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1,000 žmonių užmušti per baisi) 
uraganą Santo Domingo

Koriko padėjėjas norėjo 
pakarti savo poną

5,000 asmenų sužeisti ir 29,000 liko be pa
stogės. - Domingo respublikos sostinėj 
tik 400 namų išliko sveiki

>,000 sužeisti ir 
be pasto-

namų tik

SANTO DOMINGO, Domin
go Respublika, rūgs. 5. — Per 
baisų uraganą, kuris čia siau
tė praeitą trečiadienį, kaip da
bar apskaičiuota,’*1,000 žmonių 
buvo užmušti
29 tūkstančiai liko 
ges.

Iš 10 tukstančių 
apie 400 išliko sveiki. Visi ki
ti buvo sugriauti arba smar
kiai gadinti. Materialiniai nuo
stoliai siekia apie 30 milijonų 
dolerių. » ‘

Iš kitų respublikos dalių, ka
dangi susisiekimas nutrauktas,

Antrojo bolševikijos 
‘Solovecko’ tolimuos 

rytuos baisenybės
Arti Vladivostoko įsteigtoje 

Askoldo saloj katorgoje če
kistai badu marina ir muša 
tremtinius

CHARBINAS, rūgs. 5.—Įsa
kymu iš Maskvos, sovietų vy
riausybė Tolymuose Rytuose 
prieš kurį laiką įsteigė toli
mųjų rusų “Soloveeką”. Tai — 
Askoldo sala, netoli nuo Vla
divostoko.

Į tą salą siunčiami beteisiai 
sovietijos piliečiai, “kulokai” ir 
kitoki “kenksmingi” elementai. 
• Dar neseniai tremtinių As
koldo saloj buvo apie 600. Da
bar jų ten yra dvigubai dau
giau.

Tremtinių padėtis tol imu j ų- 
rytų “Solovecke” yra, baisi. Del 
biauraus ir nepakankamo mai
sto ir ligų kasdien dešimtimis 
žmonių miršta. Kiekvieną die
ną į salą atvyksta naujos par
tijos kalinių, pasmerktų badė- 
jimui ir mirčiai.

Režimas Askoldo saloj gal 
dar blogesnis, ne kaip tikraja
me Solovecke.

Visi tremtiniai suskirstyti į 
“rotas”, kurių priešaky pasta
tyti GPU (čeko^) agentai, če
kistai elgiasi su tremtiniais 
žiauriau, ne sū gyvuliais. Už 
menkiausį nusikaltimą jie žmo
gų tiesiai mirtinai užmuša.

Apie tuos žiaurumus, paga
liau, išgirdo ir augštesnioji so
vietų vyriausybė. Ji komandi
ravo tam tikrą komisiją, kad 
Askoldo tremtinių gyvenimo są
lygas ištirtų ir išaiškintų.

Dagi komisijos nariai —taip 
pat GPU agentai — pasibai
sėjo, pamatę tremtinių padėtį. 
Dabar ten tapo paskirta nau- , 
ji čekistai.

Visi tremtiniai turi dirbti 
po 12 valandų dienoj, ir tik

ORHč
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš ryto gali būt lietaus, vė
liau gražu; vėsiau; vidutiniai 
vakarų ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 62° ir 80° F.

šiandie saulė teka 6:19, lei
džiasi 7:18. Mėnuo teka 7:27 
vakaro.

VARŠUVA, rūgs. 5. — Jau 
Kolodziei^k, Varšuvos koriko 
padėjėjas, kuriam per vieną die
ną reikėjo dalyvauti keturiose 
pasmerktųjų egzekucijose, stai
ga gavo proto pamišimą ir vie
toj penkto nusikaltėlio norėjo 
pakarti savo poną, vyriausį ko
riką, v

žinių apie padarytą pragaištį 
dar trūksta.

Tarp likusių be pastoges ir 
mantos ima pasireikšti badas. 
Vyriausybė skubiai organizuo
ja pagalbą.

WASHINGTONAS, rūgs. 5.
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus administracija įgaliojo sa
vo skyrius visose Jungtinėse 
valstybėse rinkti paaukojimus 
per uraganus nukentėj tįsiems 
Domingo žmonėms šelpti. Tuo 
tArpu Raudonasis Kryžius pa
siuntė jau $25,000.

Mandžurų valdovas 
įspėja baigt pilietinį 

kara Kinuose
Maršalas Čang Hsueliang oku

puosiąs Peipingo-Tientsino 
kraštus, kol šiauriečiai 
Kankinas susitaikinsią

Bloomington, 111 Miesto šimto metų sukaktuvių apvaikščiojimas

darbą baigus jiems duodama 
kiekvienam po apie 700 gra
mų juodos ir labai blogos duo
nos. Kartais jie gauna dar sriu
bos iš kaulų, bet ne kasdien.

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 5. 
— Centralinės (Nankino) val
džios delegatas Mukdene prane
šė savo vyriausybei Nankine, 
kad maršalas čang Hsueliang, 
Mandžurijos valdovas, taisąs 
naują manifestą, kuriuo jis pa
reiškiąs, kad 
teresais, iki 
ir centralinė

Kinų komunistų ar
mija apsiautė Čangšą

pietus nuo miesto įvykusioj 
kovoj buvo daug užmuštų 
abiejose pusėse

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 5. 
— Bevielis pranešimas sako, 
kad komunistų legijonai, viso 
40 tukstančių vyrų,; visai ap
siautė čangšą, Hunano provin
cijos sostinę, kurios sienose 
yra' tik 30 tukstančių gynėjų. 
Kas valanda laukiama komu
nistų 
pietus 
aštrus 
buvo i 
pusėse.

Prieš truputį daugiau kaip 

menesį laiko Čahgfša buvo ko
munistų pagrobta, apiplėšta ir 
iš dalies sudeginta. Visi sve
timšaliai yra iš to miesto pa-

tytveikų užpuolimo. Į 
nuo miesto jau įvyko 
susikirtimas, kuriame 

daug užmuštų abiejose
truputį daugiau

Ludendorfas prana 
sauja naują karą

Pasaulinis karas kilsiąs 1932 
metais; Vokietija, 
sianti, žlugsianti

jei įsivel-

MIUNCHENAS, 
rūgs. 5. — Vokiečių 
karo “smegenys”, gen. Erichas 
Ludendorfas, pranašauja nau
ją pasaulinį karą, kuris turė
siąs kilti 1932 metais.

Savo laikrašty Volkswarte 
Ludendorfas sako, kad karas 
kilsiąs tarp Francijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos, Rumunijos 
ir Jugoslavijos vienoj pusėj, ir 
Italijos, Vengrijos ir Austrijos 
— antroj. Prie pastarųjų “tin
kamu momentu” prisidėsiančios 
dar Anglija ir Vokietija, o pa
galiau ir Rusija.

Ludendorfas piešia 
vaizdą, kas atsitiks su Vokie
tija": ji amžinai žūsianti, jei 
busianti įtraukta į karą. Prie 
karo baisenybių prisidėsią dar 
komunizmo baisenybės. 45 tūk
stančiai vokiečių netrukus iš
vyksiu į Rusiją kaip darbinin
kai, bet iš tikrųjų jie vyksią 
ten kariavimo mokytis.

Vokietija, 
pasaulinio

baisų

SAN DIEGO, Cal., rūgs. 5. 
— Netoli nuo čia aeroplano 
katastrofoje užsimušė W. Yp- 
harraguerre, Jungtinių Valsty
bių pilotas.

Komunistai padarė 
skandalą britų dar

bo unijų kongrese

Britų darbo unijos 
reikalauja 44 valan

dų darbo savaites
LONDONAS, rūgs. 5. — 

Nottuighame laikomas darbo 
unijų kongresas reikalai! ja, 
kad darbas butų sutrumpintas 
iki 44-ių valandų savaitėje, ne
išskiriant nei patavimo laiko.

John Bromley, parlamento 
narys, pasakė, kad galima esu 
lankti, jogei iki ateinančio 
penktadienio bedarbių skaičius 
Anglijoje pasieksiąs 4 mili
jonų.

Sov. matrosų maiš
tas Archangelske

Kinijos taikos in- 
šiaurės generolai 
Kinų valdžią su- 
kompromisus tik

slu baigti pilietinį karą, jis, 
maršalas čang Hsueliang, oku
puojąs Peipingo (Pekino) ir 
Tientsino sritis. Jei sąlygos 
nebusiančios priimtos ir ko
munistams busią leista nune- 
koti Kiniją, tai visa atsakomy
bė dėl to krisianti generolui 
Čiang Kaišekui, Nankino val
džios prezidentui.

Kokias taikos sąlygas Man
džurijos valdovas siūlo, 
Šimas nemini. *

Pasielgė kaip lietuviški komfa- 
šistai SLA. seime 
vartodami gerkles, 
nagus (

Chicagoj, 
dantis ir

5. —Dve-

prane-

Katastrofingas že
mės drebėjimas 

Burmoje

buvo suburbėję 
John*R. Clynes, 
ministeris, pasi-

rvifiTS. 
k a tas t ro- 

fingą žemes drebėjimą, Įvyku
sį Tyapono apygardoje, 80 my
lių į pietų vakarus nuo Ran- 
guno. Kaimai ir miesteliai su
griauti ir javai sunaikinti. Už
mušta žmonių ir daug gyvu-

JUNAS, Burma, 
Praneša apie

Chuliganiškas kom- 
fašistų užpuolimas 

Varšuvoje
VARŠUVA, rūgs. 5. — Ko

munistų banda" puolė čia tran
sporto darbininkų, priklausan
čių Lenkų socialistų partijai, 
susirinkimą.

Įvyko muštynės, per 
daugelis buvo sužeisti, 
riolika asmenų suimta.

kurias
Ketu-

Lon Chaney paliko 
$550,000 turtą, bu
vusiai pačiai — $1

HOLLYWOOD, Cal., rūgs.
— Pasirodė, kad prieš kelias 
dienas miręs filmų aktorius 
Lon Chaney paliko $550,000 
turtą. Kone* viso tb turto pa
veldėtoja yra likusi našlė, Mrs. 
Hazel Chaney.

Savo šoferiui, Johnui Jeske, 
nabašninkas paliko $5,0(X), o 
buvušiai savo pačiai, Clevai, su 
kuria jis buvo pasimetęs, — 
$1.

Kanadoj 118,000 darbi
ninkų be darbo

0TTAWA, Ont., Kanada, 
rūgs. 5. — Oficialiomis žinio
mis, šiuo metu Kanadoje yru 
." 8,000 darbininkų be darbo.

Amerikos studenčių eks
kursija į Lietuvą

KAUNAS. —* Rugpiučio 20 
dieną į Kauną atvyko dvylika 
Jungtinių Valstybių studenčių. 
Jos dabar važinėja po Europą 
norėdamos susipažinti su Eu
ropos žmonių gyvenimu ir pa
pročiais, o * kartu pasigrožėti 
gamta ir dailės kuriniais. Jos 
lankėsi ir Klaipėdoje.

Kaune amerikietes studentes 
pasitiko Lietuvos Universiteto 
studentų atstovybės nariai ir 
šiaip studentai. Ekskursantės 
apsistojo Lietuvos viešbuty.

Mokslininkų profe
sorių areštai Rusijoj
Tarp suimtų yra ir senas ru

sų socialdemokratų darbuo
tojas Bazarovas

Argentinos policija 
puolė studentų pro
testo demonstraciją
Kabineto nariai derasi su res

publikos prezidentu Yrigoye- 
nu; reikalauja, kad jis re
zignuotų

Bandomi
salės skandalistai

LONDONAS, nigs, 
jotas dešimčių komunistų, pa
dirbtais bilietais užvakar jsi- 
gavę į salę Nottinghame, kur 
dabar laikomas Anglijos darbo 
unijų kongresas, riksmu ir 
staugimu ėmė kelti tokį skan
dalą, kad kongreso posėdis te
ko nutraukti.

Komunistai 
galerijom Kai 
vidaus reikalų
rodė ant pagrindų pasveikinti 
kongresą darbiečių vyriausybės 
vardu, komunistai pradėjo sa
vo skandalą, neleisdami kalbė
ti. Skandalistams nenurimstant, 
tvarkdariai ir daugelis delega
tų Ijčįęo fipalerijon jų riimiuti, 
bet komunistai, matyt, išank- 

sto buvo susimokę “kovoti lig 
paskutinos”.

