačiai z žinomas kaipo 
biznio statistikas, šiomis die
nomis pareiškė, kad aplamas 
biznio pagerėjimas visoj šaly 
numatomas ateinančiais keliais 
mėnesiais. Be to, jis keletas 
dienų atgal patarė savo klijen- 
tam pirkti tam tikrų geresnių
jų kompanijų serų, k 
ryti pelno arba turėti 
plaukas dividendais.

R. Babson neseniai padarė 
10,000 mylių kelionę po Jungt. 
Valstijas tyrinėdamas biznio 
padčtj. Jis sako, kad dabar yra 
J. Valstijose nemažiau pinigą, 
jei ne daugiau, kaip pirmiau, 
bet tie pinigai necirkuliuoja :r 
todėl tas neigiamai atsiliepia j 
biznį. /

Kai dėl sausros, p. Babson 
sako, 'kad ji nėra tokia baisi, 
kaip Washingtono valdininkai 
mano.

“Mes užmirštame,” sako p. 
Babson, “kad gazolinas, o ne 
arklių pašaras yra moderniškas 
barometras”. ‘‘Atrodo, jog 
mes užmirštame, kad mes val
gome daugiau vaisių, o mažiau 
kviečių ir kornų produktų. 
Vaisiai todėl yra kitas baro
metras. O šiandie vakarinės 
valstijos, kurios nukentėjo nuo 
sausros, gazolinu ir vašiais yra 
perpildytos”, pasakė p. Babson.

Sulig p. Babson pranešimu, 
karnų neužderėjimas bus šie
met mažesnis 25 nuošimčiais 
normalio derliaus, gi jų kainos 
aplamai imant, bus aukštesnės 
apie 30 nuošimčių už pereitų 
metų kainas.

Tad sulig p. R. Babson’o pra
nešimu, dalykai nėra taip bai
sus kaip jie piešiama. žino
ma, yra tokių vietų, kur kai- 
kurie farmeriai skaudžiai nu
kentėjo dėl sausros, bet apla
mai imant, tas didelio pavo
jaus šaliai nesudaro. Gi dėl 
aplamo biznio pagerėjimo, tai 
tikrai yra džiuginanti p. Bab- 
sono pranašavimai. Tiesa, ne
galima tikėtis, kad biznis štai-* 
gu pagerėtų. Jis' gerės pama
ži, Didelės žaizdos, padarytos 
kūne, gija pamaži. Taip pat, 
ir biznio “žaizdos” gis pamaži. 
O tai tvirtina ne tik p. Bab
son, bet ir( daugelis .kitų biznio 
žinovų.—R.

Marųuette Park
J. Namon suorganizavo finan
sinę kompaniją, kuri yrą vaisi- 

tijos priežiūroj

Plačiai žinomas lietuvis, J. 
Namon, paskolų bankierius ir 
realestatininkas, 6755 S. West- 
ern Avė. Jis yra žinomas ne
tik tarpe lietuvių, bet ir tarpe 
svetimtaučių.

J. Namon, pirmas iš lietuvių 
Amerikoj, suorganizavo Finan
sinę Kompaniją, kuri yra pc- 
valstijos priežiūra. Jis pasa
kojo, kad jo tikslas' buvo padė
ti žmonėms. Kadangi laikai 
užėjo blogesni, daug namų 
“forklozUoja” (parduoda ant 
licitaci jos), žmonės neturi pi-

PASIRENDUOJA

The Oaks Grove
119th St. ir Archer Av.

•J

Piknikams, Šokiams, 
Išvažiavimams

Gražiausias daržas Cook 
paviete

Kreipkitės
M. McDERMOTT,

' Tel. Rępublic 3836
< ...... ............... / 

nįgų taksams', procentams ir 
kitiems reikalams.

Paklausiau J. Namon: kaip 
jis teikia tas naujas paskolas, 
is aiškino taip: —žmogus pas 
mus gali pasiskolinti nuo $50 
iki $300, ir užtai nereikia ko
miso mpkėti, nė už popierių 
peržiūrėjimą, nė už darbą. Pa
skola duodama nuo 3-jų iki 
20-ties mėnesių. Nuošimtis 
mokamas tik ant neišmokėtos 
sumos.

—Ar tamsta dar spekuliuoji 
namais ir lotais? — No, ne., sa
ko. Mano spekuliacija užsibai
gė 1927 metais. Man jau tuo
met buvo aišku, kad laikai 
mainysis. Šiandie jau aišku 
visiems. Tie* žmonės dabar 
kenčia, kurie turi apsikrovę 
lotais, dideliais namais arba 
turi daug morgičių. Dabar daug 
panašių biznierių skursta. Pa
klausk jų: kodėl biznis dabar 
blogai eina, ir kaip greit pasi-

1 .. .......... .... " i ‘ ' R

DEL GERIAUSIO 
. DARBO

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

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avė., 1 

Regina, Sask.
CANADA

Ofiso telefonas 22906;
namų — 23460

Pelnysi Taupydamas
Nuolatinis taupymas, tai tikras pelnas. Nuolat 

taupydamas musų liaukoje, liksi neprigulmingas.

Musų banku yra didžiausia lietuvių valstijinė ban
ku. Pas mus veda savo bankinius reikalus tūkstančiai 
lietuvių ir visi yra užganėdinti musų greitu, mandagiu 
ir geru patarnavimu. •

Alidarykit savo taupymų sąskaitą musų bankoje. 
Čia jūsų pinigai visuomet bus saugus ir jus turėsite už
tikrintą rytojų.

J * • t

Mes taipgi siunčiame pinigus į Lietuvą ir parduo
dame laivakortes ant visų geriausių linijų.

Taipgi parduodam pirmus morgičius.

Metropolitan State Bank
JOHN B. BRENZA, Pres.

2201 West 22hd Street

šeštadienis, rugp. 30, 1930 

taisys, tai sunku gauti tikrą 
atsakymą.

Patėmijau, kad į p. J. Namon 
ofisą daug žmonių atsilanko 
dėl informacijų, dėl investavi
mo pinigų, ir jis veltui, manda
giai kiekivenam suteikia inror- 
macijas.

Biznio Rep.

VYRAI
Kraujo ligos, nevirš
kinimas, pūsles, uri- 
nariai pakrikimai 
chronines ir privati
nės ligos ir visokis 
silpnumas, yra sėk
mingai išgydomos daktaro, kuris 
turi 30 metų patyrimo gydyme tų 
ligų. Del išgydymo užsisenėjusių, 
nervų ar slaptų ligų eikite pas 
Dr. Ross. Jo gydymas sugrąžino 
sveikatų, stiprumą ir gyvumą 
tūkstančiams silpnų ir liguistų 
žmonių. Nežiūrint kad kiti ir 
neišgydė jūsų ligos, ateikite dėl 
geriausių žinomų gydymų. Kainos 
yra prieinamos visiems.

914 Pagerintas 606, bend
rai su naujuusia jęydyrno si
stema, sudaro tikrinusį išgy
dymą sifilio ar prasto krau
jo pakrikimų. Ateikite ir lei
skite išbandyti jūsų kraują.

DR. B. M. ROSS, 
35 S. Dearborn St., kam

pas Monroe, Crilly 
Building, Chicago

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Ligonis nori pasveikti! 
Kad atgauti sveikatą ir būti lai
mingu jie turi pasiduoti gydy
mams, kurie yra išbandyti ir pa
sirodė sėkmingi tūkstančiams at
sitikimų.

Ateikite dėl nemokamų
informacijų

I Prtčmimo kambarys 600 rtel vyrų. 
Priėmimo kambarys 6OH de! moterų. 
Valandos: Kandie 10 v. r. iki Bv.p.p, 

Nedaliomis 10 v. r. iki 1 v. p. p. Pane-
| dėliais, Seredomis ir Subatomis valandos 

yra prailgintos nuo 10 v. r. iki 8 v. v.
L 7
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Tarp Chicagos
Lietuvių

St. Rodžio šeimynos 
padėka

padėkos

Rugpiučio 14 d. 1930 m. nu
engusio į amžiną poilsį Sta- 
io Kodžio šeimyna reiškia sa- 

organizaci-
draugams ir kaimynams 
es ir užuojautos pareiš

kimus netekusioms savo bran
gaus vvro ir tėvo skausmo

jom

Harriet ir Grace Kodis

Kensington
Vedę žmonės nesusivaldo

Nesmagi naujiena, kad ve
si moteris lenda prie ženoto 

iš to 
tenka 
buvo 

mote-

barniai, nesutikimas ir 
nukentėti. Neseniai čia 
atsitikimas, kad vedusi 
ris pabėgdama nuo savo vyro
pro langą, krito ant šaligatvio 
r išsisuko koją ir pati susi
trenkė. Kaimynai pamatė mo
terį ant šaligatvio vaitojančią, 
pašaukė vežimą ir nugabeno į 
Koselandą Comunity ligoninę.

Papasakosiu kaip tas. atsiti
ko. Paulina su Juozu gerai 
gyveno, auklėjo kūdikį, turi 
nznį ir jiems sekasi neprastai, 
let šiuo laiku, su bizniu, 
kvaraba atnešė, kažin i kur

Pradėjo lysti prie Juo- 
Juozas iš pradžių sarma-

Lydavos žmonių su svetima mo
terim turėti reikalų. Paskui 
jam patiko. Pradėjo važinėtis 
ir ramansuotis. žmonės juodu 
pradėjo pašiepti, sakydami kas 
tau Juozai pasidarė, ar Pola 
čemerių uždavė? Juozas ne- 

I apsikęsdamas žmonių kalbų, 
susitarė išvažiuoti ant ūkės j 
kitą valstiją. Manė, kad ten jų 
umbukus nesuseks. Ilgai ne
trukus ūkininkai pradėjo juo
du persekiot. Nepakęsdami su
grįžo nuo ūkės j namus, 
grįžę pradėjo galvot, kur 
sirasti vietą, kad niekas neuž
eitų. Didžiausias galvosūkis 
buvo Polai. Ji bijodavo, kad 
kartais Juozas nepamestų ją. 
Sugalvojo eiti pas Juozą j na
mus.

Vieną kitą kartą atėjus nie
kas nepastebėjo, bet kaip pra
dėjo tankiau v i......
bėjo Juozo i_____ ____ ___
Pasakė Polai, ko tu čia lan
džioji it drignių priėdusi. Tas 
Polai nepatiko, ir ji apskundė 
Juozui. Juozas pradėjo perse
kioti savo moterį. Kartą ją 
gine per stubą, jį bėgo smar
kiai ir šoko pro langą ant šali
gatvio. Koja išlūžo, smarkiai 
susitrenkė. Ėmė vaitoti, kai
mynai išgirdo vaitojančių mo
terį ant šaligatvio, pasaukė ve
žimą ir nuvežė i Roseland Com- v »
munity ligoninę. Pasidarė 
Juozams' iškaščiai, Paulinai pri- 
<entėti skausmų ir nesmagu
mų nuo žmonių. Ji nesitikėjo, 
kad taip butų galėję atsitikti. 
Manė amžį baigti sutikime.

Nesmagu ir man, kad taip 
atsitinka toj mažoje kolonijoj, 
kur butų galima sutikime gy
venti.—ž.

neskaito, nes paskaitęs “Drau
gą” pamatytų, kaip “katalikiš
kuose mokyklose” sekasi vaikus 
ištautinti.

Gerb. klebonas čiaudi
“Musų Gerb. klebonas Kun. 

H. .1.' Vaičunas išvažiavo i ry
tines valstijas dalivauti Ame
rikos Rymo Kataliku Federa- 

sykiu ir pasilsėti 
sveikesnio 1 oro

NAUJIENOS, Chicago, UI.
- ■ ■■■■-... ............................. ......

rupi bet geri laikai, bara ir 
baudžia juos, drausdami išėji
mus, kurie traukia jų atydą 
daugiau negu mokinimosi. Vie
nok tas draudimas nestabdo 
vaiko palinkimo prie linksmini
mosi mokyklos laiku.

x *

su

aikštinėti, pašte- Į 
moteris Paulina.

k0llano-americaL|^ Cicero
1 ’ ra bašč i a us ei ik u I i o r i u s

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

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

ranese-
(kalba palie-

mokina žmo- 
Dievni savo 

Tikėjimo viešuose 
Sakoma

būti geram ir do-

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

švento Antano klebonas Vai
čiūnas savo gazetoj 
jas” ve kaip rašo 
karna jo paties) :

“Vien Tikėjimas 
gų jo atsakomybė 
Sutvėrėjui.
mokyklose nemokiną, 
kad reikia

bet šiuomi abelnu pata- 
baigiasi doroje lavinimas. 
Katalikiškuose mokyklose 

yra išaiškinta kodėl reikia būti

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6891

Milaszewicz
4600

Tel.

So. VVood St.
Virjrinia 0117

ram, 
rimu

ei jos 
ir pasi j ieškoti 
savo čiauduliui panaikyti.”
Svarbiausia, kolektos neužmiršo

“Kita Nedėlia paskutine me
nesio diena, meldžiu kad neuž- 
mirštumet mėnesines kolektos”.

Iš Bridgeporto
Tūlas laikas atgal buvo “Nau

jienose” pranešta, kad Knygy
nas “Lietuva” kelsis j nuosavų 
namų — 3653-55 So. Halsted 
St. Pasikalbėjus su knygyno 
vedėju p. Mickevičių, paaiškė
jo, kad šiomis dienomis susi
taręs su namo savininku, ku
riame dabar randasi knygynas, 
čia pasiliksiąs dar tris metus 

lea'sas panaujinta trims me
tams. Tokiu budu, Knygynas 
“Lietuva” pasilieka ten kur iki 
šiam laikui buvo.

Nesenai pirktieji p. Mickevi
čiaus namai yra remontuoja
mi, greitu laiku bus panaujin
ti ir eis nuomai. Yra 
ir 2 krautuvės. Pats 
čius čia irgi atsikelia 
Bridgeporto lietuvių

viena šeimyna padaugės.

7 flatai 
Mickevi-

skaičius

R.

Mokyklų vargai
Į šio straipsnelio mintis krei

piame ypatingo dėmesio kaip 
moksleivių taip jų tėvų jau dėl
to, kad straipsnelis yra rašy
tas vienos jaunos chicagietės 
moksleivės lietuvaitės.

Red.

ieškotojo mokslo ir 
teisybės ir faktų? 
eina mokyklon kad 
prispyrė valdžia ir
iš tos didžiumos labai

nio-

gy- 
Di- 
rei- 
tė-

MOKYKLŲ VARGAI

Vėl prasideda mokyklų lanky
mo metai. Bet kurie iš tų 
kinių užsitarnaus vardą stu
dento, 
venimo 
džiuma 
kia — 
vai. Ir
mažas skaičius pasinaudoja mo- 

geram. Kodėl, reikia gyventi pa-|kslu. Tik keli išgeria padugnes 
gal Dievo įsakimus, gerbti vald- progų rasti gyvenimo paslap- 
žią, nes ji nuo Dievo paeina *ar čių išrišimą.
tai butu bažnytinę arba civilę | Daugelis mokinių prašvilpia 
valdžią, arba tėvų valdžių. Neil-ltas mokinimosi dienas, nemąs- 
gai ima viešoje mokykloje už-itydami apie ateitį ir nenorė- 
degti tikėjimą liepsnuose žino-i darni suprasti dabarties eikvo- 
gaus sieloje.” jimo pasekmes. O tėvai, maty

dami kad vaikams ne mokslasMatyt prabaščius “Draugo

Išpardavimas Vartotų Automobilių

DIDELI BARGENAI
Su $20.00 gali nusipirkti sau automobilių.