Prasidėjo tąsynės. 
pašalinti iš
spardėsi ir kovojo dantimis ir 
nagais. Dantimis ir smailiais 
nagais ypačiai pasižymėjo vie
na jauna moteriškėlė. [Akurat, 
kaip lietuviški komfašistai SLA 
seime Chicagoj!] Vienam dele
gatų buvo skaudžiai sukramty
ta" ranka. Daugeliui kitų dele
gatų ir tvarkdarių buvo na
gais sudraskyti veidai, sukru
vintos nosys, lupos, kol paga
liau visi gerklės, dantų ir n> 
gų didvyriai buvo išvaryti lau
kan.

Komunistai nešiojasi 
naują ginklą: žiedą su t 

paslėptu peiliu
BERLYNAS, rūgs. 5 

kiečių komunistai ir 
dabar nešiojasi visai 
nų” ginklą, kurį jie, be abe
jo, plačiai vartos rinkimų kam
panijoje prieš savo politinius 
priešus.

Tas ginklas, tai ypatingas 
antspaudo žiedas, kurį jie ne
šioja ant piršto. Paspaudus tam 
tikrą spyruoklėlę žiede, iššoka 
dvi aštrios peilio geležtės, kiek
viena pusės colio ilgio..

fašistai
‘moder-

BERLYNAS, rūgs. 5. — Iš 
Maskvos gauta žinių, kad so- 
vietų GPU (kitaip čeką, slap
toji policija) suėmė ir seną 

garsų socialdemokratų vadą ir 
ekonomininką Bazarova, nežiū
rint, kad jis serga.,

Be Bazarovo yra suimti dar 
Gromovas, Chanova’s, Sokolov- 
skis, Kondratjevas, Suchanovas, 
Sadirinas, Jurovskis, Makaro- 
vas ir vienuolika kitų profe
sorių ir mokslininkų.

Sovietų vyriausybė oficialiai 
visus juos kaltina kaip vadus 
“slaptos kontrrevoliucinės orga
nizacijos”, kurios tikslas bu
vęs “nuversti bolševikų dikta
tūrą ir atpteigti carišką val
džią”.

Tat betgi aišku kiekvienam, 
kad toks kaltinimas suimtųjų 
yra čekos sufabrikuotas ir ne
teisingas. To nežiūrint, bijoma, 
kad visi tie mokslininkai ir pro
fesoriai nebūtų pasmerkti su
šaudyti. 

\ ---------------
Meksikoje rado agiptiš- 

ką akmens sfinksą
1 I............ ■■

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
5. — Neišeinamose Guereros 
provincijos giriose rado griu
vėsių ir daug akmens dirbi
nių, senovės civilizacijos lieka
nų. Tarp jų rastas didelis ak
mens sfinksas, labai panašus j 
Egipto sfinksą. Tie radiniai lyg 
parodo, kad senovės meksikie
čių kultūra yra gimininga se
novės Egipto kultūrai.

BUENOS AIBES, Argentina, 
rūgs. 5. — Keli tūkstančiai stu
dentų vakar čia padarė i pro
testo prieš prezidento Yrigo- 
yeno režimą demonstraciją.

Demonstrantai buvo jau be
siartiną į Plaza de Mayo, kur 
stūkso valdžios rūmai, kai 
jiems pastojo kelią stiprios rai
tosios • policijos jėgos. Raiteliai 
puolė demonstraciją, bandyda
mi ją išvaikyti, ir susikirtime 
du studentai buv<> užmušti, o 
trisdešimt kitų sužeisti.

Pranęša, kad tuo tarpu, kai 
tarp studentų ir policijos ėjo 
kova, ministerių kabineto na
riai užsidarę su prezidentu Yri- 
firoyenu vedė pertrnktncijas, rei
kalaudami, tkad jis rezignuotų.

Pataria uždaryti 
smukles per rinki

mus Vokietijoje

BERLYNAS, rūgs. 5. —- Vi
daus reikalų ministerija pa
siuntė visoms Vokiečių valsty
bėms patarimą, kad per atei
nančius rinkimus j reichstagą 
(viso krašto parlamentą), ku
rie įvyks rugsėjo 14 dieną, vi
sos smuklės butų uždarytos ir 
svaigieji gėrimai nepardavi
nėti.

Pastorius bandė užmušt 
savo žmoną; pats 

z nusižudė

SHEBOYGAN, Wis., nigs. 5. 
— Rev. Herman Lorepz, vie
tos liuteronių bažnyčios pasto
rius, 54 metų amžiaus^ bandė 
kirviu nužudyti savo žmoną, 
bet jai pavyko ištrukti. Po to 
pastorius pats sau galą pasi
darė.

Šuo išgelbėjo savo šei
mininkus iš ugnies

Davė nuodų vaikams ir 
pati nusinuodijo

PORTLAND, Ind.j rūgs. 5. 
— Carry Powell, 32 metų am
žiaus' moteriškė, davė čia nuo
dų dviem mažiem vaikam, pa
skui pati nuodų išgėrė. Ji mi
rė, bet vaikų gyvybė gal dar 
pavyks išgelbėti.

PARKERSBURG, W. Va., 
rūgs. 5. — Keturi asmenys bu
vo užmušti, pasažieriniam Bal- 
timore & Ohio traukiniui už
gavus automobilį. Nelaimė at
sitiko vakar tie$ Tollgate, 20 
mylių f rytus nuo Parfkers- 
burgo.

PONTIAC, Mich., rūgs. 5.— 
Kai visa vietos gyventojų Mc 
Gill’ių šeima miegojo, namuose 
kilo gaisras. Visi keturi šei
mos nariai buvo išgelbėti šuns, 
3 metų “Scotch collie”, kuris 
atbėgęs pas šeimininkų paža
dino jį iš miego.

____________________________

RYGA, rūgs. 5. — Gauti čia 
pranešimai sako, kad Archan
gelske įvyko rimtas sovietų jū
reivių maištas. Jūreiviai reika
lavo, kad jiems butų sumokė
tos užvilktos algos. Kautynėse 
su policija pastaroji buvo nu
veikta ir priversta trauktis. Ta
da neramumų vieton atvyko 
šarvuotais automobiliais GPU 
(čekos) agentai, ir riaušės bu
vo patremptos. Dvylika jūrei
vių buvo nukauti.

Užgynė nebevartot 
vaikų prohibicijos 

šnipais
WASHINGTONAS, rūgs. 5. 

— Prohibicijos vykdymo direk
torius Woodcock užgynė pro
hibicijos agentams vartoti vai
kus. šnjpavimo tikslams.

5-ių dienų darbo sa
vaitė, ta penktoji — 

vagims
TAŠKENTAS, Sovietų Sąjun- 

riipfs. 5. — Tyrinėjamoji 
komunistų komisija išaiškino, 
kad penkių dienų darbo savai
tės penktąją dieną vietos vy
riausybė nustatė vagims ir ki
tiems piktadariams. Kiekviena 
penktoji diena vietos vagims 
ir plėšikams yra “piutė”, nes 
•tą dieną visa policija yra at
palaiduota nuo savo pareigų ir 
vagys bei plėšikai gali laisvai 
savo “darbą dirbti”.

Tai iškilo į aikštę atsitik
tinai. Kartą komisijos nariams 
užėjus į vieną traktierį, ten ki
lo muštynės, ir vienas darbi
ninkas alaus Buteliu sutriuš
kino galvą savo draugui.

Vienas komisijos narių su
bruzdo ir norėjo pašaukti po
liciją, bet traktierio šeiminin
kas pasakė jam:

— Nusiraminkite. Niekas iš 
policijos čia neateis.

— Kaip, neateis?
Neateis, šiandie visi po

licininkai ilsisi.

6 .asmens žuvo ispanų 
oro katastrofoje

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
5. — Netoli nuo Priorimno Ra
go vakar nukrito ir užsidegė 
pasažierinis Dornier hidropla- 
nas, ir šeši asmens žuvo liep
snose.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
[ M/f Eina kiekvieną šeštadieni, bendradarbiaujant

M-------------- — K. AUGUSTUI, J. VARKALĮ!, J. ŠMOTELIUI ir V. RUŠINSKUI ------------------- ’RRUŠINSKUI -------------------

APŽVALGA
Nebemažins kainos plienui
Plieno gamintojai nutarė 

daugiau nebekapoti kainų savo 
produktams. Prie tokio nuta
rimo prieita esą todėl, kad biz
nio ir pramonės reikalai po 
truputi pradedą gerėti. Girdi, 
depresija baigiasi ir dabar pra- 
sidėsią geresni laikai.

Aptiekų biznis pagerėjo
Visi skundžiasi, kad šie me

tai yra blogi bizniui. Nesiskun
džia tik aptiekos. Šiomis dieno
mis buvo paskelbtas statistinis 
raportas, kuris rodo, jog šiais 
metais aptiekos daro didesni 
biznį nei pernai. Pavyzdžiui, | 
per trumpą pusmetį Chicagos Į 
grandinės' aptiekos padarė 
tviem dešimtim nuošimčių 

daugiau pelno nei per tą pat 
laiką pereitais metais.

Tai bent receptas!
Prieš kiek laiko buvusisj 

Amerikos ambasadorius Vokie
tijai, Gerard, pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos yra valdo
mos 64 kapitalistų. Tas valdy
mas, žinoma, nėra tiesioginis, i 
Tačiau esą valdžia taip daro, 
kaip jie nori. ^Vienas New 
Yorko laikraštis sumanė atsi
klausti tų Amerikos “bosų’’, 
kaip jie mano pašalinti dabar 
siaučiančią depresiją. Tipini-Į 
ginusį atsakymą davė Sidney j 
Z. Mitohell, Elektros Bonų ir 
Šerų Kompanijos pirmininkas. 
Jis pasakė, kad “vaistas nuo 
depresijos yra sekamas: reikia 
daugiau dirbti, o mažiau kai-1 
bot’ Tas patarimas’ yra tie
siog absurdiškas. Reikia būti 
arba dideliam neišmanėliui ar
ba dideliam cinikui, kad duoti> 
tos rųšies' patarmąi ŠitfffdtCTT 
keli milionai žmonių negali 
gauti darbo, bet štai jiems pa
tariama dirbti, o ne kalbėti!

Firmų elektrizacija
Per šių metų pirmąjį pusme

tį 68,532 Amerikos l’armos bu
vo elektrizuotos. Per tą pat 
laikotarpi pereitais metais ( 
elektrą Įsivedė apie 48,000 farr- j 
mų. Viso šiandien 627,105 
tarmes Amerikoj naudoja elek
trą.

laikyti konkurenciją ir labai 
išbujojo tik ačiū tam, kad jos 
turėjo gerai įrengtas laborato
rijas, kur mokslo vyrai pada
rė visokių išradimų ir pageri
nimu.

Ofeėlių Mžnta gėrėja
t’čtoš kiek laiko šioj Vietoj 

buvo išreikšta ta mintis, jog 
trumpoj ateityj krautuvių biz
nis turės atgyti, nes' jų “šta- 
kaš“ pasieks miriimtimo ir jie 
turės pirkti daugiau prekių iš ' 
olsolių, kad aprūpinti savo koš- 
tumerinS ftidėhiiiėrifis prekė
mis. taip ir atsitiko. Crėdit 
Clcaring ttoiiše praneša, kad 
per pereitą šaVaitę olselių biz
nis žymiai pagerėjo. Palyginus 
su 1927 m. tOo pačiu laiku,- 
biznio padaryta dirt 6'0 nuošim
čių. daUgiatt.

AmėHkiė^ iPtėštaėijOš 
Mrtyrtų Afrikoj

Amerikos piliečiai turi inVėš- 
tavę Lotynų Amerikoj apie 
pusantro biliono dolerių. Tie 
pinigai daugiausia yra inves
tuoti į pramonę. Kartas nuo 
karto ten įvyksta neramumų, 
kaip, pavyzdžiui, dabar atsiti
ko Peru respublikoj. 'tačiau 
nuo to amerikiečių interesai 
nei kiek nenukenčia, kaip tai 
būdavo praeityj. Sukilimas Pe
ru respublikoj faktinei kai kil
tiems aMė'Mkiė'čiifmš išėjo ant 
naudos, ypač tiems', kurie kon
troliuoja telefonų it telegra
mų kompanijas. Mat, laike su
kilimo labai padidėjo telefonų 
naudojimas ir siuntimas tele
gramų. 

.
Išlaidos valdžios įstaigoms
Kaš mėnesį Amerikos val

džia Skiria $8,0’00,000 statymui 
pašto ttobesių ir kitų. tedera-, 
lės valdžios įstaigų. Valdžios 
biudžete numatoma, kad. per 
bėgančius metus tam tikslui 
valdžia išleis $97,000,000.

Įdomus faktai
Per pereitą metą Amerika 

nuošimčių iš svetimų valstybių 
surinko $976,000,000. Ameri
kos turistai užsienyj praleido 
$839,000,000. Na, o šmugelio 
keliu į Ameriką narkotikų ii 
svaigalų buvo įvežta už $214,- į 
000,000.—K.

pasireiškia didelis maisto tru
kumas. Daugeliui žmonių tek
sią maitintis juoda duona. 
Bell planuoja pristatinėti mais
tą lėktuvais. Jis steigsiąs tam 
tikrus valgydinimO punktus, 
kur susyk busią galima mai
tinti apie 10,000 žmonių.

Prie tokios padėties privedęs 
bandymas kolektyvižuOti Vals
tiečius. Kai pasklido gandai, 
kad iŠ valstiečių bus atimta že
me ir gyvuliai ir jie varu bus 
Verčiami dėtis į kolchozus, tai 
“mužikai” tuoj ėmė piauti gy
vulius. Ir bendrai jie nebesi
rūpinę žemės tikiu. Stalinas 
pamatė, kad pad'atė didelę klai
dą ir atšaukė kolektyvizavimą, 
liet jait buvo pėfVėlu atitaisyti 
padarytų btodį.,

TtUistai ii- f’i-diičijds 
finansai

Per pastaruosius metus 
Frančija riėpaprastai Sutvarkė 
savo finansinius reikalus. Pier- 
re Meynial, žinomas franeuzų 
ekonomistas,- sako, kad prie to 
žymiai prisidėję turistai.

Pereitais' metais turistai 
Fancijoj praleido 8,500,000,006 
frankų (apie $300,000,000). 
Ačiū tam, į Franciją ir pradėjo 
plaukti auksas. Per tuos metus 
beveik lygiai ant tokios pat 
sumos padidėjęs ir Francijos 
aukso rezervas, e,

jog, neŽitiriM Suvienytose Val
stijose gątšihafho “ptOš'peHty”, 
nė’židHftt į tai, kad į šį kraštu 
veržiasi žmonės iš visų pasau
lio kraštų, — reikalai* jau nė
ra taip geri.

Mes šiandien jau esame įsi
tikinę, kad buvęs didžiajam 
karui pasibaigus auksinis pe
riodas, kuomet paprastas dar
bininkas uždirbdavęs 100 do
lerių į savaitę jau nebegrys. 
Tie laikai, kai Europa ir kiti 
karo nualsinti kraštai reikala
vo maisto, drabužių, mašinų ir 
pinigų jau vargu ar pasikar
tos. Mes skaitome laikraščiuos, 
kad Suvienytose Valstijose ne
žiūrint gerai sutvarkytos iri- 
dustrijpš ir masinės produkci
jos, kiekvienais metais — ga
lima šakyti, kiekviena mėnesį 
— vis didėja keblumai Sūrasti 
prekėms rinkas, t'as baisus 
praeitų metų biržos krachas 
pavertęs daugybę žmonių iš 
turtuolių į ubagus ir pattaukęs 
paskui save, didelę bedarbį ver
čia mus pagalvoti ar rifeverte-
tų mums pažvelgti Lietuvos 
pusėn ir jos ekonominę padėtį 
pastudijavus bandyti tena'is irti 
vėstinti savo sutaupąs.

Man tankiai tenka tidgjrsti 
žmonių, o ypač senesnių nusi
skundimus, kad jie netekę dar
bo ir dėl senyvo amžiaus ne
gali gauti naują darbą. Girdi, 
turiu keletą tūkstančių dOleriŲ, 
kuriuos prie esamų aplinkybių 
per keletą metų pTavalgysiti, 
o tolinas jau man ubagynas 
(pborhouše) vaidinas. Nege
resnė padėtis ir, sū nejudomojč 
turto (real estate) transakci*- 
jomis. Taip sėkmingai po kariri 
ėjęs šis biznis atsidūrė į abso- 
liutės stagnacijos fazę,
operacijas, šiandien real estab 
ninkai 
sklypo 
vienos 
tikrojo
bent Čikagoje visai nėra, 
kadangi daugumas lietuvių ŠiuO 
bizniu vėrtesi, tai ir jų intere
sai gerokai nukentėjo.

Lietuva gi nuvarginta įvai
riomis okupacijomis, pergyve
nus dvi fnfliacijas, o taip pat 

' šti-
t0- 
ka- 
fi-

Visas

Aukse j u d ė ji mis

Naujos ir saugios 
progos kapitalo in- 
vestmeiitfHtts Lie- 

tuvoje
(Referatas skaitytas Pirmojo
je Am. L. ekoi^mięėj& kpiife- 

rencijoje New—^tw*Ke)

Susitvėrus Nepriklausomai 
Lietuvai, amerikiečiai lietuviai, 
paskatinti patriotizmo upu, ba
riais vyko Lietuvon, kad tenais 
rasti galimybes' investuoti ka
pitalus ieškodami sau geresnio 
uždarbio ir tuomi norėdami pa
kelti Lietuvos ekonominę būk
lę. Tie, kurie patys negalėjo 
ar nenorėjo vykti, pirko įvai
rių naujai susitvėrusių bend
rovių akcijas-šėrus. Rezultate 
tie, kurie Išvyko Lietuvon pra
leidę tenais savo arba kitų as-

suveda mainymu vienb 
žemės ant kito 

fa'rmos ant kitos.
gyvojo “cash”

arba
Bet 

biznio
Q'

iš Žemei tikto pforfuktį ktiinų 
skičturiiŲ. $drs LiėtiiVoj gali
ma prisakyti pigešflį dubinin
ką, rio’rs LiCtuvoš ūkininkas, 
sulyginus su • Amerikos firme- 
riu moka mažesniu^ mokesnius, 
produktų kainoę ne kiek ski
riasi tarp šių kraštų. Tiesa, 
Amerikos farmeris turi geres
nius kelius, turi geresnes ūki
ninkavimo Sistemas, nes jis 
vartoja vadinamą vienlaukinę 
sistemą gaudamas daugiaus iš 
žemės produktų, bet taip pat 
tiesa, kad Amerikos farmeris 
daug ęunkiau už Lietuvos ūki
ninką dirba. Be to, mes skai
tome laikraščiuose, kad Lietu
vos Vyriausybė kiekvienais 
metais skirja vis didesnes su
mas melioracijos arba nusausi
nimo darbams; mes taip pat 
skaitome apie projektuojamus 
naujus gelžkelius, plentus ir 
vieškeliūs. Nauji keliai duos 
ūkininkui galimybės savo pro
duktus lengviaus parduoti. Nu
sausinus laukus bus galima iš
naudoti ir žemesnius laukus ir

liuosų kapitalų. Man prisime
na atsitikimas su amerikiečiu 
lietuviu, kuris keletą metų at
gal pastatė Tauragėje namus, 
į kuriuos įdėjo apie 18,000 do
lerių. Jo pasakojimu, jis dabar 
gauriąs, atskaitęs išlaikymo 
remonto išlaidas ir moKesnius, 
po 2,000 dolerių gryno pelno į 
metus. Vadinasi, per 9 metus 
gryžta jo investuota suma. 
Kadangi mūrinių namų amor
tizacija numatoma nuo 20 iki 
25 metų, tai per likusius 11 
arba 16 metų įdėti 18,000 dole
rių neš jam gražų pelną, čio
nais gali kilti klausimas, ar il
gai tokios sąlygos, — galima 
sakyti, nenormalės dar tęsis. 
Mano samprotavimu, tai tęsis 
dar apie desėtką metų iki Lie
tuva aprūpinus kitas gyvesnes 
savo ekonominio gyvenimo ar
terijas pasigamins užtektinai 
nuosavų kapitalų ilgalaikiniems 
investmentams. • Todėl dabar 
laikas amerikiečiui lietuviui, 
turinčiam liuobų pinigų ir su
pratimą apie statybą atkreipti

tinkamą į šį reikalą dėmesį. >
Yra dar ir kitų biznio sričių, 

kur galima saugiai investinti, 
kaip tai įsteigti Lietuvoj cuk
raus apdirbimo fabriką, trąšų 
bei medžio apdirbimą ir įvai
rių kitų, apie kurias čionai ne
kalbėsiu, nes visi tie bizniai 
reikalauja didelio patyrimo, at
sargumo, permatymo ir apskai
čiavimo. Todėl ir eiti į biznį 
didesnio maštabo reikėtų labai 
atsargiai. Nebent Lietuvoj su
sitvertų rimta korpoi’ačija su 
išdirbtais planais ir su smul
kiausiais apskaičiavimais.

Kiek main teko patirti, ame
rikiečių lietuvių gabumus, tu
rint omeny praeitus nepasise
kimus su tvėrimais didelių rei
kalų arba biznių tenka pada
ryti išvadą, kad amerikiečiai 
lietuviai bent tuo tarpu nega
lėtų eiti su savo kapitalais į 
didelius biznius, nes tam rei
kalui neturi nei prityrimo nei 
mokslo.

—A. Kalvaitis,
Lietuvos Konsulas Čikagoje.

Per pereitą mėnesį vėl ne
mažai aukso tapo pašiusia*į 
Franciją. Aukso ėkspo’rtrs sie
kė $38,309,000. Tuo tarpu į 
Ameriką tapo įvežta aukso tik 
už $4,683,C00.

Dividendai
Jei spręsti iš pereitą mėnesį 

paskelbtų dividendų, tai atro
do, kad biznis pradeda taisytis. 
Korporacijų ir kompanijų už
darbiai žymiai padidėjo. Rug
pjūčio mėnesyj dividendų buvo 
paskelbta $147,689,154, o lie- i 
pos—$235,304,904.

Istorija pasikartoja
Ekonomistai sako, jog biznio 

ir pramonės judėjimas šiais| 
metais yra lyginai toks pat, ' 
kaip ir 1921 m. Prieš devyne-j 

liūs metus, kaip žinia, pasireiš-| 
ke- pokarinė depresija. Tų me
tų rudenį krizis ėmė artintis 
prie galo. Esą ir dabar viskas 
eina tokia pat vaga; todėl, gir-i 
eli, trumpoj ateityj galima ti
kėtis bendro pagerėjimo tiek: 
bizny j, tiek pramonėj.

Pramonė ir ta be r arterijos
Tyrimo laboratorijos atneša 

milžinišką pelną Amerikos prt/-1 
monei. Amerikos korporacijų 
raportas sako, kad tyrimo la-1 
boratirijoms kas metą pramo-. 
nininkai išleidžia apie $100,-į 
000,000. Ir pasirodo, kad tas j 
investmentas geriausia apsimo
ka. Daugelis pramonių, sako 
raportas, galėjo sėkmingai at-•

Rusijai gresia bado 
pavojus
—

Sugrįžęs iš Rusijos Anglijos 
parlamento narys Toole pareiš
kė: “Tokio skurdo ir neturto 
bei tiek girtuoklių ir ubagų, 
kaip Leningrade ir Maskvoj, 
aš nemačiau jokiame Europos 
bei Amerikos mieste. Papras
tas Rusijos darbininkas per sa
vaitę uždirba apie 27 rublius. 
Tuo tarpų prastos rųšies svies
to svaras kainuoja 4 rubl. ir 
90 kapeikų. Visos gyvenimo 
reikmenos išduodama pagal 
korteles. Kaip viskas brangu 
liudija tas faktas, jog už viš-! 
tą reikia mokėti penkis rub
lius.”

Panašiai kalba ir Dr. Samuel 
N. Ilarpčr, Chicagos universi
teto profesorius, kuris jau 
tryliktu kartu aplankė Rusiją. 
Jis sako, kad pramonėj pada
ryta pažanga*, bet gyvenimo 
sąlygos pasidariusios neįrtiano- 
mai prastos. Trukumas esąs 
didžiausias.i Negalima esą gau
ti reikalingiausių daiktų.

O štai iš Ne'w YOrkO prane
šama, kad bolševikų valdžia 
pakvietė pulkininką Walter L. 
Bell organizuoti žmonių maiti
nimo darbą Rusijoj. Puik. Bell 
toj srity j turi jau patyrimo. 
Kai Rusijoj prieš keletą metų
siautė badas, tai jis ten orgrt-1 
nizavo badaujančių maitinimo; 
punktus.