Cadillac, 1927 už karų buvo mokėta $3600, 
parsiduoda už ...........

Maxwell 1926 ............ ..............
Dodge, 1927, tuoring car .......
Studebaker, 1926, 5 passenger
Chevrolet, 1926, 5 passenger ... 

passenger .........
passenger .........
5 passenger ......
passenger sodan

.. —...... ......... . ............ .......
Taigi Šiuos metus reikia pra

dėti su pasiryžimu laimėti, nes 
nėra tų kliūčių, kurios negali 
būti apgalėtos. Jeigu praeityj 
nepasisekė, reikia užmiršti pra
eitį, gyventi ir mokintis dabar, 
nes dabartis turi būti pa'sek-

Istorijos pavyzdžiai rodo, kad minga. Reikia nuspręsti kokia 
tie didvyriai, kurie negavo pro- ateitis bus; tad dirbti dėl tos 
gos mokintis, gerbė mokslą, ir, ateities. Irgi svarbu yra sumai- 
trokšdami jo, pasiekė aukščiau
sius tikslus.

Prieš 18to amendmento lai
kus žmonės netroško gėrimų 
taip kaip dabar. Reikėtų įvesti 
dar kita prohibicija — uždrau
sti mokintis, kad nė mokyklose 
nė kur kitur nebūtų galima stu
dijuoti. Tada' mokslas butų ap
siaustas misterijos ploščių ir vi
si geidautų tų ploščių atideng
ti. žmonių yra įgimta ypatybe 
norėti to daikto, kurio .negali 
turėti. Gal tada butų daug dau
giau mokslo apaštalų pasekė
jų. Reikėtų pranešti vietiniam 
kongreso nariui apie šitą amend- 
mentą, kad jis jį įneštų į sei
mą.

Bet dar dabar kolei kas reikės 
ir be amendmento apseiti, o 
mokiniai kaip gaudė taip gau
dys džiaugsmo drebulius.

Bet keista, kad kiekvienas iš 
tų gaudytojų ar ankščiau ar 
vėliau -visgi kad ir kelioms va
landoms surimtėja ir gailisi, 
kad nesinaudojo ^geromis pro
gomis. Dabar jis norėtų kitaip 
daryti. Nelaimei, kas jau pra
ėjo, nebegalima atkartoti. Ly
giai kaip kad negalima du sy
kiu gyventi tą pačią gyvenimo 
valandų, taip ir mokyklose ne
leidžia antrų kartą mėginti lai
mę su istorija, kalbomis, che
mija, arba' ką kita, kai jau vie
ną kartą tie kursai yra išeiti. 

Reikia eiti toliau ir budavo- 
ti mokslo paminklą, galbūt ne 
ant taip didelio pahiato. Kaip 
kurie mokiniai prisiriša prie 
darbo ir vistiek atsiekia savo 
tikslo moksle; bet dauguma po 
atkartotų nepasisekimų prapul
dė mažiausi norą mokintis ir 
glaudžias prie kito užsiėmimo.

Kaip kurie mokiniai kaltina 
mokytojus už savo nepasiseki
mą. Tiesa', yra daug mokytojų, 
kurie netinka savo darbui arba 
savotiškai klaidina mokinius. 
Bet kam reikia tokiems despo
tams pasiduoti? Reikia tik sau 
nutarti kad “manęs niekas ne
gali nugalėti”. Tada ir moky
tojas paliks lėtas ir kursas pa
lengvės. O dargi kokį džiaugs
mą žmogus turi, kaip jauties 
kad esi priešą nugalėjęs!

cat- 
the

re-

hearts that Felix Zukaitis and 
his boys embarked for home. 
as that wa's the fourth con-’ 
secutive defeat administered 
them by the Maroons. Ali the 
gamos were bitterly fought and 
won by the seantiest of mar
gins, yet, somehow the Grand 
•Rapids just can’t beat the Ma
roons.

syti pasilinksminimą su daTbu, 
taip kad abejų užtektų ir kad 
ta ateitis butų užtikrinta, kad 
tikslas butų smagiai, greitai, 
ir gerai atsiektas.

— Merikonas.

TheEnglishColumn
SLA. NO. 338 KENOSHA, 

WIS.

Now that school will soon 
begin, and everything is going 
back to the ordinary routine, 
how about having a perfect 
r.ttendance at each of our 
meetings, you Keno birds?

Just as soon as iVbecomcs 
cooler, *we will start making 
ideas and wishes besome, rea- 
lities. (Sounds likę dreams 
Corning true!) Our lodge hasn’t 
done very much yet, būt watch 
us' smoke this Corning 
winter seasons .

Everybody please 
attend this coming
Don’t forget. Date: September 
2nd, place: German American 
Home; time: 7:30 P. M.

—Amelija Bagdonas.

fall and

try and 
meeting.

Marųuette Murmurs
M r. Mrs. Beske

Katherine Shadbar with the 
aid of the Marąuette Club 
sprang a' surprisi* on her pal, 
Frances “Sunny Giri” Mathis. 
Mr. Mrs. Beske gavę us the 
ūse of their beautiful home at 
6238 So. Kedvale Avė. 
Beske 
zabeth 
is. the 
ąuette 
fui evening was had by aH.

XXX.
The Grand Rapids baseball 

team and followers were the 
guests of the Marąuette Club 
at a reception given in their 
honor at Booshis Grove, Satur- 
day, August thc 16th. William

So. Kedvale Avė. Mrs, 
was formerly Miss Eli- 
Shadbar and Mr. Beske 
secretary of thc MaT- 
Lions Club. A delight-

presented 
wish to 
Burnside 
and the 
for their

Rusgis had charge of the ar- 
rangements while Annette Va
lentine and Flo Belskey shared 
the refreshment assignment. 
Musjc wa's fumished by the 
Marąuette Nighthavvks and the 
wants of thirsty visitors 
ered to by Chuck Rusgis 
Maroon home run king.

Other clubs were well
at the reception. We 
heartily thank the 

Club, Universal Chib 
Chicago Red Devils 
cooperation. 

K X X
Florence Belskey, Katherine 

Shadbar, Frances Mathis, Mrs. 
Buckingham, Aldona Narvid, 
Stanley Valentine, Anthony, 
Charles and William Rusgis, 
all helped in the concession 
stands at the Margutis Picnic 
eondueted by Mr. Vanagaitis 
on August the seventeenth at 
The Oaks. An overflow crowd 
devoured everything availa'ble 
and thus Hghtened the toil of 
our volunteers. In a feature 
exhibition game that afternoon 
the Marąuette Maroons defeal- 
ed thc team from Grand R*ap- 
idjs, Michigan by a score of 
3 to 2. It was with heavy

XXX
Rumors are circulating about 

that a group of Lithuanian 
business men, headed by Elias, 
Universal State Bank pfesident 
plan to usher i n an era of pro- 
sperity by erecting a recrea- 
tion center in the heart of the 
Marąuette colony. This commu- 
nity ig in dire need of just 
such a project and we of the 
Marąuette Club hope that their 
plaus materialine.

— Anthony Royce.

$22.90 Siutas ar Overkautas
Pasiūti ant užsakymo 

Dykai prosinimas per visą laiką kol 
siutas laikys. Pasiūti ant užsakymo 

pigiau, negu gatavi pasiūti. 
W. A. NASH CO.

10 S. Dearborn St.

Garsinkitės Naujienose

ATSKAITA IR STOVIS

Universal State Rankos
Liabilities

Capital Stock ......... $200,000.00
Surplus ......................... 225,000.00
Undivided Propits ......... 91,448.43
Reserves ........................... 75,259.47
Untarned Interese .............. 366.54
Deposits .................... $2,469,121.59

Assets ('
Loans ......................... $1,5 89,187.^8
Accrued Interest .............. 34,1 56.54
U. S. Government and

Other Bonds ......... 1,086,389.15
Banking House ......... 122,529.47
Furniture ant Fixtures 12,111.15 
Cash on hand and

due from Banks ......... 197,073.95
Other Resources .............. 19,748.54

40.00 
. 75.00 
100.00 
100.00 
100.00 
150.00 
300.00 
300.00 
400.00 
350.00 
500.00 
500.00 
500.00 
750.00

Kuri yra Valstijos 
Association

M. J. Kiras

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

$3.061,196.03

Universal State Bank

mfli

ir Clearing House 
užtikrinta

ei. Prospect 2102

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

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yarda 0145

Moon 1926, 5 
Moon 1926, 5 
lludson 1926, 
Buick 1927, 5
Chevrolet 1928 Coach ........................
Jordan 1926, 4 passenger coupe ?....
Studebaker 1927, 4 passenger coupe 
Paige 1928 Coupe ............................. .
Oldsmobile 1928 ................................
hiick 1929 Coupe .............................

Nepraleiskite tos progos, pamatikite tuos automobi- < 
ius. Pirkdamas sutaupysite sau pinigų. $3,061.196.03

Virš minėtas Steitmentas parodo, kad 
UNIVERSAL STATE BANKA yra viena iš 
gerai stovinčių ir stiprių Bankų Chicagoje.

MOTOR SALES
Full Line Chrysler and Plymouth 

Automobiles
3207-09 So. Halsted Street 

Calumet 4589

3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois

Į IMPERFECT IN ORIGINAL
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tho Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

Metams ......................... -...... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

-REIKŠMINGAS PATARIMAS

Vakar “Naujienose” buvo įdėtas įdomus Chicagos 
“Tribūne” straipsnis, kuriame patariama Pabaltijos 
valstybėms — Suomijai, Estijai, Latvijai ir Lietuvai — 
jungtis į daiktą savo nepriklausomybei apsaugoti.

Didysis anglų dienraštis Chicagoje, kurio specialis 
korespondentas dabar važinėja po Pabaltijos respubli
kas, įspėja tų respublikų gyventojus, kad jų gimusioms 
po karo nepriklausomoms valstybėms grasinąs pavojus 
iš Rusijos pusės: tiek iš komunizmo fanatikų, kurie ti
ki į pasaulio revoliuciją, tiek iš rusų imperializmo, ku
ris yra bandoma paslėpti po sovietizmo skraiste. .

“Joms yra lemta patapti Rusijos aukomis, jei 
jos nesujungs savo jėgų kokioj nors formoj, kad 
galėtų atsilaikyti prieš sunkiausius jėgos antpuo
lius ir klastingų intrygų invaziją”, sako minėtasai 
dienraštis.
Pabaltijos valstybes “Tribūne” ragina jungtis, pa

reikšdamas, kad šitokias jų pastangas turėtų moraliai 
ir materialiai remti Amerika ir vakarų Europa.

Su tuo sutiks kiekvienas rimtai protaująs žmogus. 
Bet Chicagos laikraščio patarimuose yra vienas daly
kas, kuris pas daugelį, ypač pas lietuvius, iššauks dide
lių abejonių. Jisai mano, kad Pabaltijos valstybių są- 
jungon turėtų įeiti ir Lenkija, kuri savo dideliu gyven
tojų skaičium ir stipria atrama atrodo esanti “natūra
lūs, jei ne būtinas, kombinacijos prieš Rusiją centras”. 
Bet kaip gali Lietuva dėtis į sąjungą su lenkais, kuo
met pastarieji yra pasigrobę visą trečdalį Lietuvos te
ritorijos su Vilnium ir neketina jų Lietuvai grąžinti?

Lietuvai, deja, yra pavojingas ne tik Rusijos, bet 
ir Lenkijos imperializmas. Kuris šitų dviejų imperializ
mų yra blogesnis, sunku net pasakyti.

Musų numanymu, Lietuvai butų sveikiausia jung
tis tik su estais, latviais ir suomiais. Susidarius gi to
kiai sąjungai, paskui ji galėtų užmegsti artimesnius 
ryšius su Švedija ir kitomis šiaur-vakarinėmis valsty
bėmis (Norvegija, Danija). Tai butų jėga, kuri ir be 
Lenkijos pagelbos įstengtų atsispirti prieš šiaurės 
lokį.

Rusija ir Lenkija yra stiprios, bet kai kuriais at
žvilgiais tai — “milžinai molio kojomis”. Rusija yra 
pavergusi visą eilę tautų, ir jeigu vieną gražią dieną 
tos tautos — 30 milionų ukrainiečių, Kaukazas ir t. t. 
— prieš ją sukiltų, tai kažin kas su ja pasidarytų? 
Taip pat ir Lenkijoje daugiaus kaip trečdalis gyvento
jų susideda iš nelenkų. Kada nors ir lenkiškas žiupo- 
nas, gali pradėti per visas siūles irti. Ar Lietuva galėtų 
tokiam atsitikime remti Lenkijos imperializmą prieš 
tautines mažumas, norinčias nusikratyti svetimu jun
gu?

Bet yra reikšminga, kad vienas didžiausiųjų Ame
rikos laikraščių rado reikalinga atkreipti savo dėmesį 
į padėtį tų naujų Europos valstybėlių, kurios guli prie 
Baltiko juros. Matyt, kad ir Amerikai jų likimas rupi. 
Jos simpatijos neprivalo būt ignoruojamos. Lietuvai 
anąmet Amerikos diplomatai padėjo atgauti Klaipėdą. 
Kovoje dėl Vilniaus Amerikos balsas taip pat daug 
svers.

Apžvalga
PARAPIJINĖS MOKYKLOS

KENKSMINGOS

Musų kunigai per spaudą ir 
per pamokslus ragina žmones 
leisti savo vaikus ne į viešąsias 
mokyklas, bet į “katalikiškas 
mokyklas”, kurios yra užlaiko
mos prie parapijų. Tečiaus pa
sirodo, kad tos parapijinės 
mokyklos dažnai padaro tiktai 
bledį. Suprantamas dalykas, 
kad tose mokyklose yra pras
čiau pastatytas mokslas, negu 
viešose (Public) mokyklose; 
bet jos neduoda nieko gero nė 
kitais atžvilgiais.

štai Chicagos “Drauge” vie
nas rašytojas, paduoda nuo-

Užsisakymo kaihh:
Chicago je — paštu:

Metams ...................   $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ......................  1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......... .................... 3c
Savaitei ’.............................    18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų -............................ 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviems mėnesiams ...„.............. 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

pienes misijonieriaus ir klebo
no, kuriuodu pripažįsta, kad 
parapijinės mokyklos ne tik 
kad neišmokina vaikų lietuviš
kai, ■ bet net atstumia ir nuo 
tikėjimo, kurio sustiprinimui 
jos yra steigiamos. Vakary
kščiame Marijonų organo nu
meryje tiesiog pasakyta:

“Vienas senas misijonie- 
rius, kuriam teko pervažiuo
ti keliomis eilėmis aplink vi
sus beveik lietuvių kolonijas 
Amerikoje,'apie šį dalyką ši
taip sako:

“—Aš pastebėjau, jog to
se kolonijose, kur nėra lietu
viškos (suprask: parapijinės.

• “N.” Red.) mokyklos, dau
giau jaunuomenės’ eina išpa
žinties ir kalbasi tarp savęs 
lietuviškai, negu tose, kur 
yra įsikūrusios lietuvių mo
kyklos.

“Vienas vėl labai visų ger- 
, biamas ir didelis tėvynainis 

klebonas taip man pasako
jo:

“— Kol aš neturėjau sa
vos mokyklos, tai pasisekė 
keletą, jaunuolių surasti taip 
gražiai išsilavinusių lietuvių 
kalboje ir tokių didelių pa- 
trijptų, kak eidami ir toli
mesnį mokslą laiko sau gar
be lietuviais vadintis ir lie
tuviškai kalbėti...

“— O dabar, kai nuo kele- 
rių metų su dideliu kaštu 
įsigijome savo mokyklą, to
kių jaunuolių nė vieno ne
turiu — nusiminusiu balsu
pridūrė klebonas.”
Vadinasi, jau ir kunigai pa

matė, kad parapiją užlaikomos 
mokyklos yra niekam nenau
dingos. Tai kam leisti į jas 
vaikus ?

Patartina tėvamš leisti s’avo 
vaikus i viešąsias mokyklas, 
kurios yra nepalyginamai ge
resnės už parapijines.

DEDASI PRIE SOCIAL
DEMOKRATŲ

Chemnitz’e, Vokietijoje, pa
sitraukė iš komunistų partijos 
ir įstojo į socialdemokratų par
tiją Otto Roetzscher, buvęs 
Saksonijos seimo narys. Ap
leisdamas komunistus, jisai 
pareiškė, kad Vokietijos dar
bininkai privalo liautis skalelę 
savo jėgas, nes tik vienybėje 
yra jų išganymas.

Vokietijos demokratų parti
jos vadas Hannover’e, Max 
Weber, atsisakė stoti į naują

Užgesusios žvaigždes
Rašo Dr. A. Montvidas

Dažnai tenka girdėti, kad 
tas ar kitas žmogus turįs ne
paprastų gabumų, tik mokslo 
stoka sustabdžiusi jį nuo ta
pimo pasaulio didvyriu. Apie 
tulus mokytus žmones kalba
ma, kad jie nustebintų pasaulį 
savo kuriniais, jei turėtų ištek
liaus įkūnyti savo siekimus. 
Vadinasi, vis kokis nors vel
nias trukdo. , .

Aš galėčiau sugiedoti visą li
taniją bemokslių žmonių, kurie 
buvo ir įdomus ir iškalbingi, 
kol su mokslu ir kalba neapsi- 
pažino. Mokykla paveikė juos 
kaipo svaigalas, jeigu da visai 
neužmušė. Taisyklių išmoki
mas ir reikalas jų laikytis pa
žaboja netoli visų protą ir ori
ginalumą. Einame seniai pra
mintais takais ir retai nueina
ma toliau už pirmtakunus.

Su ištekliumi irgi yra nege
riau. Pastaraisiais laikais tur
čiai šūkauja arba skiria milio- 
nus dolerių įvairiems' moksli
niams tirinėjimams. Steigiami 
stebėtinai įrengti institutai. 
Vienuose tirinėjamos planetos, 
kituose vėžio liga, trečiuose 
chemijos, mechanikos arba 
elektros dalykai, ketvirtuose 
džiova. Ir taip be galo. Val
džia ir privačiai žmonės stiria 
milionus ištyrimui, iš ko paei
na nedarbas, girtavimas, pa
leistuvystė, divorsai, /Dievo ne- 
garbinimas. Tirinėjamas, in- 
vestigacijoms samdomi eksper
tai. Ir reikia pasakyti, kad 
apart pakartojimo visko to, 
kas jau buvo žinoma, ir sta
tistikų rinkimo, nieko žymaus 
neištiriama ir nieko svarbaus 
neišraudama.

Netoli visi ištirimai ir išra
dimai paeina iš tų žmonių, ku
rie nėra pasamdyti tam dar
bui ir nedirba milioninėse la
boratorijose. Nė valdžia, nė 
turčių įstaigos nesamdo tirinė
jimams tų žmonių, kurie jau 
nėra paskilbę kokio nors daly
ko atidengimu. Kuomet as
tronomui pasiseka naują pla
netą arba kometą surasti, jis 
pagarsėja visame pasaulyj ir 
gali gauti - profesoriaus vietą 
bile universitete, nors abelnoj 
astrohomijoj jis butų visai

NAUJIENOS, CHčžgę, m.
demokratų vadų organizuoja
mą “valstybės partiją” ir pa
davė aplikaciją įstojimui į so
cialdemokratų partiją.

“PROGRESYVIAI” IMA 
ATSIPEIKĖTI

“Naujienose” jau buvo mi
nėta, kad bolševikams nelabai 
sekasi vykinti sumanymas su
skaldyti SLA., nes kai kurios 
jų kontroliuojamos kuopos jau 
atšaukė savo nutarimus ne
siųsti narių duoklių Susivieni
jimo centrui ir dabar duokles 
jau siunčia kur reikia. Tą patį 
pastebi ir “Tėvynė”.

,SLA. organas rašo:
“Karštis' atslūgsta net pa

čiuose karščiausiuos'e bolše
vikų pritarėjuose. Daugelis 
net tų S. L. A. kuopų, ku- 

; rios nesiuntė mokesnių Cent
rui dar prieš Seimą, tikėda
mos galėsią prisidėti jau 
prie bolševikiško susivieniji
mo, dabar reguliariai siunčia 
Centrui narių mokesnius.” 
Tai ir gerai. Bet reikia pa

sakyti, kad “progresyvių” va
dai turi prastas galvas, jeigu 
jiems tenka šitaip keisti savo 
taktiką. Pirma, negu raginti 
savo pasekėjus nesiųsti SLA. 
centran duoklių, jie turėjo pa
galvoti. Reikia pirma galvot, 
o paskui veikt. Gi jie darė at
bulai: ėmė veikti, neapsisvars- 
tę kas iš to veikimo išeis. Tik 
dabar jie. mato, kad jų veiki
mas buvo kvailas. Husai turi 
patarlę: “Zadnim urnom krie- 
pok russkij čeloviek”. Matyt, 
ir musų kom-fašistai yra “stip
rus užpakaliniu protu”.

silpnas5;1* *' Jeigu kas atrastų vė
žio ligos priežastį arba gydy
mo būdą, jis gautų labai augš- 
tą algą Rockefellerio institute 
už džiovos ar ^kokios kitos li
gos tirinėjimą, nors apie jas 
ir menkai nusimanytų. Vadi
nasi, užtenka paskilbti vienu 
dalyku, kaip tuoj tau durys 
atsidaro net ir į tas • sritis, 
kurioms visai netinki. Iš šito
kių paskilbusių žmonių ir yra 
organizuojamas visų tirinėjimo 
įstaigų personalas. Jie yra gar
bingi žmones, nes yra padarę 
svarbų darbą. Banketuose 
juos galima pagirti ir pagerb
ti, bet ateityj jau jie nieko 
naujo ir svarbaus nepadarys. 
Faktai rodo, kad taip yra.

Paėmus šimtus tūkstančių 
kuomi nors pasižymėjusių žmo
nių, atrasime, kad tik keli pa
kartojo pasisekimą savo srity. 
Kiti visi sublizga sykį ir dau
giau ne. Garsiųjų rašytojų 
raštai spausdinami ir platinasi 
ne todėl, kad kiekvienas jų 
raštas butų geras, o todėl, kad 
jie pasižymėjo vienu arba ant
ru veikalu. ( Esu matęs dramų, 
kurių niekas nestatytų ir pub
likos nesutrauktų, jei jos butų 
parašytos pirmakarčio. Profe
soriai ir mokytojai parašo to
kių rankvedžių, už kuriuos 
reikėtų autorių bausti. Prezi
dentai ir senatoriai pasako to
kių prakalbų, dėl kurių papras
to piliečio protą imtų tirinė- 
ti. Išgarsintas artistas gali bi
te kaip apteplioti drobę ir pa
vadinti ją dailės' produktu.

Ir dailėj, ir moksle, ir socia
lių problemų rišime ne nusam
dyti žmonės pasižymi jų dar
bui brangiai/įrengtose įstaigo
se, o atskiri pasiryžę ir pasi
šventę darbuotojai šiaip-taip 
arba visai skurdžiai įrengtose 
vietose. Todėl klysta tie, ku
rie mano, kad jei nebūtų tur
čių, jei nebūtų labdarių, tai 
progresas sustotų. Turčiai ir 
labdariai surenka vieną sykį 
kuomi nors ? pasižymėjusius 
žmones ir bando iš jų išspausti 
tą, kas negalima. Pinigas -ga
li nusamdyti intelektualus, ga
li juos paroduoti spaudoj, in
stitucijose ir banketuose, bet 
jis negali padidinti intelektua- 
liškumo. Neorganizuotas, ne- 

nusamdytas, negarsiiMihas dai
lininkas ir literatas tveria 
svarbiausius kurinius. Toki pat 
tirinėtojai nustebina pasaulį 
kokiu nors atidengimu arba iš
radimu.

Medicinoj neturime veik nė 
vieno svarbąus dalyko, kuris 
butų kilęs iš turčių įsteigų in
stitucijų, į kurias dirbti nu
samdomos įvairios garsenybės. 
Ir Pasteuro gydymas nuo pa
siutimo, ir Kocho bakteriologi
niai ištirimai, ir Jėnnero skie-

į E. T. A. Hoffman ' Vertė J. Pronskus į

Velnio Eliksyras <
(Tęsinys)

Mano motina parašė, kad ji 
jau senai jautusi, jog aš ne
sitenkinsiąs pasaulinio dvasiš
kio padėtim'?'” o pasirinksiąs vie
nuolyno gyvenimą. Medardo 
dieną jai pasirodęs senasis pil- 
g rimas iš šventosios Liepos ir 
mane Kapucinų vienuolyno rū
buose aprengtą vedęs už ran
kos. Kunigaikštyte taipogi 
visiškai sutiko su mano nusi
statymu. Jas abidvi aš dar 
kartą mačiau prieš mano įvil- 
kinimą, kurs gana greitai įvy
ko, kadangi, man labai pra
šant, pusė noviciato man buvo 
atleista. Aš pasirinkau sau 
vienuolyno vardą Medardas, 
kaipo sutinkanti su apsireiški
mu mano motinai.

Brolių savitarpis santikiavi- 
mas, vidujinis pamaldų ir viso 
gyvenimo vienuolyne sutvar- 
kvmas pasirodė visiškai tokie, 
kokiais man atrodė iš pirmo 
pamatymo. Visur viešpataujan
čioji jauki ramybė pildė mano 
sielą dangiška nuotaika. Tokios 
tai nuotaikos atsiminimas lyg 
palaimintas sapnas man tebe- 
primindavo mano ankstybosios 
kūdikystės pirmas dienas 
Šventosios Liepos vienuolyne. 
Laike mano įvilkimo iškilmių 
pamačiau žiūrėtojų tarpe kon
certmeisterio seserį; ji išrodė 
labui nuliudus, ir aš, rėdėsi, 
jos akyse pastebėjau ašaras, 
tačiau pagundos laikai buvo 
praėję, ir galbūt tai buvo 
niekingas pasididžiavimas taip 
lengvai pasiekta pergale, —aš 
jaučiaus priverstas nusišypso
ti. “Ko taip džiaugiesi, bro
li?” paklausė tai pastebėjęs 
sale einantis brolis Cirilius. 
“Ko nesidžiaugti atsisakant 
nuo niekingo pasaulio ir jo 
žaismo?” atsakiau, bet nesi- 
g'nčysiu, kad bekalbant šiuos 
žodžius koks tai nejaukus jaus
mas, vienu kart mane drebu
liu nukratęs, nubaudė už mela
gystę. — Tačiau ‘tai buvo pa-, 
sta.roji žemiškos savimeilės pa
danga, po kuriai įvyko visiška 
dvasios ramybė. Jei ji niekuo
met nebebūtų mane apleidusi, 
deja, priešo galybė yra dide
lė!—Kas gali pasitikėti savo 
saugumui, kuomet tyko pože
mio galybės.—
Brolis Cirilius, perduodamas 
Medardui raktus, pasakoja apie 
•fetišų ir kauliukų vaidmenį 

tikintiems įtikinti
Jau penkis metus baigiau 

vienuolyne, kada prioro parė
dymu brolis Cirilius, būdamas 
jau senas ir silpnas, turėjo 
man perduoti vienuolyno tur
tingo relikvijų sandėlio prie
žiūrą.

Čia buvo sudėti, įvairių šven
tųjų kaulai. Išganytojaus kry
žiaus skiedrelės ir kitos šven
tybės, kurios buvo laikomos 
švariose stiklo spintose ir tam- 
tikromis dienomis išstatomos 
parodyti žmonėms. Brolis Ci
rilius supažindino mane su 
kiekvienu daiktu taip pat su 
dokumentais, įrodančiais jų 
tikrumu ir jų padarytuosius 
stebuklus. Dvasiniu išsilavini- 
mu jis stovėjo greta musų 
prioro ir dėlto aš mažiausia te- 
sibijojau pareikšti jam tai, kas 
man pro lupas veržte veržėsi. 
“Mielas broli Ciriliau”, ta

pai nuo raupų, ir anasthazia 
arba apmarinimas ir netoli 
visi kiti svarbesnieji darbai 
tapo padaryti atskirų tirinėto- 
jų menkai įrengtose laborato
rijose. Tie tirinėtojai nebuvo 
žinomi ir pripažinti mokslinin
kai, kol darbu nepasirodė. 
Rockfellerio institutas New 
Yorke ir kitos tos rųšies įstai
gos nusamdo šitokių žmonių. 
Ir pasirodo, kad jie visi krū
von sudėti nebepasižymi nors 
vienu darbu, kokiu kiekvienas 
atskirai buvo pasižymėjęs.

riau, “ar visi šie daiktai tikrai 
yra tie, kuomi juos vadina
ma?—Ar nepakišo ir čia kar
tais apgaulingas godumas ką 
nors tokio, kas dabar vadina
ma šio ar kito šventojo palai
kais? Pavyzdžiui, kažin koks 
vienuolynas turi visą Išgany
tojaus kryžių, ir vis tiktai vi
sur pasirodo tiek daug tų jo 
skiedrelių, kad, kaip vienas iš 
musų pačių, žinoma, nepadoriai 
juokaudamas, išsireiškė, musų 
vienuolynas galėtų ištisus me
tus būti kūrenamas”. — “Mums 
žinoma', neišpuola tokius daik
tus panašiai tyrinėti”, atsakė 
brolis Cirilius, “tačiau, atvirai 
prisipažįstant, aš manau, kad, 
nežiūrint į visa tai tikrinan
čius dokumentus, labai nedaug 
iš šių daiktų tėra tie, kuo jie 
laikoma. Bet man rodosi ne 
tame ir svarbumas. Įsidėmėk, 
mielas broli, Medardai! kaip 
aš ir musų prioras apie tai 
manome, ir tu pamatysi musų 
religiją naujoje garbėje. Ar 
tai nėra kilnu, mielas broli 
Medardai, kad musų bažnyčia 
stengiasi apčiuopti tuos paslap
tingus ryšius, kurie jungia 
jaučiamuosius su virš pajauti
mų esančiais daiktais ir musų 
žemiškam gyvenimui pribren
dusi organizmą taip sujudina, 
kad aiškiai pasireiškia jo aukš
tesnio dvasinio principo kilmė, 
jo vidujinis giminingumas su 
stebuklinguoju Esimu, kurio 
galybė lyg ugnies dvelkimas 
yra parėmusi visą prigimtį ir 
mus lyg serapiiio sparnai supa 
naujautimas aukštesnio gyve
nimo, kurio gemalą mes savy 
nešiojame.—

Ką reiškia tas meužie gaba
lėlis, — tas kauliukas, tos ska
relės—sakoma, jis esąs iškirs
tas iš Kristaus kryžiaus, pa
imtas iš kukio nors šventojo 
kūno—rūbų; bet tikintį, kurs 
daug nereikalaudamas, visą 
savo širdį į tai nukreipia, be
matant pripildo tas nežemiš
kas pakilimas, kurs jam atida
ro palaimos viešpatystę, ku
rios jis šiaip nė nejautė; ir tuo 
budu sukeliama šventojo įtaka, 
kurio kad ir spėjamoji relikvi
ja davė1 impulsą, ir žmogus pa
jėgia pasisemti savo tikėjimui 
pajėgų ir tvirtumo iš anos au- 
kštesnėsės dvasios, kurios jis 
savo širdies gėlmėj prašė pa
guodos ir užtarimo. O ši iš
šauktoji jame aukštesnioji dva
sinė pajėga gali nugalėti net kū
no 'kentėjimus, ir tik dėlto es
ti. -kad šios relikvijos* padaro 
stebuklus, kurie kadangi jie 
taip dažnai įvyksta susirinku
sių žmonių akyse, nebegali bū
ti nuginčijami”. —Aš prisimi
niau kaikurias prioro pastabas, 
kurios visai atatiko brolio Ci- 
rilio žodžiams, ir dabar j re
likvijas, kurios man šiaip at
rodydavo vien tikybiniai žais
lai, žiurėjau su tikra vidujine 
pagarba ir dievotumu. Brolis 
Cirilius pastebėjo, kad jo kalba 
paveikė, ir jis pradėjo man aiš
kinti 'kiekvieną rinkinio daik
telį dar didesniu užsidegimu ir 
stačiai į širdį kalbančiu nuošir
dų mu.