Bell sako, jog visoj Rusijoj

menų pinigus, dėliai esamų 
tais laikais nepalankių bizniui 
sąlygų Lietuvoj arba nesupras
dami tos biznio srities gryžo 
atgal keikdami Lietuvą, esamą 
tenais tvarką vėl stojo prie pa
mesto Savo darbo, — kas į fa
briką, kas prie savo biznio. 
Negerešnis likimas ištiko ir Še
rų savininkus. įsteigtos Lietu
voj amerikoniškos įvairios ben
drovės, nepažindamos vietos 
sąlygų ir norėjusios vesti biz
nį amerikoniška sistema, netu
rėdamos reikalingo bizniško 
prityrimo arba visai subankru- 
tijo arba šiandien gyvuoja voš 
kojas bepavilkdamos. Žinovų 
apskaičiavimu, Amerikos lietu
viai per paskutinius 10 metų 
pametė nuo 8 iki 10 milijonų 
dolerių su įvairiais bizniais ir 
“špecial” (čionais' turiu ome
ny garsias Čikagos Bishofo ir 
HaJrringtono aferas). TuO * tar
pti Lietuvon pradėjo plaukti 
įvairaus plauko svetimšaliai, 
turintieji daugiaus bizniško' pa
tyrimo, ir pamažu- ėmė skverb
tis į gyvąsias krašto ekonomi
nio gyvenimo arterijas, bū
tent, į prekybą, statybą ir 
krašto finansavimą.

Po tokių pamokinimų ir eks
perimentų tenka labai atsargiai 
eiti prie reikalo ir gerai ap
galvoti apie naujus kapitalo 
investmentus, kad nepakarto- 
jus jau padarytas klaidas. ŠiuO 
klausimu leisiu sau šiek tiek 
pakalbėti ir jį paanalizuoti.

Mums visiems gerai žinomu,

privei’šta atstatyti visai 
griatftą kraštą, pergyvenus 
me trumpame’ 'laike nėt du 
ru turėjo taip'•'pat didelių 
n'ansinhj sūtikumų. Meš matė 
me aukštus ntioširhčiu'š, štoką 
kaf^talo, o ryšy šu ttiO lėtą 
ekonominį ir žeitičs ūkio vys
tymąsi. Ėet per tą dešimtmetį 
Lietuva jau suspėjo aptvarky
ti butiniausius reikaltis. Mes 
matome, kad kraštas pamažu, 
bet tvirtais žingsniais žengia 
progresai!, mes matome suma
žinimą už paskolas procentų. 
Nors dar krašte jaučiama ka
pitalų stoka, bet kraštas atli
kęs butiniausius atstatymo 
darbus jau pradeda kreipti di
desnio dėmesio į ekonominį že
mės ūkio pagerinimą.

Apkalbėję bendrais bruožais 
apie jų šių kraštų ekonominį 
stovį, mes prieisime prie išda
vos, kur ir kaip investinti ame
rikiečiui lietuviui savo sutam
pąs.

Sveikiausias“ ir 
amerikiečio lietuvio (average) 
investmentas, kuris 
pažinęs su specialiu 
tai įgyti Lietuvoj 
kaip tai — ukj, namą arba ki
tą lengvai vedamą įmonę, žmo
gus turėdamas ,viėną kitą tūks
tantį dolerių sutaupų jau išsi
auginęs šeimyną, netekęs darbo 
arba turėdamas silpną darbą, 
greitu laiku praleis sunkia? už^ 
dirbtus skatikus. Gi Lietuvoj, 
įsigijęs nedidelį sklypelį žemės 
arba kitą nuosavybę, nors ne
turės didelių p'ejnų, negalės sa
vo įdėlių padvigubinti, bet tu
rės užtikrintą ateitį, pastogę 
ir kąsnį saviškių tarpe dnoriOs. 
Kaip čionais Suviertytpse Val
stijose, tąip ir Lietuvoj žemės 
ūkis neatneša .dideliu pelnų, 
bet gi sulyginus Amerikos 
farmerį su Lietuvos Ūkininku 
mes prieisime grie išdavos, kad 
Lietuvos ūkininko padėtis yra 
geresnė, negu Amerikos • far- 
mierio, o tai galima pastebėti

tuo bildu pakelti ūkio našumą.
Kalbėdamas čionai turitr 

omeny Didžiosios Lietuvos ūki
ninkus, bet turiu pabrėžti, kad 
Mažojoj Lietuvoj, t. y. Klaipė
dos krašte ūkiai ne kiek ne
prastesni už Suv. Valstijų 
ukius. Todėl jeigu amerikiečidi 
lietuviui nepatiktų apsigyventi 
Didžiojoj Lietuvoj, tai galima 
įsigyti nuosavybę ir Klaipėdos 
krašte, kur rasi gerus plentus, 
vieškelius ir dreniruotus lai
kus.

Antras būdas iriVestuoti sa- 
! vo ^šlitaupas,' tai skolinti pini
gus ant pirmų įkaitų arba ant 
“first morgage”. Tiesa, dabar 
esamomis Lietuvoj sąlygomis 
ir dar veikiant seniems įstaty
mams sudaryme įkaitos Suriš
tas Su forhtatftimais, su kirčiais 
amerikietis lietuvis hčrjt apsi- 
pTatęš. Nėšėhiai dariau bandy
mą sudaryti amerikonui įkaitą 
ant ičkėš; csančto’s Lietuvoj, 
bet, dėja, iki šiam laikui man 
dar hepašfsekė ją UŽbtiigti, 
ho'rš ja'ti mitai praėjo? Bet rei
kia tikėtis, 'TiM1, gtėitu ta'ikii 
bus atkreipta į šf reikalą tin
kamas dėmesys ir mes turėsi
me gerą, lankstų, apsaugojanių 
kreditoriaus teisės įstatymą, 
panašiai kaip tas reikalas su
tvarkytas Suvienytose Valsti
jose. Norš Lietuvoje ir dabar 
veikia žemės Bankas finansuo
jantis ūkininkus, bet sudary
mas įkaitos ir pati paskola, su
lyginus su čionykštėmis pasko
lų sąlygomis, dar brangiai at
sieina. Turiu omeny, kad čid- 
nais už įkaitas mes gauname 
tiktai G(/(, manau, kad pakėlus 
vienu arba dvejais punktais 
šią procentų normą ir parėmus 
įkaitą geromis garantijomis, 
mės padarysime
rimtą ir s'atigų bizhį ir iš to 
Lietuvos ukinirikas turės nau
dos. Kaip techniškai įvykinti 
šį projektą tuo tarpu nenagri
nėsiu, bet reikalui esant pa
tieksiu planą kaip tas operaci
jas butų galima sutvarkyti.

čionais turiu omeny sudary
mą įkaitų tiems asmenims, ku
rie negali patys Lietuvoj gy
venti, bet Savaime suprantama, 
lietuviai amerikiečiai gryžę 
nuolatiniam apsigyvenimui Lie
tuvon ir turintieji liuosų pini
gų galėtų jau ir dabar skolin
ti ant ūkių arba kitų nuosa
vybių pinigus sudarant pir
muosius įkaitos lakštus.

Trečias būdas kaip investhti 
ti Lietuvoj pinigus, tai dėti 
kapitalą j namų ‘statybą. Lie
tuvos žmonės, neturėdami už
tektinai pasigaminę savo nuo
savų kapitalų panašios rųšies 
investmentams ir aplinkybių 
priversti varyti statybą turi 
naudotis 
ir mokėti

ir sau gerą,

rimčiausias

nėra apsl- 
bizniu, — 

nuosavybę,

brangiais kreditais 
gana, aukštus nuo

šimčius. Iš tų brangių kreditų 
turinti* ankštas nudmas ir sto
ka normaliai vystinančios sta
tybos. Asmenys turėdami liue
sų pinigų ir galintieji juos in
vestuoti į ilgalaikiniu^ invest
mentus padarė gerą biznį ir 
dpr tas biznis tęsis iki kraštas 
nepasigamins savo nuosavų

•oi

i
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[korespondencijos
bet nesirado nei vieno domes
nio už jį ir niekas’ nemokėjo. 
Todėl nutarė kitame susirinki
me tą pačią procedūrą pakar
toti.

Grand Rapids, Mich.
Toks tokį pažino

Kaip jau laikraščiuose buvo 
rašyta, musų mieste prieš po
rą metų dalis lietuvių susior
ganizavo į Piliečių Kliubą, Iš 
pradžių buvo manoma, kad 
į. tą kliubą bus galima pri
traukti visus lietuvius pilie
čius, nežiūrint to, kokio politi
nio nusistatymo jie butų. Bet 
išėjo kitaip. Ne tik kad visų 
piliečių nebuvo galima prira
šyti prie kliubo, bet ir prisi
rašiusieji pradėjo prastai žiū
rėti i jo veikimą. Mat, kur tik 
bolševikai savo nagus prikiša, 
tai tuoj sutepa visų lietuvių 
vardą. Taip atsitiko ir minė
tame klinbe.

Bolševikams vadovaujant, 
pradėjo kilti į aikštę visokios 
šunybės. Štai penktadienio va
karą, rugp. 29 d., įvyko kliu
bo mitingas. Mitinge net už 
kėdžių buvo griebtasi. Dalykas

(susipyksta, tai viską išsiplepm 
Kažin kaip miesto politikieriai 
skaitysis su tokiu kliubu, kur 
dėl 10 dolerių keliama didžiau
sias skandalas ir velkama 
aikštėn vieni kitų nešvarus 
darbeliai. Bet štai tokie žmo
nės, kaip A. Daukšas, bando 
SLA. 60 kuopą suskaldyti, kad 
tik patapti jos viršininku. Na
riai turėtų nesiduoti tokiems 
šarlatanams save suvedžioti: 
jeigu jie nėra teisingi vienur, 
jie nebus teisingi ir kitur.

Kliubo Narys. Z

Grand Rapids, Mich.
Iš SLA 60 kuopos

Nors musų mieste bolševi
kai tiek tereiškia, kaip juroj 
lašas vandens, bet ir jie neat
silieka nuo savo lyderių. “Tro- 
tyta-pelnyta”, kaip tas žydas 
sako, “o kupčiauti reikia”. 
Taip ir yra. Pavyzdžiui, imki
me kad ir Daukšą. V. Daukšas

Pareiškimas SLA 60 kuopos 
' nariams

Gerbiamieji, mes SLA. 60 
kuopos valdyba, nariai ir visi 
veikėjai įspėjame jus. Pasili
kę kuopoj mes esam pilnai ap
saugoti ligoj ir aprūpinti po
mirtine. Mes esam tikri, kad 
susirgus ar pasimirus bus 
mums išmokėta ta suma, ko
kios mes reikaląvom, prisira
šydami prie šios organizacijos. 
O ką jus gausite, eidami su 
bloševikais, kuriems rupi ne 
jūsų apsauga, bet savoji siau
ra politika? Ką jus' gausite 
nuo tųK kurie daugiau nei per 
10 metų nesiliauja kojektavę 
pinigus. Jei bolševikai eina, 
tegu jie sau eina. Tegu orga
nizuoja savo raudoną SLA. 
Mes jiems ir išleistuves su
rengsim : boba iš ratų, — ra
tams lengviau. Bet mes visi 
stovėkim už organizacijos čie- 
lybę, už jos neskaldymą, nes 
vienybėje tiktai yra galybė.

—S. Naudžius.
toks: B. Adomavičiui ir K. 
Jakimavičiui pasidarbavus lai
ke pereitų miesto administra
cijos rinkimų, kliubas gavo 25 
dolerius. Adomavičius su Ja
kimavičium 10 dolerių pasilai
kė, o kliubui pridavė tik 15 
dolerių. Patyrė kiti nariai, kad 
kliubui yra duota daugiau, ne
gu 15 dolerių. Nubėgo jie pas 
vieną miesto aldermaną pasi
klausti, kiek ištikro buvo‘duo
ta kliubui. Sužinojo, kad buvo 
duota $25. Susirinkime tie, na
riai ir pareikalavo, kad B. 
Adomavičius ir K. Jakimavi
čius grąžintų kliubui 10 dole
rių. Tie griežtai atsisakė 
padaryti. Tąsyk prasidėjo 
ros sorkės. Urbonas, kuris 
bar sekretoriauja kliubui,
kimavičių išvadino vagimi. 
Priegtam dar ir Daukšas Jaki
mavičiui pusėtinai užvežė. Ja
kimavičius, norėdamas savą 
ginti,* Urbonui atkirto maždaug 
taip: girdi, ir tu “Vilnį” žmo
nėms užrašinėjai ir pinigus pa
ėmei, o žmonės “Vilnies” ne
gauna. O Daukšo adresu: esą 
tu ALDLD. 7 dolerius pasisa
vinai. Paskui Jakimavičius pa-x 
reiškė, kad ir daugiau tokių 
unybių žinąs apie Daukšą.