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

šeštadienis, rugp. 30, 19'
K.iip nelabasis j su munšai 
gundė Šventą Antaną ir k; 
velnio eliksyro bunka pate) 

į Medardo rankas
Pagaliau jis paėmė iš viei 

gerai uždaromos spintos vie 
dėžutę ir tarė: “Čionai, miei 
broli. Medardai! randasi vi 
paslapingiausioji relikvija, 1 
rią musų vienuolynas tik tu 
Kol aš esu-vienuolyne, šios < 
žutės niekas neturėjo ranko 
tiktai prioras ir aš; net t 
broliai, dar mažiau svetimkj 
nieko nežino, kad yra tokia 
likvija. Aš negaliu šios dėa 
tės paliesti nesusipurtinęs, t. 
tum ten kokie monai uždar 
butų, ir šie, jei pavyktų s 
traukyti ryšius, kurie jų 
kausto ir neleidžia apsireikš 
kiekvienam ką tik jie palies- 
paruoštų amžiną pražūtį. 
Tai, kas čia uždaryta, paeit 
stačiai nuo nelabojo dar iš a 
laikų, kada jis tebegalėdil 
matomas kariauti prieš žnl 
nių išganymą”. — ou didžia 
siu nusistebėjimu žiurėjau 
Cirilių; nelaukdamas, kol 
ką nors atsakysiu, jis tę; 
“Aš noriu visiškai susilaikj 
mifelas broli, Medardai, s 
me labai mistiškame daly 
reikšti bet kokios savo n\ 
mončs. arba rutuloti tą ar* k. 
hypotezę, kurios ateinai į gal 
geriau papasakosiu tau pas 
kėdamas, ką sako apie tai e 
mieji dokumentai. —Tuos 
kumentus rasi anoje spintoj 
gali pats juos perskaityti.

Švento Antano gyvenimą 
gerai pažįsti, ir žinai, kad ? 
norėdamas pasitraukti nuo 
so, kas yra žemiška, ir są 
sielą visiškai į Dievą nukrę 
ti, pasitraukė į tyrus ir pd 
šventė griežčiausiems pasn 
kams ir maldoms. Nelaba 
vis persekiojo jį ir dažnai n| 
tomas pastodavo norėd 
mas trukdyti jam dievobaimg 
gus dūmojimus. Vieną kai 
vakarą temstant šv. AntaJ 
pastebėjo į jį besiartinana 
kokią tai tamsią būtybę. 1 
siartinęs jis labai nustebęs ) 
matė, kad iš skylių s’uplyšui 
apsiausto, kokį ta būtybė >] 
vėjo, kyšojo butelių kak j 
Tai buvo nelabasis, kurs iš | 
to savo keisto papuošalo k] 
kaip piktai šaipėsi ir paklauj 
ar šv. Antanas nenorįs pa. 
gauti jo‘ eliksyrų, kuriuos 
buteliuose su savim turi.

šventas Antanas, kurio j 
pagunda negalėjo supykin 
kadangi nelabasis, likęs vii 
nuginkluotas ir bejėgis,- nei 
pajėgė pradėti jokios kov, 
todėl turėjo taikintis vien j 
šiepiančiomis kalbomis, pakla 
sė jo: kokiam reikalui jis ta 
daug bonkų ir taip keistai I 
savim nešioja? Nelabasis ati 
kė:-Matai, kai aš susitinku P 
kį žmogų, tai šis nustebęs ž 
ri į mane ir negali susllaik; 
nepaprašęs paragauti mą 
eliksyrų. Tarpe tų visų eliks 
rų jis randa tokį, kurs ja 
ypatingai patinka ir jis išJ 
ria visą butelį ir tada pasidu 
da man ir mano viešpatysų

(Bus daugiau)

UŽKIETĖJIMAS IR SKILV 
NETVARKUMAS

Aštrus . skausmai ar atbukę g< 
mai, Rasai, išpūtimai, atsiraugėjirr 
surūgęs skonis, blogas kvapas, č 
galite daug pagerinti j kelias sav 
tęs su žolėms ir 50 metu senumo i 
sėkmingas gydymas atvežtas i C 
ęaga iš rytų.

Lengvi nedėliniai išmokėjimai, f 
zaminavimas dykai. Viena sava 
trytmentas dykai dėl patikrinimo . 
galima išgydyti, arba prisiuskite < 
5 dienų namų trvtmento. 
CONSTIPAT1ON STOMACK DE1

S-M-S* HEALTH INSTITUTE,
. 1859 N. Dainen Rve.,

• Chičago, Illinois 
Valandos 10 iš ryto iki 8tos v. v; 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 v. po pi 

CApirarsi n i mas)

»■»' ■ ............ ■ ■ ■ ■ —
IŠMOKIT DEZAININIM4 
fL Dezaininimas ir siuvimą

JkTOI dresių moka didele alfft Jus salite ifimokti iio sre 
rai apsimokančio užsiė 
mimo i trumpa laiki Di 
olomos išduodamos. Ra 

iflk! lykite dėl nemokamo 
knygelės.

MASTER COLLEGI 
Joa- F- Kasnicka, 

Principalas
W0 N. State St„ k. Lake St. 1® f!

I IMPERFECT IN ORIGINAL j
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

S. Halsted St., jau nuo f 4^17 
metų. Buvęs laikrodininkas, 
bet jau senatvė ir darbo nebė
ra. Tai senelio gyvenimas, ži
noma, nepavydėtinas. Lietuvoj 
knygnešiams yra paskirtos šio
kios tokios stipendijos iš tau
tos lėšų. Kas musų senelio lau
kia ateity?—P.

Rugpiučio 27 d. važiuojant 
Cottage Grove karu prie 47 
gatvės teko pamatyti būrį 
žmonių apstojus jauną, apie 20 
m. amžiaus vaikėzą, apmuštą, 
sukruvinta burna.

Paaiškėjo, kad vaikezas yra 
kišenvagis, kurs 47 gatvės gat- 
vekaryje bandė išk raudyti vie
nam keleiviui kišenius, tapo 
pagautas, apmuštas ir perduo
tas į policijos rankas. 

« » »
Eina kalbos, kad Henry Ford 

automobilių dirbtuvė su pabai
ga rugpiučio mėnesio vėl atleis 
apie 150 darbinipkų. Vienas 
bosas pasukęs, kad atleisią iki 
800 senųjų darbininkų. Kiek 
tame teisybės, dar nežinia, pa
matysime. Bet kad Fordas sa
vo seniems ištikimiems darbi
ninkams iškirto kiaulišką špo-j 
są ,tai yra faktas. Tik vien 
rugpiučio mėnesį tapo paleista 
apie 300 senesnių darbininkų, 
kurių vietas užėmė jaunesni už 
pigesnes algas. Ateityje Ford 
dirbtuve žada dirbti tik viena 
pamaina vietoje dviejų, nes 
biznis blogėjus.

0 0 0
Aną dieną, antradienį, užei

nu pas tavoršką ir parapijonką 
Barborą. Kur buvus, nebuvus 
iš Vilnies pastoges beateinanti 
raudona Gendruta, apkalbėti | 
su Barbora moteriškų reikalų. 
Po trumpos įžangos tuojau 
Barbora paklausė Gendrutos, ar 
daug sako turėjote publikos 
Vilnies piknike. Taip, sako, tu
rėjome pilną Cernausko daržą, 
nes iš svetimų valstybių atėjo 
žmonių.

Barbora: Tai esat gėri para- 
pi jonai, kad j pikniką net iš 
svetimų valstybių eina.—

Gendruta, gerdama naminio 
alučio puolą: Well, žinai kai- 
minkr, ir Pasaulio Vergas ži
no, tai nėra čia ko sarmatytis 
pasakyti, kad jie buvo kviesti 
specialiais laiškais iš Vilnies 
partijos, na tai ir bijojo -ne
paklausyti, nes kitaip tai ne
teksi pasitikėjimo ir K. Valo- 
nis išterlios per Vilnį. Bet kad 
Vilnis rašo, kad patvoriuose 
nesimatė girtų, tai man juokas 
ima, turbut Vilnies reporteris 
pats nebematė. ,

—Kodėl tave juokas ima, 
Gendruta? klausiu.

—Dėlto, kad musų Vilnies 
rašytojai nemoka rašyti, taip 
sakant, visuomet neparašo taip 
kaip yra. Išrodo, Vilnies pa
siskaičius, kad piknike visai 
nebuvo ko gerti. Tai yra sa
vęs išniekinimas, o aš turiu ati
taisyti, kad į pikniką kiekvie
nas atsivežė savo gėrimų pri
sidėję automobilius ir prie ba
ro buvo daugiau, negu reikėjo.

—Bet, sakau, Gendruta, koks 
ten jūsų gėrimas, jei dūšios 
nelinksmėja?

Te, te, niekus šneki. Mano 
pačios žmogus turėjo įsimai
šyti į tvarką, kad ne, jis butų 
dar ii- muštynių buvę. Tad sa
kyti, kad musu piknike dūšios

Melrose Park
Lietuvis mirtinai pervąžiavo 

vaiką

at- 
ap-

bąli lazdomis rankose nešini, 
skaičiuj apie 20. Kiek bolše
vikų buvo susirinkime, nežinia, 
tik kai procesija traukė Jau 
pro 15 ir Lake gatves, Melrose 
parke, tai suskaityta 53 vyrai 
ir 8 moterys.

Pats visų didžiausias komi
saras buvo laimingai paspru
kęs, bet paskui nieku dėjęsis 
nuėjo į stotį ir paklausė poli
cijos, už ką, girdi, juos suėmė
te. Policininkai 
yra tas pats, 
sako “prašom” 
kitais.

tą skriaudą gali patėmyti tik 
po laiko. Gerai, kad gali ją 
pamatyti kad ir kada.

SLA. 55 kuopos susirinkimas 
jvyks rugsėjo 14 d. West Pill- 
man park svetinėje, kur visa
da laikydavo susirinkimus. Vi
si nariai atsilankykite ir užsl- 
mokėkit mokestis.

—Korespondentas.

šmeižtas. .
Tuo musų interviu ir pasi

baigė.—Pasaulio vergas.

Amerikoj yra dar 
knygnešių

apsilankęs 
knygnešis, p.

Naujienose buvo 
senas Lietuvos 
Stočkus. žmogus malonaus bu
do ir atrodo dar nesenas, 1101*8 
jau turįs virš 60 metų am
žiaus.- Jis gerai atsimena se
nus laikus, kada su “šventosios 
kontrabandos” kukšteromis rei
kėdavo slapstytis nuo kazokų, 
žandarų, uriadnikų ir kitokių 
nelemtos atminties teroristų.

Gyvenęs Bridgeporte, 3143

pažino, kad jis 
kur pabėgo, ir 
į draugystę su

Cicero
Vytauto 500 metų sukaktuvės

Bugpiučio 26 d. čionai 
sitiko nelaimė prie tokių 
linkybių. L. Karečka, Jesaičio 
posūnis, važiavo automobiliu iš
ilgai 14 gatvės, Mayvvood, III. 
Skersai gatvės bėgo būrys vai
kų, ir vienas vaikas iš pusės 
gatvės susimanė grįžti atgal. 
Nors Karečka važiavo tik 15 
mylių greitumo, bet nesitikė
jęs to vaiko staigaus ‘atsigrį- 
žimo, nebegalėjo suvaldyti au
tomobilio ir pervažiavo.

Automobilistas paėmęs per
važiuotą vaiką pats nuvežė į 
ligoninę, kur vaikas tuojau mi
rė. Karečka paleistas po kau
cija. Abelkis.

Melrose Park
Apie tai kiaip komunistams 

mitingas nepavyko

Rugpiučio 21 d., 8 vai. va
karo buvo sušauktas komunis
tų mas-mitingas ir kalbėtoju 
buvo kviestas koks ten latvis, 
bet nesuspėjo pribūti kaip Mel
rose parko policija' apsupo ko
munistų mitingą ir suėmė vi
sus žymesniuosius bolševikus. 
Nuovadoj išbuvę 12 valandų 
pravadyriai tapo paleisti kitą 

popietų. Nors jų 
visokių pastangų, 
išbeluoti.

draugai darė 
bet nepavyko 
vados šaukėsi 
sį komisarą Andriulį, bet tas 
atsisakė gelbėti, pats 
mas papulti sale jų ar dar gi
liau.

Imtiniai tada šaukėsi į Vil
nies štabą, kad atsiųstų jų ko
kį ten advokatą. Tuomet sura
šė visų komisarų vardus ir pa
vardes ir paleido. Tutpe tų Do- 
minikas Rimša, ponia Štarienė, 
ponia Miltenienė ir kt.

Musų apylinkėj tėra apie 12 
bolševikiškų apaštalų, bet 
kurie jiems pataikauja.

Bolševikų procesija į 
basementą

Aukščiau minėto komunistų 
mitingo uždarymas turėjo di
delės ceremonijos pobūdį. Bu
vo iš trijų miestelių policija 
mobilizuota. Atrodė, kad trau
kia j kokį paradą, visi amu
nicija 'apsikrovę, didelėmis base-

Iš nuo- 
didžiau-

bijoda-

yra

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Vienatinis Lie- \ 
tuvis Vakari- a
nėse Valstijose V.
išdirba Euro- 
piškus ir A- Jap
rikoniškus ak- Lfy kįb
meilius pamin- W
klus, 
k i m as d id ži au- 
sias. R ••h n-y- .V ijJįįy
pigiausios.''

Pirmas prie- 
Šais Šv. Kaži- 
miero kapines 
Taipgi skyrius prie Tautiškų kapinių 
3958 W. lllth SU Chicaio, III.

Tel. Beverlv 0005

Netoli buvęs.

West Pullman
SLA. 55 kuopon grįžta 

bolševikai

eidamas 
pas pa- 
patikau

Sukaktuvėms rengti draugi
jų atstovų susirinkimas įvyko 
rugpiučio 27 d. bažnytinėj 
svetinėj. Dalyvavo 11 draugi
jų su 20 atstovų. Didesnės pu
sės draugijų atstovai nepasiro
dė. Kodėl? Tai blogai ir ne
smagu.
' Is komisijos' raportų paaiš

kėjo, kad rengimas eina tvar
kingai, 
leidimas 
Lietuvos 
ri naują
Morton highschool 
Turi 200 žmonių, vadinasi ka
reiviai užims pirmą vietą.

Raudonos Rožes kliubas taip-

jau turės orkestrą ir dar bus 
visų draugijų abelnas benas 
pakviestas iš Engle,wood, susi
deda iš 60 muzikantų ir visai 
už mažą atlyginimą.

Programai ir garsinimai taip 
jau eina. Kalbėtojais numa
tyta adv. Borden-Bagdžiunas. 
kalbėsiąs angliškai; lietuviškai 
kalbės konsulas p. Kalvaitis ir 
šimutis. Taip jau pakviestas 
miesto prezidentas Klehna.

Nutarta kviesti biznierius, 
kurie turi automobilius. Taip 
pat nutarta pasiųsti laiškus 
visoms draugijoms klausiant 
kodėl nadalyvavo pasitarimuo- 
se.

Generalis maršalka 
tvarkdarys išrinktas J. 
mickas.

Sekantis visų draugijų 
rinkimas bus 
Bukite visi.

—Spraudos Kom.-D.

Šiandien Lietuvių
Radio Valanda

Nuo (i iki 7 vai. vakare

. Iš Stoties WCFL 970 kyl.
Siame prograine dalyvauja garsus artistai:

Olšauskas su kanklėmis, Kriaučiūnas (Lietuvos Operos 
artistas) tenoras. Ponia Vaitkus su armonika, Petruše- 
vičia ir Sauris.

arba
Kuz-

susi- 
rugsėjo 10 d.

Jau su
kalbu ir 
raudoną

Rugpiučio 27 dieną 
asmeniškais reikalais 
žįstama draugą A. žalį 
A. Statkų SLA. 55 kuopos fi
nansų sekretorių. Paklausiau 
jo kaip einasi su perorganizuo
ta kuopa, jis atsakė, kad gerai. 
Daug bolševikų sugrįžo ir už- 

i simokėjo mokestis. Jis net ne
sitikėjo, kad tokie karšti buvę 
bolševikai sugrįžtų ir užsimo
kėtų mokestis. Parodė sąra
šą narių, ir pasakė,' kad sugrįš 
beveik visi bolševikai. Taip ir 
aš manau, kad bolševikams ki
to išėjimo nėra, kaip 
užsimokėti mokestis, 
prantama iš bolševikų 
iš jų gazietos, kad
susivienijimą negalės suorgani
zuoti, o prie “Aukščiausios 
Lietuvių Amerikoje Prieglau
dos” nevisi ir bolševikai nori 
eiti ir mokėti į balą mokestis.

Aš Statkui pasakiau, jeigu 
ne tu, mes nebūtume galėję 
taip sėkmingai perorganizuoti 
kuopą. Jis atsakė, juk tiek 
daug bolševikų nebuvo kuopo
je, kaip įsivaizdinate. Senasis 
finansų sekretorius savais pi
nigais palaike daug bolševikų. 
Jeigu ne jis butų už juos mo
kėjęs mokestis, dar mažiau 
butų buvę bolševikų. Pats sau 
pamąsčiau, ar tas finansų seK- 
retorius mažo vaiko supratimo, 
kad už kitus mokėjo narių 
mokestis, savo ir bolševikų 
naudai. Po to viso darbo nė 
jis nė bolševikai* neturės jokios 
naudos. Ot gadyne atėjo, 
kad reikia vaduotis ne, upu, bet 
protu. Kartais žmogus įsikarš
čiavęs darai sau nuostolius, bet

Palagas ir Priežiūra
St Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkim&L i

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- j 
šies, didesnios verčios, ge-

\ riaušių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St., 

CHICAGO, ILL.

Svetainė ir valdžios 
gauta ,benai taipgi, 
kareivių draugyste tu- 

uniformą ir gauna 
orkestrą. Pinigų Siuntimo Skyrius at

daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKES BANKOJ, KURIOJ .
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BR1GHT0N PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS"

Bnunswick Badio nauji modeliai ir stebėtinai gražus ir 
geras balsas. Budriko Krautuvėje galite gauti visus ra- 
dio kokie tik randasi pasaulyje, visų geriausių išdirbys- 

f cių ir už žemesnę kainą kaip kilni*, o ypač dabar, va
sarą, kaip tai: Atwater Kent, Zenith, Sparton, Pliilco, 
Majestic, BCA. Badiola, Victor, Cpluiubia ir General 
Motors.

Jos.F.Budrik,!l
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
VAŽIUOKIME į LIETUVĄ 

Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu j 
v“-®1 per KLAIPĖDA 
'' , Greitas susisiekimas via Kopenhagcn
Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivu Išplaukimai Iš N e w York:
S. S. “OSCAR H” ............ Rugsėjo 6
S. S. “FREDERIK VIII” Rugsėjo 13
S. S. “UNITED STATES” Rugsėjo 27 

Inforniacijy ir laivakorčių reikalais kreipkitės 
pas savo agentą arba:

SCANDINAVIAN-AMERiCAN LINE i 
27.VVHITEHALL ST. 248 VVASHINGTON ST. 130 N. LA SALI.E ST. | 
NEW YORK, N.Y. BOSTON,MASS. CHICAGO, ILL.

GENERAL MOTORS RADIOS
3343 South Halsted Street

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

MALT TŪNICO
arba

Extra Pale Alaus
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, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, 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 daugelj metų if išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS*: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d.
4200 West 26 St., kampas Keeler Ave„ Tel. Crawford 5573

[Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

8514-16 R<K>»ere!t Rd, 
arti St. Louii Avė. 

CHICAGO. ILL.

,Prašykite savo groserninko arba aptickoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

L m? Aš A.
"TOO — OK (JGGL IT SV&VSS

_

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Ą0ST CUCK, 6'1 GOLLV- 
rn tmsoosm. ovjciajg for. w

Foiat Tįsis on

(tajoce rn veiav FOREVER!
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. iždininkas, adv. 
Gugis išvažiavo Į 

New Yorką
Pirniadienj Įvyksta Pildomosios 

'Tarybos posėdis

ŠĮ sekmadieni išvažiuoja Į 
SLA. Pildomosios Tarybos po
sėdį New Yorke SLA. iždinin
kas adv. K. Gugis. Tai yra 
pirmasis Pildomosios Tarybos 
posėdis po SLA. Seimo. Numa
toma plati darbų tvarka. Posė
dis prasideda antradieni rugsė
jo 2 d.

Ristynės
Aleliunas “bėdina” kad jis su

muš V indų

A. Žukas, Vinčos-Aleliuno 
kumštynių rengėjas (promote- 
ris), gavo iš Aleliuno tokią te
legramą :

“Aš, Kazimieras Aleliunas už
baigiau treniruotis ir duodu 
jums žinoti, kad esu geriau
siame stovy sutikti savo prie
šą Juozą Vinčą, ir jaučiuosi 
kad aš laimėsiu skiriamą prizą, 
ir jei kas kitaip mano, aš esu 
gatavas dabar pralaimėti $300 
laižybas. Jei kas mano, kad 
Vincą' laimės, aš sakau šitaip: 
“Jei jis mušis kaip reikia, bus 
permuštas j tris ar keturius 
roundus. Kazimieras Aleliunas.”

J. Krukas sugrįžo iš 
atostogų

Šiomis dienomis sugrįžo iš- 
atostogų p. J. Krukas, The 
Peoples Furniture Co. valdy
bos narys.

P-as J. Krukas praleido ato
stogas McNaughton, Wis. pas 
pp. Kurylus. Kiek ilgesnes ato
stogas ten praleido jo žmona 
p. Krukienė. Dabar abu kartu 
sugrįžo Chicagon.

P-as J. Krukas praleido ato
stogas begaudydamas lydekas. 
Nors jis labai Įgudęs žuvinin
kas, bet šiemet dėl nusekime 
vandens ežeruose ir žuvys išsi- 
kavoję—nedaug jų yra ir sun

KUR ŠEŠI LIETUVIAI ŽUVO zavusios kuopos susirinkimas 
Įvyks nedelioj, rugp. 31 d., 10 
valandą ryto, P. Vaičiūno sve
tainėj, prie 15 Avė. ir Lake St.

Gerbiami nariai ir nares, 
jums Susivienijimo reikalai 
privalo rūpėti, nes tai paliečia 
jus asmeniškai. Juk jus ne
norite nustoti ligoj pašalpos ir 
pomirtinės. O tos teises ne
nustosite 
kiamą susirinkimą ir 
kosite duokles. Jūsų 
čiai bus tuoj pasiųsti į centrą. 
Kurie i susirinkimą negalite 
ateiti, tai nueikite pas kuopos 
finansų raštininką P. UrbaitĮ 
(414 So. Avė).

Tų narių, kurio tarnauja 
Maskvai ik yra - pasiryžę skai
dyti musų organizaciją, prašau 
į musų šaukiamą susirinkimą 
neatvykti. Jiems čia nebus 
vietos.—M. šeštokas.

biznyje turėjo apleisti. Dabai 
jau kelinti metai pasekmingai 
sekretorauja draugijoj “Lietu
vos Ūkininkas”. Kadangi minė
tos draugijos susirinkimai esti 
sekmadieniais, tai jam laikas 
pavelija dar toliau darbuotis.

O tos 
atvyksite Į šau- 

užsimo- 
mokes-

Marųuette Park

Garsinkitės ‘N-nose’

DEL IS1PIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprilciskite užsikrėtimo I 
Gydyki t kiekvieną isipio- 
mų. žaizda ar jsibrėžimų 
su Aiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

r Atvažiuokite ir turėkite gerus laikus

Vakariniam Piknike
... . Kurį rengia

12to Wardo Lietuvių Republikonų Kliubas 
Brighton Park

Subatoj, Rugpiučio 30 d., 1930 
. SVELAINIO DARŽE

Kean Avė. (Skersai nuo Tautiškų Kapinių)
Įžanga Dykai. Šokiai. « Gėrimai

Paveiksle matomas prekių 
traukinis prie 111 gatvės ir 
Indiana Harbor Beit Line gelž- 
kelio linijos, j vakarus nuo 
G,rėenwood kalno, šiapus trau
kinio matomas sudaužytas 'au
tomobilis, kuriame tapo užmuš
ta 6 žmonės: Cicėnas, Grozin- 
skis, Grozinskienė, Savickienė 
ir jos dvi mergaitės, Olga ir 
ir Emilija.

Kare važiavę 8 žmonės, iš 
kurių Frank Kaišutis, Gruzin- 
skienės sūnūs, kokių 10 me
tų amžiaus, ir Rūta Savickai
tė, 11 m. liko gyvi.

Visų žuvusiųjų laidotu
vės Įvyksta pirmadienį rytą, 
rūgs. 1 d. iš namų, 5363 So. 
Shields avė., 3847 W. 66 st. 
ir iš 'Eudeikio koplyčios i baž
nyčią ir iš ten į šv. Kazimiero 
kapines.

Laidotuvėms patarnauja p. 
Eudeikis. , 

XXX
Prekinio traukinio kondukto

rius papasakojo toki dalyką: 
Jis matęs automobilį atbėgant 
dar bodamas gerų 5 minučių 
atstume ir tikėjęs, kad auto

mobilis yra pilnoj kontrolėj 
nes gelžkelio linija yra' nuo 
kelio matoma po pusmylęi j 
abu puses. Jis sušvilpinęs -trau
kinio sireną ir važiavęs kaip 
paprastai, bet pamatęs, kad au
tomobilis taikosi stačiai po ke
lio, paspaudęs visus brekus, 
bet buvę jau pervėlu: 60 va
gonų, prekėmis prikrautų, ne- 
pa'sidavę sustabdomi, ir tik už 
kokio ketvirtdalio mylios bepa- 
vykę traukini sustabdyti. Su 
šia nelaime, Cook County šie
met automobilių jau užmušta 
652 žmonės.

Westsidės lietuvių nenuoalsus 
darbuotojas p-nas Bronius Len
kauskas po poros savaičių ato
stogų grįžo į biznį. P-nas B. 
Lenkauskas, kuris turi dvi krau-j 
tuves su broliu ir p. Orbaku, | 
vardu Lenks Co. pasekmingai 
varo biznį. Krautuvės yra į- 
rengtos moderniškai, viena tų 
krautuvių yra Įtaisytas -frigi- 
daire, kuris gerai užlaiko mai
stą. žmonės yra' labai pateiJ&A, 
ti. Vienas Lenks Co. biznių 
adresu 946 W. 59 St., o kitas 
1149 W. 63 St.

P-nas B. Lenkauskas ilgus 
metus buvo finansų rast. S. L. 
A. 109 kuopos, dėl stokos laiko .

IŠVAŽIAVIMAS
Brighton Park Lietuvių Atletikos ir 
Pąšelpos Kliubas Rengia Išvažaivimą

n v ii u ii x , 

Pirtnadieny, Rugsėjo-September 1 d. 
SVILANIO FARMOJ, 87tos ir Kean Avė..

Įšviečiame visus atsilankyti, o mes priimsime drau
giškai. Prie geros Muzikos galėsite linksmai laiką 
praleisli. * Kviečia KOMITETAS.

Pirmos Didelės
ku esą sugauti. Bet p. Ėriu
kui vistiek pasisekė pegauti 
keletą gan didelių lydekų.

VVisconsino ūkininkai esą pu
sėtinai nukentėję nuo sausros. 
Žolė parudavus, o bulvės, kurių 
tenykščiai lietuviai farmeriai 
nemažai augina ir pirmiau
siųsdavo Chicagon, visai esą
nudžiūvę ir jei kiek ir užaugo, 
tai visai mažos. Keliais va
žiuojant taip dulka, kad jeigu 
pasitaiko, kad kitas automobi
lis pirma važiuoja, tai esą rei
kia apie pusę mylios pasilikti, 
kad galėtum kelią matyti.

P-as Krukas savo atostogo
mis, labai patenkintas ir atro
do linksmas ir pilnas energijos. 
Parvažiavęs tuoj ėmėsi darbuo
tis Peoples Furniture krautu
vėj ir aprūpinti kostumerius 
tuo, kas kam reikalinga.

—Kep. V.

turi spręsti reikalus balsavimu, 
O tamsta, pilieti, namo savi
ninke, ar prisidedi prie žmonių 
teisių apgynimo, ir sykiu pats 
savęs, ar pasiduodi miestelio 
valdininkų sauvalai ir žadi mo
kėti keletą kartų’ brangesni 
mokesnį už vandenį ir dar už 
blogesnį vandenį. Atsibusk kol 
laikas.

Koresp.

Melrose Park. III.
Iš SLA. 125 kuopęs darbuotės

Cicero
Namų savininkų susirinkimas

Tečiadienio vakare,' rugsėjo 
3 d. pas p. Lukštienę, 15 st ir 
49 avė. Improvement kliubo 
pagarsintas mėnesinis susirin
kimas. Namų savininkai visi 
bukite laiku, ateikite ir tie, ku
rie nepriklausote prie kliubo, 
nes visus paliečia naujoji van
dens sistema.

Komisija' tuo reikalu jau se
nai darbuojasi ir turi paruo
šusi platų raportą iš savo dar
buotės. Aš tikiu, kad tą reika
lą visi žinote, tad ir jo svarbu
mą suprasite. Kokia skriauda 
butų, jei miesto valdininkai 
vandenį pavestų privačiai kor
poracijai kontroliuoti.