Tai tau ir bolševikų vadai! 
Jie, kaip kokie vaikai, — kai

Ja-

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

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

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

4559 So. Paulina St.
Tel. Yards 0145

FLORIDA
Pietinės valstijos. — Floridos 

farmų būklė

ir Kasparaitis su savo “tokma- 
šina” sumanė sutverti SLA. 
kuopą, kuri prigulėtų bolševi
kų centrui. Tapo išsiuntinėtos 
atvirutės labiau patikimiems 
nariams, kad ateitų į susirin
kimą rugsėjo 28 d. Vieta susi
rinkimui paskirta Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Dr-jos salė. Tai 
yra bolševikų tvirtovė. Nariai 
ir susirinko.' Bet tie SLA. mul
kintojai pamatė, kad ir į jų 
šaukiamą susirinkimą atvyko 
daugiau narių jiems neprita
riančių, ypatingai iš kuopos 
valdybos, kaip tai: T. Aleksy
nas, J. Smilgius ir A. Berno

tai tas. Bolševikai, matydami, kad 
tik- jų šalininkai mažumoj, suma- 
da- nė prašalinti bent kuopos’ val

dybos narius. Valdybos nariai, 
nesikęsdami, apleido tą jų su
sirinkimą. Pasiliko apie 2ri 
ypatos, kurių tarpe apie 5 bu
vo nenariai, o’7 SLA. nariai 
visai bolševikams nepritarė. 
Taigi bolševikams liko apie 15 
narių. Bet ir iš tų 15 narių 
da ne visi jiems pritarė kurti 
naują kuopą. Pavyzdžiui, Šat- 
kus, kuris daugiau rėmė bol
ševikus, negu kitas organiza
cijas, ir kuris yra daug inteli- 
gentiškesnis’, negu kiti bolševi
kai, minėtame susirinkime pa
reiškė, kad neturint čarterio 
ir užbansuotos valdybos nega
lima mėnesinių duoklių kolek- 
tuoti. Daukša tuoj pareiškė, 
kad Šatkus toks jau socialfa- 
šistas, kaip ir Aleksynas, žino
ma, žmogų įžeidė, bet ką pa
darysi. Iš tokių elementų, kaip 
Daukša, nieko geresnio ir ne
galima tikėtis. •

Pagalinus prieita prie nau
jos kuopos valdybos rinkimo. 
Pasirodė, kad niekas nenori 
apsiimti. Net pats to susirin
kimo šaukėjas A. Daukšas* į 
pirmininkus neapsiėmė. Pirmi
ninku tapo išrinktas Kasparai
tis, o iždininku A. Daukšas. 
Mat, prie pinigų tai kas kita, 
— tai jau ne pirmininko vie
ta. Susirinkimo pabaigoj vie
na moterėlė, gera bolševikų 
pritarėja, paklausė, ar, gęirdi, 
jus garantuojat pomirtinę, jei
gu aš duokles mokėsiu į jūsų 
naują centrą. Esą aš esu ap
sidraudus ant 1,000 dolerių. 
A. Daukšas mikčiodamas pa
sakė, kad jei ant tiek daug, 
tai da pasilikit prie senosios 
kuopos. Girdi,, mes ligoj pašel- 
pą apmokėsim, jei jus duokles 
mokėsit mums, o pomirtinę, 
tai da tenais gausit; 
senojoj kuopoj.

Bet, tur būt, ponai 
ir Kasparaitis su savo 
šina” nestipranta to, 
spenduotas narys ne 
pašalpos negauna,
mirtinės. šitaip begėdiškai mul
kint narius, kurie mažiau tėra 
susipažinę su organizacijos įs
tatais, yra gėda. A. Daukšas 
su ašaromis meldė susirinku
sių, kad jam duokles mokėtų,

reiškia,

Daukšai 
“tokma- 
kad su
tik kad

bet ir po-

Daugelis apie Floridą tik tiek 
težino, jog žiemai atėjus tur- 
čia ten važiuoja maudytis ir 
kaitinsi saulėj. Tačiau ne vien 
tik turčiai ten gyvena. Floridoj 
nuskurusių ir apdriskusių žmo
nių galima pamatyti gal dau
giau nei kurioj kitoj valstijoj.

Važiuojant rytiniu pakraščiu 
tenka važiuoti per North Caro- 
lina ir Georgia. Carolina daro 
gero įspūdžio: sprendžiant iš 
trobesių žmonės gyvena neblo
giausia. Bet kai tik įvažiuoja
te į South Carolina, tai tuoj 
pastebite permainą. žinoma, 
miestų centruose namai gra
žus ir mūriniai, bet priemies
čiuose, kur gyvena biednuome- 
nė (tiek baltodžiai, tiek neg
rai) namukai yra nepaprastai 
mizerni. Atrodo, kad pakliu
vai į kokį nuskurusį Lietuvos 
kaimelį. Namukai paprastai 
yra iš lentų sukalti. Jie daro 
labai blogą įspūdį, — ot, tik
ros lietuviškos grįutelės. Skir
tumas tik tame, kad čia nesi
mato šiaudinių stogų. Vienok 
Floridoj galima ir tai pamaty
ti: indijonai savo namukus 
dengia kornų šiaudais.

Bendrai imant, labai skur
džiai atrodo pietinės valstijos. 
Visa tai matant žmogus pra
dedi abejoti apie išpustą Ame
rikos “prosperity”. Juk čia 
žmonės gyvena tiesiog ubagiš
kai ir visai mažai dar tėra ci
vilizacijos paliesti.

Pietinėse valstijose dar vie
nas ypatingai blogas dalykas. 
Būtent tas, kad negraš čia be
veik už žmogų nesiskaito. Apie 
turčius, žinoma, nėra ko ir kal
bėti, —jie ir baltodžius darbi
ninkus žmonėmis neskaito. 
Vienok tie patys mizeriokai, 
baltveidžiai darbininkai, kurie 
dažnai protišku atžvilgiu nei 
kiek nestovi aukščiau už juod- 
veidžius, žiuri į negrus su pa
nieka ir prie kiekvienos progos 
iš jų tyčiojasi.

Rasinė neapykanta čia pasi
reiškia tikrai aštrioj formoj. 
Bet vietos laikraščiai nieko 
apie tai nerašo. Tyli ir viso
kie dorovės skelbėjai, kurie prie 
kiekvienos * progos nesidrovi 
girtis savo krikščioniškumu.

Pietuose nedarbas dar labiau 
kamuoja žmones, negu šiauri
nėse valstijose, žmogus, kuris 
uždirba tris dolerius per dieną, 
skaitosi tiesiog laimingu. Dar
bo negalima ne tik gauti,- bet 
ir nusipirkti. O jei kuris ir 
turi darbo, tai per valandą už
dirba apie 25 centus. Čia gali
ma sutiktai nemažai žmonių, 
kurie yra pasirengę dirbti vien 
tik už pavalgymą.

Florida atrodo kitaip nei Ge-

____

orgia, nors šiaurinė jos dalis 
irgi labail biednai išsižiuri. Pra
dedant Daytona ir baigiant 
Miami, kur viskas yra prireng
ta turistams, visai kitoks’ vaiz
das. Viskas čia švaru ir pa
traukiančia. Amžinai žaliuoja 
palmes, žydi gėlės, žiemai tad 
ir suvažiuoja pusėtinai daug 
turčių. ,

Palyginamai Florida yra ma
žai apgyventa valstija. Gyven
tojų turi 1,465,969. Per pasku
tinį dešimtmetį gyventojų skai
čius padidėjo ant 51 nuošim
čio. 1920 m. Florida turėjo 
tik 968,470 gyventojų. Pavyz* 
džiui, Miami prieš dešimtį me
tų priskaitė tik 29,571 gyven
toją, o dabar jų turi 110,514. 
Dabar Miami turi beveik tiek 
bedarbių, kiek 1920 m. turėjo 
gyventojų. Pradedant 1921 m.', 
Miami augo tiesiog pasakiškų 
greitumu, šiuo laiku tas au
gimas sustojo.

Floridoj pramohes beveik vi
sai nėra. Bet tai labai gera 
vieta gyvulių auginimui ir far- 
meriavimui. Visur tik ir ma
tos “grape fruit” ir apelsinų 
farmos. Soduose obejių jus 
niekur nematysite. Farme- 
riams tenka vesti didelę kovą 
su vabalais, nuo kurių tiesiog 
sunku atsiginti. Tačiau dau
giausia blėdies farmeriams' pri
daro uraganai ir liūtys. Tai 
tikra rykštis. šiais metais be
veik pusė Floridos buvo van
dens užlieta. Rezultate farme
riams pridaryta milžiniški nuo
stoliai. Kai kurie jų neteko 
visų savo javų.

Šį mėnesį farmerial pradės 
sėti. Rugsėjis skaitosi čia pa
vojingiausiu mėnesiu, nes jis 
pasižymi liūtims ir uraganais. 
Kita farmerių nelaimė, tai šal
nos, kurios sunaikina vaisius ir 
javus. Floridos farmeriams su 
tais trimis dalykais nuolat ten
ka vesti kovą.

Daugeliu atžvilgių vietos 
farmeris primena kozirninką, 
—jis kas metą gembleriuoja ir 
nėra užtikrintas, ar laimės, ar 
prakiš. Floridoj tie metai yra 
geri, kada neįvyksta uraganų, 
šalnų ir liūčių.

Prie viso to farmeriui dar 
tenka atlaikyti ir aštrią kon
kurenciją. Todėl kiekvienas jų 
stengiasi kaip galima anksčiau 
apsėti savo laukus, kad galė
jus pirmiems pristatyti savo 
produktus į rinką. Ir kiekvie
nas mano, kad tik jis dabąf 
sėja laukus, o kiti dar nepra
deda. Bet pasirodo, kad visi 
taip mano ir anksti sodina dar
žoves ir sėja laukus. Jei pasi
taiko geras derlius, tai rinkos 
tampa perpildytos ir farmų 
produktai nepaprastai atpinga.

Bet smulkiųjų farmerių di
džiausias konkurentas yra 
stambieji farmeriai. Pastaruo
ju laiku kapitalistai vis labiau 
ir labiau pradeda kreipti dėme
sį į farmas. Jie steigia dide
les farmas, kur darbas atlie
kama moderniškiausiomis ma
šinomis. Farmoms tvarkyti pa-

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

—

UoliojIAMERICĄji^

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimai

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas ^ichmond St.,..

J

na

kviečiama; specialistai-žinovai. 
Prie tokių sąlygų, supranta
mas daiktas, smulkiems farme
riams labai sunku bėra konku
renciją atlaikyti.

Juo tolyn, tu<5 labiau įsigali 
(didesnės farmos. Jau ir dabar 
jų čia labai daug randasi. Jos 
pamažėl išstums lauk mažes
nius farmerius.

šiais metais Floridos farme
riai džiugina save tuo, kad 
tapo uždėta pusėtinai aukštas 
muitas importuojamiems iš Ku
bos ir Meksikos produktams. 
Jie tikisi pasinaudoti ir iš saus
ros. Tad Floridos farmeriai 
mano, kad kainos' produktams 
turės žymiai pakilti. O tai 
jiems išeis naudon. Vadinasi, 
musų žiauriais laikais žmonės 
džiaugiasi dėl kitų nelaimės, 
nes iš to jie tikisi pasidaryti 
sau pelno.—S. N.