Musų miestelio “gerieji val
dininkai” taip jau yra padarę, 
tik belieka valstijai užtvirtinti. 
Greitoj ateity paaiškės, kas iš
eis. Jei žmonės butų snaudę, 
tylėję, kaip dauguma' lietuvių 
daro, tai tas reikalas butų taip 
tykiai ramiai ir praėjęs, bet 
laimei kitų tautų žmonės su
judo ir pakėlė protestą, ir nors 
tai ir lėšų kainotų, yra nusis
tatyta kovoti prieš miestelio 
valdininkų sauvalę.

Savaime suprantahia, kas pi
liečius liečia, tai patys piliečiai

Komunistai musų kuopoj bu
vo labai įsigalėję. Jie sudarė 
valdybą ir manė, kad visai kuo
pą galės nuvesti i Maskvą. Bet 
nabagai apsigavo ir jų pastan
gos nuėjo niekais.

Nariai pamatė, kad bolševi
kai nori tik pasipinigauti. Mo
kesnius jie kolektuoja, o į cen
trą nesiunčia, — laiko kuopos 
ižde ir laukia iš “Vilnies” ko
misarų' paliepimo, kas daryti 
su surinktais pinigais.

Sumaningesni nariai pasikal
bėjo tarp savęs ir nutarė su
šaukti ekstrą kuopos susirinki
mą. Susirinkimas įvyko rugp. 
17 d. M. šeštoko namuose. Bu
vo draugiškai apkalbėta kuo
pos ir narių stovis. Po to ta
po išrinkta nauja kuopos val

dyba ir duota centrui žinia 
apie įvykusi susirinkimą. Ke
lioms dienoms praėjus, iš cent
ro susilaukėme atsakymo, kad 
musų naujai išrinktoji valdyba 
yra, užginama. Taip pat gavo
me visas kuopai reikalingas 
blankas ir finansų knygą bei 
sąrašą narių. Iš to sąrašo pa
sirodė, kad daugelio narių mo- 
kesniai jau yra užvilkti po ke
turis ir penkis mėnesius. Vadi
nasi, tie nariai randasi visai 
arti prie išbraukimo.

Naujai išrinktoji valdyba dės 
pastangas, kad geros valios’ na
riai nebūtų suspenduoti bei iš
braukti. Sekamas persioragni-
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Chicago (EngIewoodL) 
Dramos ir Dainos

Šviesos
PIKNIKAS

įvyks
Sekmadieny,

Rugp.-August 31 d.
J. Svelainio Formoj,

Prie 86 ir Kean Avė.
Pradžia 10 vai. ryte 

Bus gera muzika ir skanių 
gėrimų. Visi kviečiami at
silankyti. Kviečia

Rengimo Komitetas.

JUOZAS VINČA, 203 sv.

Ristynės
/ ir

Piknikas*
Mušis 10 Roundų

JUOZAS VINČA
/ su

c/aleliunu
IŠ PITTSBURGH, PA.

su M. BORISOFF
215 svarų

Risis GANSONAS
205 svary

C. ALELIUNAS, 210 sv.

PASKUTINIS PIKNIKAS NAKTINIS
DEL NAŠLAIČIŲ PAŠALPOS

Subatoj, Rugpiučio-Augusto 30-tą
, Kuchinsko Darže,

Prieš Tautiškas Kapines

Bus duodamų išlaimėjimai. — Užkandžiai DykaiI
Kviečiam senus ir jaunus praleisti linksmą naktj prie gražios 'muzikos ir 
skanių valgimų. Taipgi ir išlaimėt! dovanas.

Pradžia 7-tą valandą vakare. KOMITETAS.

Roselando Draugijų Bendras

PIKNIKAS
įvyks

Nedelioj, Rugpiučio-August 31 d
, Washington Heights 'Miške,

107 St. ir So. Racine Avė.
Visas uždarbis šio piknįko skiriamas Oak Forest Prieglaudoj esan

tiems lietuviams.

Nedelioj,RugpiučiD-Au
Justice P^rk

Prie Kean ir Archer Avenue, Justice Park, III.

1,1930
rze

Tai pirmas toks įvykis Chicagos lietuvių istorijoj; pirmu kartu pasirodys Chicagos arenoje Lietuvos ir Pabal- 
tijos valstybių čampiojonas — kumštininkas JUOZAS VINČA, ir lietuvis Pennsylvanijos valstijos čempijonas 
ALELIUNAS. Juodu mušis už lietuvių čempijonatą. .

šių muštynių rengėjas JACK GANSONAS garantuoja Aleliunui net penkis šimtus ($^00.00) delerių.

Kadangi šios kumštynės rengiamos Justice Parko Darže ir kadangi žmonės suvažiuos ilgesniam laikui, taigi 
apart kumštynių, bus dar kitokis programas, apie kurio sudėtį detaliai bus* paskelbta vėliau. Taipgi Sandariečiai. 
kurie gelbsti p. Gansonui rengime šių kumštynių, — alkanus pa^lgydins ir ištroškusius pagirdys.

Taigi visi rengkimės* pamatyti kuris bus ČEMPIJONAS.

Ristynės taip 
tikisi laimėti.

pat bus labai įdomios, nes abudu ristikai yra gerai pasižymėję ir kaip vienas, taip ir kitas

laimėti turės parmesti du kartu iš trijų

$100.00,

EXTRA! Apart virš
— abu yra vietiniai ristikai.

Kumštynių teisėjas arba
Bank prezidentas ir dar bus 2 judges — DR. ZIMONTAS

Idant ristynės

Borisoff stato

(two out of three falls).

IDZES risis su MASON

referee bus JONAS RENZA, gerai lietuvių žinomas sportininkas ir Metropolitan State 
ir ktias kurį Ganson gaus.

__________ _ ______ _ ________________________________________________________________ —
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Trys pasigirdė ežere
Vakar ištraukta iš Michigan 

ežero trys lavonai: Mrs. Alice 
Hali, 55 m. ties 39 st. ir Joe 
Konrad netoli tos pat vietos, 
ir Martin Matson, 35 m. ties 
Vau Buren stotim. Visi nusi
žudėliai.

Radio policijos automo
biliuose

šiandien buvo patikrinimas 
I>olicijos automobilių, kuriuose 
įrengti radio priimtuvai. Da
bar policistai kovoj su geng- 
steriais galės gauti įsakymus 
iš stočių kad ir kažkur bū
dami.

Jarušas įrengė teatrą 
Lemont

P. Jarusas iš 6109 S. Albany 
avė. šiomis dienomis pasiren- 
davo nedidelį gražų teatrą Chi
cagos užmiesty Lemont, tuojau 
už \Villow Springs, tą teatrą 
išremontavo ir įrengė pagal 
naujausių moderniškų reikala
vimų, su Vitaphone, šviesomis 
ir tt. Biznis pačioj pradžioj 
pasirodė gana geras, žiemai ža
da būt dar geresnis. — Lietu
vių Lemonte yra keletą šeimy
nų. Vienas laiko gasoliite sto
tį. Apylinkėse randasi gerokas 
skaičius lietuvių farmerių.

Kiek gengsteriai “už
dirba”

Besiknaisiojant po Zutos “pa
likimus“ suM'kta, kad du jo sė
brai, broliai Aiello’s, Juozapas 
ir Domiuikas, užpelnydavo kas-

Persiskyri su šiuo pasauliu 
(žuvo automobilio nelaimėj) 
rugpiučio 27 dieną. 6 valandą va
kare, 19 30 m., sulaukęs 52 me
tų amžiaus, gimęs Vilniaus rčd., 
Švenčionių apskr., Daugėliškiu 
parap.. Daubariškių Kaime. Ame
rikoj išgyveno 22 metus. Paliko 
dideiiame nuliudime tris dukteris

Heleną. Sophią ir Antoinettc, 
vieną anūką Juozpaą, du pusbro
lius — Mykolą ir Juozapą Arta- 
mavičius ir gimines, o Lietuvoj 
tris brolius —- Mykolą. Liudviką 
ir Antaną ir seserį Anelę čiberie- 
nę. Kūnas pašarvotas, randasi 
3847 W. 66 St.

Laidotuvės įvyks panedėly. 
rugsėjo I dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Cicėno 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
Nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Dukterys, Anūkas. 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

PRANCIŠKUS KALIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 27 dieną, 3 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 63 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parap., ir 
mieste. Amerikoj išgyveno 
26 metus. Paliko dideliame 
nuliudime dukterį Marijoną, 
žentą lurgj Davidonį, du anū
kus ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 3601 S. Eme- 
rald Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugpiučio 30 dieną, 2 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į 
'Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Ka
liko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas, Anūkai 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

mct po $500,000. Sumos bttvo 
patvirtintos, padarius kratą jų 
puikiame rūme 2533 Lunt av., 
Hogers parke. Už tas pajamas 
jokių taksų valstybė negavu
si. Dabar žada jėškoti.

Valkatų karas peiliais
Išsigerę “baltakės” sep

tyni Madison gatves val
katos susirinko į ne
gyvenamą namą 110 So. Peoria 
St. ir pradėjo peiliais badytis. 
Karui pasibaigus keturi gulėjo 
ant žemės, gerokai subadyti. 
Trys pabėgo. Sužeistieji nuvež
ti į ligoninę.

Kur Capone?
Mažas' žuvikes begaudant 

dažniausia didžiosios viršum 
prašliaužia. Capone, Chicagos 
valdovas, dabar sukasi St. 
Louis ir stengiasi čia įkurti, 
savo biznio' “departamentus”. 
St. Louis spauda pradėjo ter
mą. Tardymas pradeda susek
ti, kad ir Floridos gubernato
rių rengėsi nušauti Capones 
tarnai.

Peklą kelti galima ir 
negalima

Policistas Preston atsigabe
no pas teisėją Lyle pilietį Clyde 
Day ir sako, jis kėlė peklą. 
—Kas tai vėl tokio? nesupra
to teisėjas. —Tai yra, ką jis 
darė! skundė policistas. —Bet 
įstatymai nedraudžia peklą kel
ti, sako Lyte. Bet jis darė

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Juozapas Grozinskas 
Žmona Magdalena Groįnskiene 

po tėvais Ažundaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu (žuvo automobilio nelai

mėj) rugpiučio 27 d„ 6 vai. vakare, 1930 m., a. a. Juo
zapas sulaukęs' 42 metų amžiaus, o a. a. Magdalena 34 m. 
amžiaus. A. a. Juozapas paėjo iš Lietuvos, Amerikoj iš
gyveno 20 metų; a. a. Magdalena paėjo iš Mosėdžio par., 
Kretingos apskr., Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliūdima: a. a. Juozapas — jioduk- 
rę Magdaleną, posūnį Francišką ir gimines ir Lietuvoj 
motiną Petronėlę ir seserį Marijoną; a. a. Magdalena — 
dukterį Magdaleną, sūnų Francišką ir gimines, o Lietu
voj brolį Feliksą. Kūnai pašarvoti randasi 5363 S. Shields 
Avė. *

Laidotuves įvyks panedėly, rugsėjo 1 d., 8 vai. ryte | 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioj atsi- S 
bus gedulingos pamaldos už velionių sielas, o iš ten bus | 
nulydėti į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo ir Magdalenos Grozinskų gimines, 
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti I 
laidotuvėse ir suteikti jiems paskutinį patarnavimą ir at- B 
sisveikinimą. Nubudę liekame

Duktė, Sūnūs ir Giminės. a
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 

Yards 1741.

Ona Sawickiene
Po tėvais Grozinskaitė

Duktė Olga Duktė Emilija
Persiskyrė su šiuo pasauliu (žuvo automobilio nelaimėj) 
trečiadieny, rugpiučio 27 d., 6 vai. vakare, 1930, a. a. 
Ona sulaukusi 34 metų amžiaus, o dukterys Olga, 9 me
tų amžiaus ir Emilija, 3 metų amžiaus. Gimusios — a. a. 
Ona — Lietuvoj, dukterys gi — Chicagoje. Paliko di
deliame nuliudime vyrą ir tėvą Andriejų, dukterį Hutą, 
kuri toje pačioje nelaimėj tapo sunkiai sužeista, pusse- 
rę Kotryną, Baltimore, Md., o Lietuvoj motiną Petronėlę 
ir seserį Marijoną ir gimines. Kūnai pašarvoti randasi 
4605 S. llermitage Avė., Eudeiki^ koplyčioje.

Laidotuvės įvyks panedėly, rugsėjo 1 d., 8 vai. ryte, 
iš koplyčios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionių sielas, o iš ten 
bus nulydėtos į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Savvickienes ir dukterų Olgos ir 
Emilijos giminės, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti joms pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

VYRAS IR TĖVAS IR GIMINĖS.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. 

Yards 1741.
Del platesnių žinių telefonuokite Boulevard 6809.
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tikrą velniavą.,—Velniavą kel
ti nėra uždrausta, tačiau tu 
Day vis tik verčiau ateity ne- 
bekelk peklos nei dieną nei 
naktį, nusprendė Lyle ir kalti
namąjį paleido.

Darbo Dienos progra
ma Chicagoj

Chicagos Darbo Federacijos 
skyriai Soldiers Field rengia 
Darbo Dienos programą. Pirma
dienio rytą 9 vai. bus vaikų 
diena. Pirmą valandą įvairių 

i darbo organizacijų paroda. An- 
I trą valandą bus prakalbos, ir 
po to bus dviejų valandų pro
grama, įvairios lenktynės. Įėji
mas 25 centai. Vaikams dykai.

Specialistai Kydyma chroniškų Ir Baalų li
rų. Jei kiti negalėjo jumla Iflgydytl, atsilan
kyki! paa mane. Mano pilnas llcgaamlnavl- 
tnas atidengs jūsų tikrą Ilgą Ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugrryl. Ei
kit pas tikrų specialistu, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Hersatninavtno—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Chicago turės po kėlės 
muzikos šventes

Nepaprastai nusisekite šie
met muzikos šventei Soldiers 
Field, nutarta rengti ateinantį 
metą dvi dienas, 1932 m. tris 
dienas ir 1933 m., laike pasau
linės parodos, visą muzikos sa
vaitę. Muzikos dienos kasmet, 
bus trečią rugpiučio savaitę.

Skiepys vaikus nuo 
difterijos

Daugiau kaip 100 gydytojų 
yra skirti lankyti mokyklas

Graboriai ’
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsiŠauktJ, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

1------------- -----------------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertdking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
' Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS ' *
Patarnauju laidotuvėm 
se visose miesto ir 
miestelių dalyse, Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, UI.

Tel. Victory 1115

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

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai ’ patar
nauju diena ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Vark 797 '

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

skiepyti .vaikus nuo difterijos, 
kuri, galimas daiktas, šį rude
nį platinsis Chičagoj. Tėvai ra
ginami sunešti į mokyklas ir. 
mažiukus vaikus įskiepymui. 
Nieko nekainuos. Laikas bus 
paskelbtas.

Rezidencija 1638 S. 50th Avenue 
Rez. Tel. Gicero 3 65 6

DR. J. SHINGLMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sugrįžo iš atostogų
4930 W. 13th SL, Cicero, III.

Telephone Cicero 49

Lietuvės JUęuSjBrfe
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj , 

6109 South Albany Avenue
Phone

Hemiock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo. t duoda 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

LIETUVIS 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, ’ nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7^89

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedcliomis nuo 10 iki 12.

' Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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 So. Mapleivood Avė.