Sugryžo iš Lietuvos
Scandinavian-Arnencan Linijos laivas 

"Oscar II” atplaukė į Nevv York? rug- 
piučio 31 d., su 400 pasažierių. Tarp 
jų atplaukė sekami lietuviai, kurie su
gryžo iš Lietuvos po 4 mėnesių atosto
gų savo tėvynėje:

Ona Ambraziutė, Waterbury, Ct. 
Cecilia Bukaskaitė, Brooklyn, N. Y. 
Michael Boublis, Arlington, N. Y. 
Ona Bataikienė, Worcester, Mass. 
Annie Bataikiutė. Worcester, Mass. 
Teofilia Budravičienė, Linden, N. J.» 
Charles Garijonas, Chicago, Ui. 
Katarina Guzikas, Brooklyn. N. Y. 
Ona Gaidzis, Jersey City, N, J. 
Jonisas Bronie, Brooklyn, N. Y. 
Antanas Jonišas, Brooklyn, N. Y. 
Pranciškus Jankus, Pittsburgh, Pa. 
Annie Kisielius, Kingston, Pa. 
Domicėlė Kasiušas, Pittsburgh, Pa. 
Niek. Klimas, Chicago, 111. 
Vincentas Klimas, Chicago, III. 
Povilas Klimas, Chicago, III. 
Povilas Masiokas, Chicago, 111. 
Massey Moteus, Chicago, III. 
Adelė Massey, Chicago, III. 
Edvardas Massey, Chicago, III. 
Juliana Mickus, Brooklyn, N. Y. 
Peter Margolis, Shenandoah, Pa. 
X. Misiukevičienė, Worcester, Mass. 
Juozas Mikas, Richmond. Mich. 
Leokadija Petkaitė, Brooklyn, N. Y. 
Anastasija Palujanka's, Baltimore, Md. 
Juozas Pajujanskas, Baltimorė, Md. 
Salomėja Vielis, Brooklyn, N. Y. 
Marijona Vyšniauskienė, Bklyn, N. Y. 
Algerda Vyšnia'uskas, Brooklyn, N. Y. 
Frank Zuikis, Bayonne, N. J. 
Tos pačios linijos laivas “Frederik 

VIII” išplaukė iš Copenhagen rugpiučio 
28 ir atplauks j New York;) rugsėjo 7 
d. Jis veža dideli skaičių lietuvių tu
ristų. Jie visi vyksta iš, Klaipėdos.

NEPAPRASTA
STIPRYBĖ

MUSŲ BANKO
Yra svarbiausia priežastis, kurios delei žmonės juo 
pasitiki ir jį padare vienu iš stipriausių taupymo 
bankų Chicagoj.

Dėlto kad vienybėj yra galybė, tai jau pereitais me
tais musų bankas prisidėjo prie vienos iš stipriau
sių bankinių grupių, kurią kontroliuoja National 
Republic Bancorporation.
Turtas tos galingos finansinės grupes, turinčios 
apie 250 milijonų stovi kožnoj valandoj musų ban
ko patarnavimui.
Šie lietuviai, dirbantieji musų banke, Sede.mka, 
Jagminas, Rimkevičius, Žabelio, Mickeivicz, Lauri- 
navičia, Metrikis, Adomavičia ir p-le Lauc.aitė 
maloniai jums patarnaus.

Peoples J^ational 'Bank 
and tyrusi Company 

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 
Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation.
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sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Ralsted 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.

ĮVAIRIŲ ŠALIŲ EKSPORTAS

Keturios stambiausios pasaulyje pramonės šalys 
yra: Britanija, Jungtinės Valstijos Amerikoje, Vokie
tija ir Francija. Jų pramonės yra taip didelės, kad jos 
aprūpina ne tik savo gyventojus pramonės gaminiais, 
bet taip pat ir daug prekių išgabena į užsienius.

Seniaus Britanija beveik viena aprūpindavo pasau
lį industrinėms prekėms. Ji buvo, taip sakant, “pasau
lio fabrikas”. Bet per paskutinius keletą dešimčių me
tų jai atsirado galingų konkurentų, kurie stengiasi pa
veržti jos rinkas. Tai yra pamatinė dabartinių Angli-’ 
jos keblumų priežastis. Kai kitos šalys užbėga už akių 
britų pramonininkams, kurių prekės yra pardavinėja
mos užsienių rinkose, tai Anglijos fabrikams pasilieka 
mažiau darbo ir ji kenčia ekonominį krizj.

Statistikos daviniai už pereitus (1929) metus rodo, 
kad aukščiaus paminėtųjų keturių šalių eksportas, pro- 
porcionaliai gyventojų skaičiui, buvo toks:

Ant kiekvieno gyventojo eksportuota iš 
prekių už $27.60; iš Francijos — už $30.79; 
tijos — už $37.62; iš Britanijos — už $63.62.

Čia matome, kad eksporto srityje Britanija, nors 
ji jau nebeturi pramonės monopolio, bet da ir šiandie 
užima pirmą vietą pasaulyje. Amerika ir -F!rancija, 
proporcionaliai savo gyventojų skaičiui, neišgabena 
prekių nė pusės to, ką išgabena britai. Vokietija gi 
šiek-tiek daugiau kaip pusę.

Taigi matome, kad Anglija dar nėra nugalėta, kai
po pramonės šalis. Jr priežastis, dėl kurios ji pajėgia 
atsilaikyti prieš kitas šalis, yra ta, kad Britanija stoja 
už prekybos laisvę. Jeigu ji pradėtų imti muitus nuo 
importuojamų prekių, tai tuojaus apsitvertų muitų sie
nomis ir kitos šalys nuo jos. Ir kaip ji tuomet galėtų 
savo prekes eksportuoti?

O Amerika elgiasi atbulai. Ji turi aukštus protek
cinius muitus ir nuolatos juos kelia. Todėl, nors jos 
pramonė yra galingesnė ir geriau sutvarkyta, bet ji 
visviena neįveikia Anglijos pasaulio rinkose.

Amerikos 
iš Vokie-

KAS GALĖTŲ TAI PAAIŠKINTI?

Vakar “Naujienose” buvo pažymėta, kad Lietuvos 
valdžia da ir dabar išleidžia daug pinigų “Seimo rei
kalams”, nors seniai jokio seimo Lietuvoje nebėra.

1927 m., kuomet Lietuvos Seimas buvo išvaikytas 
(apie vidurį metų), “Seimo reikalams” buvo išleista 
675,500 litų; 1928 m. išleista 222,000 litų; 1929 m. — 
184,100 litų. O per tuos du metu Seimo’ visai nebuvo.

• 1930 metams “numatyta” “Seimo reikalams” net 
483,800 litų, — nors dar niekas nėra girdėjęs, kad šie
met butų ketinama rinkti seimą. Ateinantiems metams 
vėl “skiriama” 490,000 litų.

Viso tuo budu į “išlaidas Seimo reikalams” per 
tuos penkerius metus paskirta du milionu su viršum 
litų. Kaip Lietuvai, tai yra labai didelė suma pinigų.

Kas gi tuos pinigus paima, jeigu Seimo nėra? Ar
gi sargas, kuris saugoja Seimo namą?...

LAIKAS PADARYTI GALĄ KONSPIRACIJOMS

Iškilus į aikštę bolševikų “prezidento” Bacevičiaus 
laiškui, kuris vakar buvo paskelbtas “Naujienose”, vi
sos abejonės apie tų konspiratorių jtikslus išnyko. Ko
munistai ir jų “progresyviai” pasekėjai yra padarę są
mokslą prieš Susivienijimą, kurį jie nori visiškai su-

Mes esame girdėję, ir dabar 
taip pat praneša “Keleivis”, 
kad garsus Waterburio “pat
riotas” ir biznierius, Petras 
Devenis, kurio gautos iš SLA. 
paskolos pridarė tiek daug ne
malonumų šiai organizacijai, 
esąs pagrįžęs Amerikon. Jį 
žmonės' matę New Yorke.

Devenis buvo pasprukęs nuo 
savo kreditorių į Lietuvą. Ji
sai, mat, yra didelis Lietuvos 
tautininkų garbintojas. Kai 
anąmet Amerikoj lankėsi “l>feo- 
Lithuanijos” atstovai, Marči- 
lionis ir Banaitis, tai Devenis 
karštai rėmė jų misiją ir plū
do “Naujienas”, kurios 
juodu ir jų atžagapeiviš- 
ką draugiją numas'kavo. Dabar, 
matyt, Devenis tikėjosi, kad 
jisai galės pasišildyti po tauti
ninkų valdžios sparnu.

Devenis yra paėmęs dvi 
stambias paskolas iŠ SLA., 
vieną savo vardu, antrą savo 
švogerio Užunario. Abiejų pa
skolų laikas praėjęs ir prieš 
nuosavybes, ant kurių jos' už
trauktos, Susivienijimas daro 
legalius žinksnius. Bet su De- 
venio švogerio paskola yra dar 
tas blogumas, kad ji buvo iš
gauta, pasiremiant sufalsifi
kuotu dokumentu. Pasirodo, 
kad ant Užunario namo jau 
buvo davęs paskolą bankas, 
kuomet Devenis prašė paskolos 
iš Susivienijimo. Tečiaus do
kumente, kuris buvo Susivie
nijimui pristatytas, ta pirmoji 
paskola buvo išskusta, taip kad 
atrodė, jogei Susivienijimas 
gauna pirmą “mortgičių”, kuo
met tikrumoje tai buvo jau 
antras “mortgičius”.

Kas šitą falsifikaciją atliko, 
iki šiol nėra susekta. Susivie
nijimas rengėsi imti į nagą 
Devenį, bet kuomet buvo pra
dėta tyrinėjimas, Devenis jau 
buvo pasprukęs iš Amerikos. 
Devenis, be to, yra nuskriau
dęs kelis žmones VVaterbury.

Dabar jisai esąs grįžęs ir 
kaip “Kel.” rašo, teismas Wa- 
terbury jau esąs išleidęs prieš 
jį warrant’ą:

“ ‘The Waterbury Even- 
ing Democrat’ praneša, kad’ 
Waterburio teismas yra iš
leidęs varantą (įsakymą) 
areštuoti Petrą Devenį, ku
ris pridaręs tenai visokių 
suktybių pabėgo Lietuvon.

“Kiek ponas Devenis nu
nešė Waterburio lietuviams 
pinigų, tikrai niekas nežino, 
bet spėjama, kad jis išsive
žė apie $300,000. Sakoma, 
kad Lietuvoje jis nusipirko 
dvarą už tuos pinigus. Ang
lų dienraštis rašo, kad po
nas' Devenis nuskriaudęs ke* 
liatą našlių moterų ir vieną 
didelę lietuvių organizaciją 
(t. y. Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje.—“N.” Red.).

“Kur Devenis randasi da
bartiniu laiku, tikrai niekas 
nežino, bet Waterbury pa
sklido paskalų, kad šiomis 
dienomis jis vėl atvažiavęs 
Amerikon ir kad užpereitą 
subatą žmonės matę jį New 
Yorke. Todėl Waterbury ir 
Buvo greitai išleistas varan- 
tas jo suėmimui. Detektivų 
biuro atstovas tuojau nuvy
ko' su tuo varantu New Yor- 
kan Devenį areštuot, bet su
grįžo neradę^.”

[Pacific and Atlantic Photo]

Lima, Peru. — Augusto B. 
Leguia, Peru prezidentas-dik- 
tatorius, kuris tapo nuverstas 
ir į kalėjimą įmestas.

skleidimu mela- 
nesąmoniškų, o 
atvirai kontr-re- 
gandų apie tai,

.Dabar atėjo laikas, kad visi tie, kurie iki šiol sa
kėsi, jogei jie eina su “progresyviais” tik dėl Susivie* 
nijimo labo, aiškiai parodytų, ar jie stoja už SLA. su
ardymą, ar ne. Kas nori organizacijos suardymo, tam 
negali būti daugiaus vietos Susivienijime!

Visų-pirma jame, žinoma, nebegali būti vietos bol
ševikiškiems “skymeriams”, kurie šitam ardymo dar
bui vadovauja. Bacevičius su jo kompanija turi lėkti 
laukan, ir juo greičiau, tuo geriau! SLA. nariai lauks,, 
kad Pildomoji Taryba ir jos legaliai patarėjai be ati
dėliojimo padarys tam bolševikiškam sąmokslui galą.

KODĖL RUSIJOS ŽMONĖS 
NEIMA POPIERINIŲ 

PINIGŲ? *

“Raudonasis Rytojus” įdėjo 
sovietų finansų komisaro Briu- 
chanovo paaiškinimą, dėl ko 
Rusijos žmonės pastaruoju lai* 
ku visai atsisako imti popierių 
nius pinigus ir reikalauja auk
so ar sidabro. Trumpai suglau- 

kad 
agi- 
pra-

dus, Briuchanovas sako, 
tai — “kontr-revoliucincš 
tacijos” pasekmė. Esą, tai

rėš laikyti pas save pinigą, ku
ris ryt ar poryt gal jau nebe
bus priimamas?