Telefonas Republic 7868

Tel. Drexel "6323

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Arlesian Avenue 
Phone Prospect' 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
^A^^*W*^*^W\A^M**»AA^«**»*/^**>*,**l**,wr

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIK0L

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptickos) po 
nr 242^ West Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Ncdeliomis tik pagal sutartį.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damęn Avė.
Vai.:' 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virpinia • 0036 
Re8. Tel. Vcn Burefi 6858

DR. T.- DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenuė
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedGlioin nud 10 iki 12 die

nų. Namu' ofisas Ntrrtn Side 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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 009^

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 89

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hcmlock 7 691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėle į naują vietą po 
. numeriu 

1545 W. 47th St. 
Salima) Depositors Bank| 

skersai gatves nuo 
Peoples Banką , 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
. Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3121 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki .12

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. #

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
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 ėki 7:30 vai. vakare

' • Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOJ:

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

Phone Midway 2880
---------------- j--------- ----------------------f, n,- 

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. NediH. nuo 10 iki 1 ž.
Rez. Telephone Plaza 3202

7
Ji ^7--------------------I' 351 įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptais ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų 'ir visų -chroniškų ligų

Ofisas: 3 i02 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą. ■ 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALUS 

(VASILIAUSKAS) \ 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subato* vak. 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios ▼.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas * 

127 North Dearbom St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Hemus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas •

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

( Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. . 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 »

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. ; 
77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clark Sts. «

Ofiso Tėl. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
. Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. T«l. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Kezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
------0------

Tel: Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank BuildinC
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552 - o— .

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas j

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL *J
Tel. Republic 9723 ,.J



CHICAGOS 
ŽINIOS
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1 vavęs majoro baliuose kaip gar-
I bes svečias. Zutos vardas ras

ta majoro svečių sąraše ir pats 
Zuta esąs prisipažinęs, davę# 
Thompsono kampanijai $50,000. Edųcational 

Mokyklos

NAUJIENOS, Chicago, Ali. Sesta et i ei ii s, rugp. 3U,

Vėl gengsterių karas Busimo požemio stotys

Financial
Finansai-Paskoloa

Furnished Rooms

Vakar du gengsterių bude
liai, pasišaukę pro duris John 
Kruspe, 338 W. 25 place, pa
leido į jį iš kulkosvaidžių ke
lias dešimts šūvių ir pabėgo 
savo automobiliu. Kruspe, sa
ko, dirbęs Capone leitenantui 
Guzikui.

Jau nustatyta, kad miesto 
centre (Loop) bus statomos po
žemio (Subvvay) 4 stotys, bū
tent, 1) prie Clark st. ir Chi
cago avė 
ir State 
ligi Polk 
kų stotis 
Roosevelt

Tolimesnės stotys dar nenu
statytos. Požemio traukiniai tu
rės karus po 9 pėdas platumo 
ir 65 pėdas ilgumo. Stočių plat
formoj bus po 20-24 pėdas.

, 2) prie G rali d avė. 
st., 8) nuo Lake st. 
st. (ilga dviejų blo- 
po žeme) ir 4) prie 
road ir State $t.

Boso sūnų įtarė darbi 
ninku vadų užmušime
Prieš porų savaičių tapo nu

šauti du plumberių unijos ly
deriai Mulcahy ir Rubbery. šio
mis dienomis pasidavė policijai 
Charles A. Sttfn, plumberių 
kontraktorių koncerno boso 
Šteino sūnus, ir Charles Cour- 
hene, plumberių superintenden
tas. Abudu paleisti po kaucija 
$140,000.

PRANEŠIMAI

Zutos dovanos majorui
Thompsonui

Eina tardymas girdų, kad 
Zuta, nušautasis gcngsterių ka
ralius, esąs dovanojęs majoro 
Thompsono rinkimų kampani
jai $50,000 ir kad Zuta daly-

BURNSIDE
Susivienijimo Liet. Am. 63 kp. 

rengia iškilmingą išvažiavimą, ku
ris įvyks 31 d. rugpiučio. Visiems 
draugams, kurie nori važiuoti, tro- 
kas dykai. Vieta 1036 E. 93 St. 
Trokas išvažiuoja 10:30 iš ryto, ne
vėlią*! į Raibužio farmą, Willow 
Springs.

Nurodymas kelio: 95 ligi Willow 
Springs Road. Suktis po dešinei, 
kur nurodys lietuviškas ženklas. 
Kas važiuos Archer Avė., taip pat 
važiuoti iki Willow Springs Road 
ir suktis po dešinei po lietuvišku 
ženklu ir važiuoti tiesiai pakol ras 
lietuviškij. ženklą, ir suktis po kai
rei ir važiuoti tol, kol ras lietuviš
ką ženklą ant Raibužio farmos ke
lio. Visus kviečia Komitetas.

Aš per 3 metus buvau pas 18 
Sužinojęs

Aš. J. KAMARAUSKAS, liudiju ir 
patariu gerbiamiems laikraščio skaityto
jams gerą daktarą, kuris mano moterį 
pagydė,
daktarų, bet be pasekmių.
apie Dr. R. A. Shell. 456 E. 47th St.. 
Chicago. tel. Oakland 33 88, nuėjau pas 
jį ir jis mano moterį pagydė į trumpą 
laiką. Todėl ir patariau gerbiamiems 
savo tautiečiams su sunkiom ligom 
kreiptis prie minėto daktaro. Su 
rijusiais linkėjimais.

JOKŪBAS KAMARAUSKAS.
2332 W. 23rd St.

ge-

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE,

672 West Madison Street.

PINIGAI

Marųuette Park Liet. Am. Pilie
čių Kliubo svarbus mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, rugp. 31 
d., 2 vai. po pietų, Gim. Pan. šv. 
parap. svet., Washtenaw ir 68 gat
vių. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus apkalbėta apie busi
mąjį pikniką ir šiaip daug yra 
svarbių dalykų. —Valdyba.

Dr-jos šv. Petronėlės susirinkimas 
yra atidėtas dėl priežasties ameri
koniškos šventės. Susirinkimas atsi
bus utarninke, rugsėjo 2 d., 7:30 v. 
vakare, šv. Jurgio parap. svet. 32 
Place ir Aubum Avė. Narės malo
nėkite atsilankyti. —Valdyba.

Našlaičių naudai naktinis pikni
kas, Kučinsko darže, prie Tautiškų 
kapinių. Bus rugp.-Aug. 30 d. su- 
batvakaryje; įžanga dykai. Kviečia

Komitetas.

North Side. — SLA 226 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks rug
sėjo 2 d., 7:30 vai. vak., Associa- 
tion Hali, 2150 W. North Avė. Ma
lonėkite visi nariai atsilankyti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti, užvilktus 
mokesčius. Taipgi yra svarbių ręi- 
kalų aptarimui. —Valdyba.

Pirkite Californijos Sul 
tilgasias Vynuoges 

Dabar

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame* 
riko s Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

}. P. OLEKAS. Mokytoju 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. IIJL
—------------O 4.i i—*—

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

IŠSIRENDUOJA kambarys vaiki
nams arba vaikinui, apšildomas, su 
visais parankumais. Esu pavienė 
moteris. Geistina ramus vaikinai. 
3415/ Emerald Avė., 2 floor.

------- O

Automobiles

TURNIŠIUOTI kambariai išsi- 
renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran
kamai. Kainos nuo $2.50 į savaitę 

aukščiau, su valgiu ar be valgio.
Chas. Shattas

1843 So. Halsted St., Chicago.
Tel. Roosevelt 8577 ....  —O1 ■— -

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienus, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musu pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesia! 
ii dirbtuvės už sutaupimą mažiausia.

SO% cash pamatu
Joki* užsakymas nėra per mažas, ar per 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ir
REIKALINGA grošernęs ir bučer- 

nės fikčeriai — turinti parduoti at- 
sišaukit, F. Mickevičius, Phone 
Yards 2421.

LINCOLN, vėliausis 1928 Le Ba- 
ron Berlyn sedanas, 6 dratinial ra
tai, 8 ply de luxe tairai, troko rack. 
Geriausiame mechaniškame stovyje. 
Garantuosime. Priimsime $1650 bi
le kokiomis sąlygomis.

M. J. KELLY, 
4445 W. Madison St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino arba merginos — prie ma
žos šeimynos. Su., valgiu arba be 
valgio^ Kreipkitės nUo G iki 10 vai. 
vakare. 6827 So. Maplevvood Avė., 
2-U’os lubos.

PARDAVIMUI bati^ taisymo ma
šinos, mažai vartotos/ už pusę ’ -s 
nos. 2954 S. Emerald Avė. Tel. 
tory 6494.

kai-
Vic-

VISIŠKAI naujas Chevrolet. Vė- 
liausis įrengimas. $100. Žema 
davimo kaina, $20 iki 1 nuoš. 
kėti.

par- 
įmo-

M. J. KELLY, 
4445 W. Madison St.

RENDON kambarys frontinis vie
nam arba dviem Vaikinam, su vi
sais parankumais. Esu pavienė mo
teris. 3422 So. Lowe Avė., 2 fl.

For Kent

SUČĖDYK pusę ar daugiau pirk
damas iš dirbtuves sampelinius ra
kandus; turi būt parduoti už ma
žiau negu kaštuoja padarymas. $350 
parlor setas už $89.50; $50 dinette 
setas už $19)50; $150 Wilton Rūgs 
už $59.50; $350 dinning room se

tas už $1-19.00 dirbtuvėj. Atdara 
subatoj iki A> v. v., nedėlioj ir Dar
bo Dienoj iki 12 v. d.

457 N. Oakley Avė.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMA7'O

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

FORDAS. Naujas Town sedanas, 
garantuotas, visiškai naujas, $50. Že
ma kaina. .

M. J. KELLY, 
4445 W. Madison St.

PROGA RENDAU-
NINKAMS

BUS MOKINAMA kirpti patternq ir 
siūti vyriškus, vėliausios mados siutus, 
su mažu atlyginimu. Galima matyti 
nedėlioj, antrą valandą po pietų.

MID WEST TAILORS 
3566 Archer Avė. 
Lafayette 7558

BUICK 4 durų, 5 pasažierių se
danas, 1929 ........ ......................
|Chevrolet coach, 1929 .... . 

Buick 4 <’ "
danas, 1926 ........ ..................

Buick 2 durų, 5 pasažierių
1927 ..................................

ARCHER BUICK CO.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400.

nas,

.............................. $895
*. .... ....$445

durų, 5 pasažierių. se-
$395

seda-
$445

Nauji namai, moderniš
kos gražios dekoracijos, 
geras patarnavimas su 

gera priežiūra
5 kambariai, pečium šil

domas, ant pirmų lubų, 
3418 S. Auburn Avė. $35.00

SU dideliais sau nuostoliais par
duosiu visus savo gražius 4 kamba
rių rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirksite tuojaus. Parduosiu ir 
atskirai. 3040 W. G2nd St. •

PARSIDUODA vartotas, apvalus sta
las ,ir 6 krėslai; 2 šmotų skurinis setas 
ir lova pigiai. 3 23 7 So. Aubum A^e. 
Ist flur.

PIRK NAMĄ DABAR IR UŽ
TIKRINK SAVO PINIGAMS

SAUGUMĄ
6 kamb. medinė “bungalow” ant mu« 

ro pamato, garažas ir 30x125 
Randasi arti 63 St. 
davimui tik $5500, įmokėt $1000.

6 kamb. muro “bungalovv”, karštu 
vandeniu apšildoma, garažas ir kiti mo
derniški įrengimai. Randasi Marųuette 
Parke. Mainysime j 2 flatų muro na
mą, Marųuette arba Brighton Park apie- 
linkėse.

2 flatų 
garažas, 
vininkas 
$7800, jmoket $2000.

2 flatai po 6 kamb., gražus muro 
namas, karštu vandeniu apšildomas. Na
šlė moteris priversta atiduoti už $12,- 
300; jmokėt 3000. Namas randasi ar
ti vienuolyno. Proga spekuliantui.

Biznio namas, didelis 
tai ir 2 karų garažas, 
ųuette Manor apielinkėj. 
jūsų seno namo.

6 flatų naujas muro
si arti Marųuette Parko. Mainysime j 
tamstų seną namą arba pigiai parduo
sime.

Biznio muro namas, 2 storai ir 5 
flatai. Randasi ant 69th St. arti Camp
bell. Mainysime į tamstų seną namą.

Taipgi turime gerų bargenų įvairio 
didžio namų, kuriuos pigiai parduoda
me arba mainysime j tamstų nuosa
vybę. Kreipkitės pas

■ ,K. J. MACKE & CO.
(Mačiukas)

2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

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

lotas.
Kaina greitam par-

muro namas po 5 kamb. it 
Randasi Brighton Parke. Sa- 
priverstas parduoti tik už

storas, 3 fla- 
Randasi Mar- 
Mainysime ant

namas, randa-

AUCTION!

Business Chances

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yard* 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PATENTAI, copyriffhts — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELEQHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunsvrick 7187

AUCTION!
PALAUKITE! PALAUKITE!

COLISEUMj 15 ir Wabash gatvės
Rugsėjo 8 ir 9, 2:30 vai. po piet 

ir 7 v. vak., kasdie,'United States 
Liųuidating Auction Co. parduos 
iš Viešos Licitacijos daugiausia pa
siūliusiam 267 NAUJUS IR BEj 
VEIK NAUJUS AUTOMOBILIUS 
VISŲ IŠDIRBYSČIŲ, nuo Rolls 
Royce iki Fordų. Tai yra didžiau- 
sis pasirinkimas automobilių, kokis 
kada buvo surinktas po vienu sto
gu. Jūsų karas bus priimtas mai
nui. IŠMOKĖJIMAIS.

VH-Į
Karus galima matyti visą dieną 

nedėlioj, rugsėjo 7 d., 1930, Coli- 
seume, prie 15 ir Wabash gatvių.

5 kambarių, pečium šil
domas, ant pirmų lubų, 828 
West 34th Place .... $35.00

5 kambariai, pečium šil
domas, ant pirmų lubų, 3346 
So. Wallace St.........  $26.00

PARDAVIMUI bučernčs biznis ir 
stakas, taipgi ir grosernė. Esu pri
verstas parduoti greitai už pirmą 
pasiūlymą. 4622 S. Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. • Geras cash biznis, Bargenas. 
2901 So. Emerald Avė.

PATRIC F. SULLIVAN 
KANDIDATAS I TRUSTEE 
OF SAN IT AR Y DISTRICT

Patrick F. Sullivan yra kandida
tas į Trustee of the Sanitary Dis- 
trict. Jį nominavo didelė dauguma 
balsų 
dabar 
rainos 
visus 
riausi

M r.
čia gimė ir augo, 
viešąsias mokyklas. Jis iš prigimi
mo yra vadovas. Dar jaunu būna
mas jis įstojo į darbininkų judėji
mą ir laike savo ilgos ir garbingos 
karjeros buvo užėmęs daugelį svar
bių vietų.

Per paskutinius septynius metus 
jis buvo Prezidentas Building 
Trades Council. .šioj vietoj jis tu
rėjo pasitikėjimą, kaip darbininkų, 
taip ir samdytojų. Tas davė jam 
progos už mėgsti gerus ryšius tarp 
statybos darbininkų ir kontrakto
rių, kuo jis labai pasitarnavo mies
tui augime statybos Chicagoje.