O Rusijoje dedasi atbulai. 
Pasak Briuchanovo, tenai žmo
nės patikėjo, kad sidabriniai 
pinigai bus panaikinti, ir jie 
tuojaus' šoko tų pinigų ieškoti 
ir juos slėpti!

Briuchanovas pasakoja taip 
pat apie “laikinus keblumus 
aprūpinime gyventojų plataus 
vartojimo produktais”, kurie, 
girdi, sudarę “rinkoj įtemptą 
padėtį”. O tą padėtį, esą, dar 
pabloginusi ta aplinkybė, kad 
į sodžių įplaukė “milžiniška” 
daugybė pinigų ir sodžius ėmė 
reikalauti daugiau visokių pre
kių ir produktų. Sakysime, kad 
taip: — įvyko “milžiniškas pi
nigų įplaukimas” į sodžių ir 
sodiečiai pradėjo reikalauti vi
sokių prekių iš miesto. Mies
tas neįstengia jų reikalavimus 
patenkinti, “susidaro įtempta 
padėtis rinkoje”. Bet kodėl ši
tokiose aplinkybėse turi žmo
nių akyse pakilti sidabrinių pi
nigų vertė ir nupulti popierinių 
pinigų vertė?

JCada pinigų yra daugiau, 
negu jų suvartojama apyvarto
je, tai jų visų perkamoji jėga 
nupuola. O tuo tarpu Rusijoje, 
šitose aplinkybėse, sidabrinių 
monetų vertė pakilo, palygi
nant su popieriniais pinigais, rublis.

o sidabriniai 
nežiūrint net 

sidabro de-

Pinigų perdaug, 
pinigai kyla, — 
to, kad i pinigus 
dama tik apie pusė nominalės 
pinigo vertės!

Bet, baigdamas savo “aiški
nimą”, Briuchanovas dar ste
buklingiau nukalba. Jisai sako:

“Mes statom savo pinigų 
ūki tvirto rublio pamatais, 
dėl pastovumo ir tolimesnio 
sustiprinimo perkamos čer
vonco galios.”
Reiškia, bolševikai nenori 

naikinti pinigus, kaip kad ki
tąsyk bandė juos’ panaikinti 
“neklaidingasis” Leninas. Jie 
stato savo pinigų ūkį tvirto 
rublio pamatais. Bet jeigu jų 
rublis jau yra “tvirtas”, tai 
kam reikia dar stiprinti čer
voncą? Juk rublis yra tik de
šimta červonco dalis. Jeigu 
kiekviena červonco dalis ^yra 
tvirta, tai ir čielas červončas 
turėtų būt tvirtas. Bet červon
cą, anot Briuchanovo, dar rei
kią “stiprinti”. Dešimtis “tvir
tų” rublių, sudėtų į daiktą, 
pasirodo, nėra tvirti.

Aišku, kad tas ponas’ komi
saras meluoj a. J įsai bando pa
slėpti nuo žmonių, kad Rusija 
pergyvena sunkią valiutos m- 
f Raciją, kuri gaW pasibaigti 
tuo, kad červoncas nuvažiuos 
tenai, kur nuvažiavo senasis

pa 
pa 

Ne 
vie

Galop tvirtai nusistačiau 
daryti galą savo kančioms 
bėgdamas iš vienuolyno, 
man rodėsi, kad tik nuo
nuolyno pažadų atsipalaidavę- 
galėsiu matyti tą moterį savi 
rankose ir nuraminti many de 
gančius troškimus. Nusprenl 
džiau nusikirpęs barzdą ir ap 
sirengęs civiliais' rūbais, nepa 
žūstamas tol slankioti mieste 
kol rasiu ją, ir visai nepama 
niau apie tai, kaip sunku, kai 
galbūt visai negalima butų ta 
padaryti, taip, jog, neturėda 
mas pinigų, galbūt negalėčia 
vienos dienos pragyventi u 
vienuolyno mūrų.

aidėję šitokiu budu:
“Laikini keblumai aprūpi

nime gyventojų plataus var- 
’ tojimo produktais sudarė 

rinkoj įtemptą padėtį, kuri 
nusakoma dar ir smarkiai 
išaugusiu prekių ir produk
tų pareikalavimu iš sodžiaus 
pusės sąryšy su milžinišku 
pinigų įplaukimu sodžiun 
statybos ir kitokių nežem- 
dirbystės uždarbių linija, o 
taipgi ir sąryšy su spekulia
tyviu maisto produktų su
pirkimu.

“Buožiniai ir kenkiantieji 
’ elementai pasinaudojo šiuo 
rinkos stoviu agitacijai už 
sidabrinių pinigų slėpimą. Ši 
buožių ir kenkėjų (tai da 
žodis! — “N.” Red.) agita
cija kai kuriose vietose bu
vo lydima 
gingų ir 
kartais ir 
voliucinių
kad ‘Sovietų valdžia išima 
sidabrą iš apyvartos’, kad 
‘Sovietų valdžia ruošiasi vi
siškai panaikinti pinigus, o 
visos prekes bus dalinamos 
tiktai sulig kortelėmis’...

“Kai kurie labiau atsiliku
sieji miesto ir sodžiaus ele
mentai pasidavė šiai ‘ mela
gingai kenkėjų agitacijai ir 
pradėjo reikalauti, kad už 
jų prekes butų mokama iš
imtinai sidabro pinigais, o 
mokant popieriniais pinigais 
ėmė kelti kainas'. Kadangi 
smulkių sidabro pinigų išlei
dimas apribotas tam tikro
mis ribomis, reikalingomis 
normalės apyvartos aptarna
vimui, tai, suprantama, kad 
spekuliatyvis sidabro pini
gų slėpimas iššaukė jų ne- 
dateklių.”
Kiek čia prišnėketa, o daly

kas nepaaiškėjo nė truputį! 
Sovietų finansų 'komisaras sa
ko, kad “buožės” ir4 “kenkė
jai” tyčia skleidžia melagingus 
gandus, jogei valdžia visai iš
irsianti sidabrą iš apyvartos, 
ir — dd to žmonės reikalauja 
sidabrinių pinigų. Ar tai ne 
kvaila pasaka?

ĮsiVaiždubkJte, kad Ameriko
je kas nors paleistų paskalą, 
jogei sidabriniai kvoteriai ir 
pusdoleriai bus panaikinti — 
tai ar žmonės tuos pinigus 
graibytų ir atsisakytų imti ki
tokius pinigus?

Visų-pirma, Amerikoje ka
žin ar atsirastų tokių žioplų, 
kurie šitokiais paskal'ais tikė
tų. Rusijos gyventojus komi
saras Briuchanovas tur-but lai
ko didžiausiais durniais visam 
pasaulyje.

Antra, jfeigu kurie ir patikė
tų, kad tos monetos daugiau 
nebus vartojamos apyvartoje, 
tai jie elgtųsi visai priešingai 
tam, kas atsitiko Rusijoje. Ma
nydami, kad sidabras bus iš
imtas iš apyvartos, žmonės 
skubintųsi visus savo sidabri
nius pinigus kaip galint grei
čiau išleisti arba iškeisti į ki
tokius pinigus. Nes kas gi uo

j E. T. A. Hoffman Verte J. Pronskus

i Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

Vieno dvarininko duktė įsimyli 
į Medardą ir pasisako jam. — 
Medardas, aistros troškinamas, 
rėdo pamišimo ženklus ir nu

taria bėgti iš vienuolyno
Pro margus vienuolyno baž

nyčios langus veržėsi spalvoti 
rytmetinės saulės spinduliai; 
vienas ir giliai mintyse pasken
dęs sėdėjaVf klausykloj ; skliau
stuose aidėjo vieni tarnaujan
čio dar neįšvęsto brolio žinks- 
niai, kurs šlavė bažnyčią. Ar
tumoj kažkas sušlamėjo ir aš 
pamačiau aukštą, grakščią mo
teriškę, nepaprastai apsirengu
sią, su šydo pridengtu veidu. 
Įėjusi per šalinius vartus, ji 
artinosi i mane išpažinties. Jos 
judesiai buvo neaprašomo švel
numo, ji, atsiklaupė, iš jos kru
tinės gelmės išsiveržė gilus at- 
dusis, jaučiau deginantį jos 
kvapą, dar lyg jai neprabilus 
mane pradėjo supti kažkokie 
svaigus burtai! — Nepajėgiu 
aprašyti jos savito, širdies gel
mę perimančio balso tono! — 
Kiekvienas jos žodis smego 
man į krutinę,x kai ji išsipaži- 
no nešiojanti savy uždraustą 
meilę, kurią ji jau nuo senų 
laikų veltui stengiantis nuga
lėti, ir kad jos meilė esanti 
dar nuodemingesne, kadangi jos 
mylimąjį amžinai rišą šventie
ji ryšiai; tačiau beviltingo nu
siminimo pamišime ji tuos ry
šius esanti iškeikusi. — Jos 
kalba nutruko — papludusi 
ašaromis, kurios bemažko troš
kino jos žodžius, ji ištarė: 
“Tu pats — tu pats, Medar
dai, esi tas, kurį aš taip neiš
pasakytai myliu!” —

Lyg mirties konvulsijos 
trauke mano dirksnius, aš 
vau ne savy, niekuomet
nepatirtas jausmas plėšė kru
tinę, ją matyti, ją priglausti 
prie savęs — pražūti laimėj ir 
kančioj, vieną minutę tos pa
laimos už amžinus pragaro 
kentėjimus! — Ji nutilo, bet 
aš girdėjau, kaip giliai ji kvė
pavo. — Laukinėj dtesperacijoj 
prievarta susivaldžiau, ką kal
bėjau, pats nežinau, tik jau
čiau, kaip ji, tylėdama atsikė
lė ir atsitolino, o aš stipriai 
spaudžiau prie akių skepetą ir 
lyg sustyręs, be nuovokos li
kausi besėdįs klausykloj. —

Laimei niekas daugiau į baž
nyčią neatėjo, galėjau nepaste
bėtas įslinkti į savo kambariu-

ką. Visai kitaip dabar atrodė 
visa, kaip tuščios, kaip niekin
gos buvo visos mano pastan
gos. — Nepažįstamosios veido 
negalėjau pamatyti, tačiau ji 
gyveno many ir žiurėjo j ma
ne angeliškomis, tamsiai žyd
riomis akimis, kuriose žibėjo 
ašarų perlai, lyg deginanti ug
nis krisdami į mano sielą ir 
užkurdami gaisrą, kurio nebe
galėjo užgesinti jokia malaa, 
jokia atgaila. Tai pajutau, 
bausdamas save ligi kraujo 
mazguota virve, norėdamas’ iš
sigelbėti iš pražūties, kuri man 
grėsė, nes toji ugnis, kurią 
mane metė ana nepažįstamoji 
moteriškė, sukėlė many ligi to 
nežinomus nuodėmingiausius 
geidulius, ir aš visai nebemo
kėjau iš jų išsigelbėti.

su- 
bu- 
dar

Vienas musų bažnyčios alto
rius buvo pašvęstas šventai 
Rozalijai ir jos puikus paveiks
las buvo nutepliotas iš to mo
mento, kai ji mirė kankinės 
mirtimi. — Ji buvo mano my
limoji, aš ją pažinau, net jos 
rūbai buvo visai panašus i tuos 
nepaprastus nepažįstamosios 
rubus. Čia gulėjau ištisomis 
valandomis, lyg pražūtingo pa
mišimo apsėstas, pakritęs ant 
altoriaus laiptų ir stačiai kau
kiau iš nusiminimo, kad net 
vienuoliai pasibaisėjo ir bai
mingai pradėjo manęs vengti. 
— Ramesniais akimirksniais 
klaidžiojau vienuolyno sode, 
vyliojančiam toly mačiau ją 
vaikščiojant, ji išeidavo iš krū
mą, ji kildavo iš šaltinių, ji 
sklaidė žydinčiose pievose, vi- 
šur tik ji, tik ji! — Keikiau 
savo priežadus, savo esimą! — 
Lauk j pasaulį norėjau ir ne
atsilsėti, kol jos nerasiu, ko 
jos savo sielos išganymu ne- 
išpirksiu! Pagaliau pavyko 
man nors prieš priorą ir bro
lius suvaldyti savo neišaiškina
mo pamišimo priepuolius, ga
lėjau atrodyti ramesnis, bet 