Mr. Sullivan dabar yra pačiame 
gyvenimo žydėjime. Jis visuomet 
buvo veiklus, visuomet dalyvavo 
visuomeniniuose reikaluose ir yra 
gerai susipažinęs su pastebėtinu 
Chicagos besivystymu. Jis niekad 
pirmiau nesisiekė politinės vietos. 
Jis yra žinomas kaipo teisingas, 
pilnai atsidavęs visuomeninėms rei
kalams ir gerai nusimanąs bizniuo
se žmogus. Pasiremiant šitokiomis 
kvalifikacijomis jis tikisi būti iš
rinktas Trustee of the Sanitary 
District, kas butų augščiausias ap- 
karunavimas jo daugiamečio ištiki
mo tarnavimo žmonėms.

Kepublikonų Primaries ir jis 
maloniai atsišaukia dėl pa- 
į savo skaitlį ngu.4 draugus ir 

piliečius, kuriuos apeina ge- 
šios apielinkės interesai. 
Sullivan yra chicagietis. Jis 

lankė . Chicagos

Wabash geležinkelis, laikydamasis sa- 
.vo nusistatymo teikti publikai geriausį 
galimą patarnavimą, įsteigė naujus yar- 
dus prie 25 ir Canal gatvių, kur publi
ka gali pirkti Californijos sultingąsias 
vynuoges (juice grapes) tiesiai iš vago
nų.

Tai yra naujas bandymas Wabash 
Railroad Co. ir ji su džiaugsmo prane
ša vynuoges perkančiai publikai Chicago- 
je ir apielinkėje. kad čia galima pirkti 
visų rūšių ir geriausios kokybės vynuo
ges už žemiausią kainą. Marketas bū
na atdaras kasdien, kur kokybė ir kie
kybė visuomet vyraus.

Vieta yra labai patogi. Jums nereikės 
laukti eilėje. Užtektinai vietos parki- 
nimui ir kroviniams. Atsiminkite šią 
naują vietą, 25 ir aCnal gatvės.

APDRAUDA 
(Insurance) 

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

Apdraudžiame automobilius ir 
rokus nuo visokių nelaimių kaip 
ai nuo ugnies, pavogimo,w sužeidi- 

cimo, užmušimo ir t. t.
Kas šiandie svarbiausia tai su

žeidimas žmonių ir jų nuosavybių. 
Kiekvienas automobilius nėra liue
sas nuo minėtų nelaimių.

Atstovaujame viena iš geriausių 
ir didžiausių apdraudos kompaniją.

SUN INSURANCE 
OFFICE

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

Tel Lafayette 0455

GYVENIMO PROGA , ' 
AUBURN Straight’ 8 vėliausio 

modelio De Luxe stMana, mano .pirk
tą mažiau kaip 9 mėnesiai atgal, 
paaukosiu tiktai už. $400, nes turiu 
sukelti pinigus užmokėti morgičius 
ant mano, namo. Aš mokėjau $1,900 
už jį. Karas yra kaip naujas ir rei
kia pamatyti, kad .Jį įvertinti. Mel
džiame atsišaukti nedėlioj. 2231 N. 
Kedzie Avė., Ist ..apt.

4 kambariai, pečium šil
domas, ant 1-mų lubų, 3346 
So/ Wallace Street $20.00

5 kambariai, garu šildo
mas, ant pirmų lubų, elec- 
tric frigidaire, 6622 South 
Fairfield Avė......... . $65.00

5 kambariai, garu šildo
mas, ant pirmų lubų, elec- 
tric frigidaire, 7657-9 So. 
Morgan St.............. $52.50

GASOLINO stotis, pumpuoja 15,000, 
ant double section kampo. Savinin
kas Prospect 0583.

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

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

' BUČERNĖ ir grosernė pardavi
mui labai pigiai. 4958 So. Prince- 
ton Avė. Yards 4090.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa su visomis elektros mašino
mis. Vieta išdirbta per daug metų. 
1411 So. 49th Avė., Cicero, III.

VERTĖS $15,000 UŽ $11,000
Bizniavas mūrinis namas, storas, 

3 pagyvenimai 2 karų garažas, 
randasi ant 59, netoli Halsted. Tu
ri būt parduotas į 5 dienas Atsi
šaukite.

6951 So. Union Avė.
2 lubos; bile dieną po pietų

--------- O—

PARSIDUODA Pop Corn standas, 
geras biznis; taipgi auto lunch 
wagon. 3126 So. Halsted St.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI smulkaus groserfo, 
minkštų gėrimų a 
pr<

saldainių ir ice 
amo krautuvė. Pigi renda; 6 
nbariai gyvenimui. Naudokitės 
k|ga. 3400 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 
karštu vandeniu šildoma. Arti North 
Western šapų. Puikiausia transpor- 
tacija. Savininkas apleidžia miestą. 
4459 Carroll Avė.

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

PASIRENDUOJA 2 flatai po 5 
ruimus, moderniški, pečium šildo
mi, renda tik $35.00. 4722 W. 13th 
St., Cicero, III.

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas. Gera vieta. 12 kambarių. Pigi 
renda. 1403 S. Jefferson St.

EXTRA. Parduodu namą, 2 po 
4 kambarius, mūrinis, 1 karo ga
ražas, $5,600. 2229 Custer St., arti 
N. Oakley Avė.

---------- c L ■ ■■■—

BUICK Sedanas “Master Six”. 
Priverstas parduoti ji, nes netekąu 
darbo ir man reikia pinigų. Varto
jau tik kelis tūkstančius mylių ir 
sunkų atskirti jį nuo naujo. Jeigu 
jus pamatysite mano karą, esu tik
ras, kad jus ji pirksite, nes jis yra 
labai geras.* Aš noriu tik $325. 
4448 N. Racine Avė., apt. 29.

NASH Advanced Six Sedanas vė
liausio modelio. Našlė yra privers
ta jį parduoti. Beveik nevartotas ir 
yra kaip naujas. Aš negaliu pati 
karo draivinti ir paaukosiu . jį už 
$375, Karas yra kaip visiškai nau
jas karas ir nesenai man kainavo 
virš $2,000. 2538 N. “California Avė. 
Ist flat.

GARAGE RENDON
Garage rendon—gera vieta, ypač 

dėl mechaniko. Kampinis namas, 
cementuotas Ųioras, vanduo, elektrą. 
Renda žema. Atsišaukite pas savi
ninką!

6630 So. Talman Avė.
Prospect 3938

PASIRENDUOJA 5 ruimai ant 
trečio floro, naujai dekopoti. 83G 
W. Cullerton St.

PARSIDUODA oil station ir re- 
pair shop iš priežasties ligos. Ar
cher ir Kean Avė. P. P. Paliulis, 
Jr. ' i

PARSIDUODA 
su namu ar 
ant namo su 
ba farmos 
Wisconsine. 
ligos.

bučerne ir grosernė 
be namo, arba mainysiu 
bizniu, nedidelio namo, ar
šu staku.

Parduodu

3213 So. Parnell 
Victory 8392

Pageidaujama 
iš priežasties

Avė.

BRIGHTON PARK
$1,000 cash, likusius kaip rendą, 

nupirks 2 augštų medini 4 ir 4 
kambarių. Kaina tik

$4,500

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus 
per

S. L. Fabian & Co
809 West 35th St.,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CALIFORNIJOS VYNUOGĖS
(GREIPSAI)

Naujas Sultingų Vynuogių Yardas

WABASH GELEŽINKELIS 
25th ir Canal gatvės

VISOS RŪŠYS — GERIAUSIA KOKYBĖ 
ŽEMIAUSIOS KAINOS — ATDARA VISĄ DIENĄ

Tiesioginio pristatymo kainos bus užtikrintos j visas 
vietas už Chicagos rybų.

~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. Roosevelt 1995
JOSEPH VARNAGIS 

’erkraustau rakandus ir visokius 
biznius, nežiūrint tolumo. Taipgi 
pristatome anglis į visas dalis mie
sto. Telefonoukit arba kreipkitės 

ypatiškai
1721 So. Jefferson St.

Financial
Finanaai-Paskolos

CADILLAC vėliausio modelio se
danas. Aš esu priverstas paaukoti 
savo vėliausio modelio Cadillac se
daną už cash. Tai yra gražiaynsias 
karas Chicagoje ir vra tiek pat ge- 
ras, kaip dieną išėjęs iš dlrbtuvis. 
Aš vartojau jį tik trumpą laiką — 
mažiau kaip 5,000 mylių. Karas 
kainavo man $4,700. Paaukosiu jį 
tiktai už $550. Atsišaukite tiktai 
nedėlioj, 211G North Spaulding Avė. 
Ist flat.

PASIRENDUOJA 4 kambarių fia
las ešvarus ir šviesus; gasas ir 
elektra. $15 į mėnesį. Del mažos 
šeiminos. 550 W. 42nd Place, 2 fl.

ČEVERYKŲ taisymo dirbtuvė turi 
būt parduota šia savaitę. 4534 So. 
California Avė. .

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės ne senesnės 35 metų. 
Esu pavienis, 30 metų. Su laišku 
meldžiu ir paveikslą prisiųsti.

Joe Normant, 
5703 S. Ashland Avė.

Chicago, III.

PARSIDUODA dvi farmos po 
akerių Scottville, Mich., be stako. 
Už cash arba mainysiu ant miesto 
nuosavybės. Peter Western, 2252 
Ainsle St., Chicago.

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 |ki $30,000 

Neimaip komiso iki $800.00 
J. NAMON & CO. , 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Westcrn Avė.

Tel. Grovehill 1038

Furnished Rooms
KAMBARYS paširenduoja, karž- 

tu vandeniu apšildomas. Seredoj ir 
subatoj karštas vanduo, o žiemą 
kasdien. 1617 So. Union Avė.

PAIEŠKAU Jono Zadeikio. At
važiavęs iš Lietuvos gyvenau kartu 
Chicagoje. Norėčiau pasimatyvi. 
Alex kvederas, 3247 So. Emerald 
Avė. Tel. Victory 5$97.

FARMĄ parduosiu, 200 akrų, ar
ti geležinkelio ir miesto, geri bu- 
dinkai, daug galvijų ir visokios ma
šinos. Parduosiu popigiai. Artesnių 
informacijų kreipkitės laišku. Leon 
Ivanauskas, R 1, Box 54, Camey, 
Mich.

Exchange—Mainai

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2.000,

Jąa atmokate mašomk* mšneainš 
mis mokestimiz.

Mee taipjau perkame morgišiu* 
Ręal Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marahfield Ava

b

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

T«L Lafayette 6788-6716 
lt

KAMBARYS ant rendos vaiki
nams arba merginoms, karštu van
deniu apšildomas, netoli streetka- 
rių, prie mažos šeimynos. 6919 So. 
Campbell Avė., Ist floor.

GERĄ atlyginimą duosiu tam, kas 
mah padėtų surasti flat janitorio dar
bą. Esu unijistas i ir esu patyręs tame 
darbe. Kruklanas, 1451 W. Van Buren 
Si., tel. ^laymarket 7361.

NAUJAI furnišiupti kambariai 
ant rentos, renda pigi, su visais 
patogumais. 2318 Washington Blvd 
Tel. West 5970.

RENDON kambarys vaikinui su 
visais pąrankumais, didelis ir švie
sus, 2 apt. 3365 So. Union Avė. 
Blvd. 5028. ’

PASIRENDUOJA frontinis kam
barys dėl dviejų arba vieno, šiltas 
vanduo, steam heat apšildomas. 
Kam reikia, yra ir garažas. 1507 
N. Irving Avė.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos; gali naudotis ir garažu. 
Kreipkitės 7042 So. Campbell Avė.

GRAŽUS didelis fornišiuotas kam
barys dėl merginos ar vaikino. Ma
ža šeimina. 3815 So. Emerald ’Ave. 
Yards 0700.

Situation VVanted
Darbo Ieško

ESU 60 metų amžiaus, galiu dar 
dirbti bile darbą apie namus ar 
ant farmos. Kadangi neturiu nė na
mų, nė pinigų, tai norėčiau gauti 
pastovią vieta gyventi nors ir be 
užmokesčio. Praneškite Simon Ly
tus, 2053 Coulter St., Tel. Canal 
1088.

GERA PROGA LIETUVIAMS
Kas turite nuosavybę Lietuvoje, 

ukj ar mieste namą, o nemanote 
grįžti į IJetuvą ir jei kas norėtu
mėt mainyti, aš turiu Chicagoj na
mą, geroj vietoj, mūrinis, Storas, 5 
ruimai užpakaly, šiltu vandeniu šil
domas, medinis garažas dėl 2 ma
šinų. Yra išrenduotas, rendos mo
ka $80 į mėnesį. Labiausia pagei
daučiau Raseinių ar Tauragės ap- 
skričitiose. Kas norėtumėt daugiau 
žinių rašykit laišką ar ypatiškai 
kreipkitės.

Frank Navakauskąs, 
3961 So. Campbell Avė. 

Chicago, III.

Help VVanted—Malė Mainymui beveik naujas vieno

REIKIA vyrų su ar be karų. Na
mas nuo namo. Gera mokestis. U. 
S. Shoe Repair, 2038 W. Madison.

Help Wanted—Female
Darbininkią Reikia_______

REIKALINGOS patyrusios vei- 
terkos. Atsišaukite. 5119 Wentworth 
Avė.

p augšto bizniavas muro namas Brighton 
Parko apielinkėj tinkantis minkštų gė
rimų arba kitam bizniui su storu ir 5 
vėliausios mados kambariais, karšto van
denio šiluma. Savininkas mainys į bile 
kokį namą, nepaisant vietos ir reikale 
duos priedo pinigais. Atsilankykit 

ar vakarais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ 
2433 W. 69th Street

Tel. Prospect 3140

die
ną

medinis, 4 ir 4 kamba- 
lotas, prie South Cali- 
ir 45 gt. šis narnas ga-

2 augštų 
rių, platus 
fomia Avė.

būti perverstas į biznio namą.
Kaina tik

$4,700
Ii

Aš turiu 2 augštų mūrinį, 6 ir 6 
kambarių, pečiais įšildomas, su dvie
jų karų medini(u garažu, lotas 
37x125 Marųuette Manor. Mainy
siu ant namo Brighton Parke.

FRANK WOZNIAK
2703 West 47th St.

Tel. Lafayette 4607
išsimaino 

4 flatų po 
randasi 

Brighton Parke. 4445 So. Campbell 
Avė. Savininkas pirmos lubos.

PARSIDUODA arba 
naujas muro namas, 
4 kambariu^, apšildomi;

BARGENAS
2 flatai, 4—5 moderniški, platus 

lotas, arti Archer/ kaina $4800, pi
nigais $300, arba kiek duosite. Esu 
priverstas parduoti, bo važiuoju 
Kalifornijon. Taipgi 35x125 biznia
vas lotas $700. Imsiu automobilį. 
Savininkas

Prospect 3787

PARDUOSIU arba mainysiu j 
cottage 5 kambarių bungalow. Vi
sai naujas, visi parankumai, sąly
gos prieinamos. 6022 So. Tripp Avė.

2 FLATŲ namą, 3812 S. Union 
Avė., parduoda pigiai ,Leo Lion 
Homestead Assn. Del kainos atsi
šaukite pas Frank Kalal, 615 W. 
16 St., tel. Canal 0394.

PARSIDUODA 6 metų senumo na
mas, geroj vietoj, po 4 kambarius, su 
miegamais porčiais, kaina $19,500. įmo
kėti 2,000, arba mainysiu ant farmos.

695 1 So. Union Avė. 
2 lubos

Atsišaukite po pietų.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, vertas $14,000. Parduosiu už pa
aukojimą. Rašykite Naujienos, 1739 S. 
Halsted St., Box 1226.