į mano sielą smego 
ugnis. Jokio miego! 
ramybės! — Perse- 

jos

Gudrus senis prioras įspėji 
Medardo planą ir sugalvoja j 

išsiųsti į Romą
Pagaliau atėjo pastaroji din 

na, kurią aš ryžausi dar praI 
leisti vienuolyne. Laimingi 
sampuoliu įsigijau padorius c 
vilinius rubus. Sekančią nak\i ' 
turėjau apleisti vienuolyną i'f 
niekuomet nebegrįžti. Jau bi 
vo vakaras, kai visai netikėta 
prioras liepė mane pašaukt 
Mane drebulys nukrėtė, ne 
tikrai maniau, kad jis bus ptį 
stebėjęs mano slaptą pasikosi 
nimą. Leonardas priėmė man? 
nepaprastai rimtas, su impcl 
nuojančiu etiketu, dėl kurio a 
prieš savo valią turėjau sudr< 
bėti. “Broli Medardai, j 
pradėjo: tavo nesąmoninga 
elgesys, kurį aš laikau vie l 
stipresniu išsiveržimu tos dva
sines ekzaltacijos, kuri tav 
kįla iš s'eniausių laikų galbt 
ne iš švariausių palinkimų, a 
do musų ramų sugyvenimį 
ardančiai veikia į musų giedij 
ūpą ir nuotaiką, ką aš kaipiĮ 
ramaus, dievoto gyvenimo ptl 
darinį stengiaus palaikyti br<į 
lių tarpe. — Bet galbūt tai 
kaltas koks nors priešingi! 
reiškinys, tave palietęs. Mani 
savo tėviškame drauge, kil 
riam tikrai galėjai visame k;1-
me pasitikėti, butum radęs pi? 
guodą, bet< tu tylėjai, ir aš til 
mažiau tegalėjau į tavo vid 
skverbtis, nes dabar tavo p« 
slaptys galėtų atimti dalį mi 
no ramybės, kurią aš saw 
giedriame amžy branginu auk B 
čiau viso kito. — Dažnai prl 
šventos Rozalijos altoriaus si 
vo nepadoriomis, baisiomis kil 
bomis, kurios, man rodėsi, f 
tavęs lyg pamišime išsiveržda 
vo, ne tik broliams, bet ir svf i' timiesiems. netikėtai pateki 
siems’ į bažnyčią, puikiai sugi 
bėjai suteikti pražūtingos p^ 
gundos; eidamas 
drausme galėčiau 
nubausti, tačiau 
daryti, nes galbūt
pikta galybė — pats nelabasii 
kuriam tu nepakankamai tl 
sispyrei, yra kaltas tavo p] 
klydimo, ir aš užduodu ts 
vien būti tvirtu atgailoj 
maldoj. — Aš žiuriu giliai 
tavo sielą! — Tti nori į lai 
vę!” — Leonardas
čiai pažvelgė į mane, negalėj d 
pakelti jo žvilgsnio, kukčiodi 
mas kritau ant žemės', jausd; 
mas piktai nusikaltęs.

“Suprantu tave, tęsė LeĮ 
nardas, ir pats tikiu, kad g 
riąu kaip vienuolyno vienurr 
pasaulis, kurį tu maldingai aj 
keliausi, pagydys tave iš p. 
klydimo. Musų vienuolyno re 
kalai verčia vieną brolį pasių 
ti į Romą. Tam parinkau tav 
ir rytoj pat. aprūpintas reik, 
lingais jgaliavimais ir instrul 
cijomis, gali keliauti. Tuo b 
biau tinki šiam įgaliavimui a 
likti,
veiklus' ir 
itališkai? - 
kambarėlį;
tavo sielos išganymo, aš dar;
siu tą patį, tik nepliek savę 
nes tai tave tik nusilpnintų 
padarytų netinkamą kelione 
Išaušus dienai laukiu tavę 
čionai kambary.” —

(Bus daugiau)

vienuolyiį 
tave aštri, 
nenoriu tl 
kokia nok,

perveria!

paveiksfo mo
savo guoly i

šventuosius, ne 
nuo gundančio 
mane laikė ap-

vis’ giliau 
žudančioji
— Jokios 
.klojamas
čiausi kietame 
šaukiau visus 
gelbėti mane 
paveikslo, kurs
supęs, ne saugoti mano siek) 
nuo amžinos pražūties, o ne
— atiduoti man tą moteriškę, 
atleisti mane nuo priesaikos 
dova!K)ti man laisvę pasineri 
į nuodėmingą bedugnę!

būdamas dar t jauna 
gerai mokėdami 
Eik dabar į sav 
nusižeminęs mels

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
i.5IAa. Air,- ■ .

■
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Namu Daktaras
Margučio nauja dovana 

lietuviams

Margutis jau visai baigia 
spausdinti didelę Dr. Karaliaus 
parašytą knygą “Namų dakta-

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

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

Tel. Beverlv 0005

M
j

ĮVEDAME 
APŠILDYMĄ

Garo-Karšto Vandens
Nereikia įmokėti

2 metai išsimokėjimui 
Garantuotas darbas. Apskaičiavimas 

dykai.
Plumbingo Fixturiai. nauji ir 

vartoti.
Žemiausios kainos mieste. 
Ateikite ir įsitikinkite. 

Mes skubiai išpildome užsakymus 
per ‘telefoną. z

M. BLACKSTONE 
SUPPLY CO.

853 VVest Lake Street
( 1 blokas į vakarus nuo Halsted St.) 

Tel. Monroe 0825-0826

ras”. Knyga didelė, virš 200 
puslapių ir labai aiškiai para- 

: syta: aprašyta visos ligos' ir 
nurodyta kaip jų apsisaugoti ir 

I kaip gydytis. Paduota keli 
šimtai receptų. Kaip girdė
jau, lietuviškos aptiekos Mar
gutį remia. Knygoje rasite 
adresus visų lietuviškų aptiekų 
Amerikoje. Receptus gali iš
pildyti Kanadoje, Lietuvoje ir 
kitur, nes visur vartojama met
rinė sistema.

Knygos kaina bus apie du 
doleriu. Parašykite Margu
čiui, tai gausite daugiaus in
formacijų. Kas pirmesnis, tas 
ir pirmesnes žinias gaus.

Vanagaitis ir Dr. Karalius
šituodu vyrai kilę iš vieno 

krašto, apie Šakius, jiedviejų 
vardai vienodi: abudu Antanai. 
Ir už tai jiedu taip sutartinai 
šitokį didelį darbą padirbo. Dr. 
Karalius, visiems Naujienų 
skaitytojams žinomas sveika
tos klausimais rašytojas, ant 
šitos knygos' dirbo daugiaus 
dviejų metuko Vanagaitis nu
sitarė jo žodį kunu padaryti. 
Dabar žodis stojosi kunu: di
delė knyga už savaitės kitos 
jau išeis. Vanagaitis man ro
dė knygos atskirus puslapius, 
o Dr. Karalius paskaitė ligų 
aprašymus. Aš tikrai sakau, 
kad knyga bus puiki.

Neužmirškite tėvynės
Saviškiams Lietuvoje 

knyga ypatingai naudinga,
užmirškite jų: Margutis jums 
čionais puikiai patarnaus, o 
Margučio adresą žino visi lie
tuviai—arba 
adresą.

Girdėjau, 
Lietuvą šitų
tik daug pasiųsti ir pigiai. Ra
šykite Margučiui.

Margučio kalendoriuje, rasite 
daugiau žinių. O Margutis tai 
jau be abejones viską, smulkiai 
aprašys.—Antano prietelis.

šita
Ne

Naujienose rasite

kad Vanagaitis j 
knygų nori kaip

—

PASIRENDUOJA

The Oaks Grove
119th St.ir Archer Av North Side

/ *i k nikų n i s, S oki ams, 
Išvažiavimams

i Lietuvių kriaučių išvažiavimas

. ........................... i >■....

Steponavičius kaipo 
mokytojas

Juozo Babravičiaus 
atsisveikinimo kon

certas

Con servą tory
Building, 308

srityj 
turėję 
moky-

Muzikos ir dainos 
Chicagos lietuviai nėra 
gabesnio ir darbštesnio 
tojo už p. K. Steponavičių.
Kuomet jis vadovavo komunis
tų chorui, jų spaudai stokavo 
žodžių jo gyrimui. Laisvės 
Kanklių choras iš pusėtinai ža
lios medžiagos pasidarė beveik 
geriausias choras Chicagoj. Net 
ir kitų srovių spauda, kuri nė
ra linkusi komunistų girti, ne biau platinamas 
sykį pasakė gerą žodį apie cho
rą ir jo mokytoją.

Gražiausias daržas Cook 
paviete

Kreipkitės
M. McDERMOTT,
Tel. Republic 3836

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

Northwestern
Stove Repair

Company
PATAISYMAI 

ir dalys dėl 
VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd

Visos lietuvių kolonijos jau 
rengė piknikus ir išvažiavimus, 
taip jau visi North Side kliu- 
bai turėjo šiokius tokius išva
žiavimus. Tai dabar ir kriau- 
čiai lietuviai turės savo išva
žiavimą. Tai bus Amalgamated 
Clothing VVorkers of Amerika, 
269 lokalo lietuvių kriaučių 
išvažiavimas, kurs Įvyks rug
sėjo 7 d. Jefferson giriose.

Kadangi jau ruduo ateina ir 
medžiai pradeda mainyti savo 
gražius vasarinius rubus į ru
deninius' ruduosius lapus ir 
oras nebėra perkarstąs, tai iš
važiavimui laikas pats gražiau
sias. Piknikas žada būti tik
rai linksmas, nes ir šokti ir 
dainuoti nebus per karšta. Gal
būt tai ir paskutinė tokia pro
ga šiems metams.

Dainininkai ir dainininkės 
galės laisvais savo balsus iš
bandyti, tai bus' kaip ir repe
ticija po atviru dangum. Taip 
jau bus muzikantai iš kitos 
Chicagos dalies, kurie papildys 
programą šokiais.

Rengimo komitetas prašo, 
kad visi kriaučiai ir visi lietu
viai dalyvautų šiame gražiame 
lietuvių kriaučių lokalo pikni
ke ir atsivestų savo draugus, 
šiame išvažiavime bus proga 
kaip seniems taip jauniems su
sitikti, su saviškiais' ir pasišne
kučiuoti, na ir naujų pažinčių 
pasidairyti ir tarp gražių ru
dens medžių puikiai paslinks- 
mintb—Northsidietis.

312 W. 63rd Street
3209 E. 92nd Street

2355 Milwaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair 

Company

šaukit Boulevard 3624
Mes atvažiuosime pasiimti jūsų dra

bužius. išvalysime, suprosisime ir su
taisysiu! juos, padarysim kaip naujus.

Musų kainos: Vyrų siutai išvalomi 
ir suprosinami $ I: Moterų dresės iš
valomos ir suprosinamas $1 ir augs.; 
Moterų kautai išvalomi ir suprosi
nami $1 ir augi.

SLEETER BROS.
Siaučiat. Valytojai ir Dažytojai. 

5122 Wentworth Avė.

Garsinkifes Naujienose

b

Spalio 5 d. įvyksta musų dai
nininko p. Juozo Babravičiaus 
atsisveikinimo koncertas 8th 
STREET THEATRE. Kaip nau
jieną dar gulima pranešti, kad 
p. Babravičiaus koncerte daly
vauja ir jo žmona, p. Babra- 
vičienė, akompanuodama' pianu. 
Be to p. Babravičiaus talkinin- 

yra ponia Biežis, P. Sto- 
ir p-lė Saboniutė.

Steponavičius buvo gabus ir 
darbštus mokytojas pas ^komu
nistus, tokis pats jis buvo pas 
“Birutę”, tik da labiau prasi
lavinęs' ir patyręs. Pernai ke
lių menesių laiku jam pasise
kė suorganizuoti ir išlavinti 
prie “Birutės” orkestrą, kokio 
lietuviai da nebuvo turėję.

A m e r ic a n
(Kimball Hali
So. Wabash Avė.) pasirinko p. 
Steponavičių smuikavimo mo
kytoju. Tai yra aukštos pu
šies mokykla, kurioj tik plačiai 
apsišvietę ir gerai muzikos sri
tyj išsilavinę žmonės mokyto
jauja. Tai nėra šaisterių įstai
ga, kokių Amerikoj pilna ir 
kurios vadinasi muzikos' kon
servatorijomis, nors patys mo
kytojai paprastame orkestre 
groti netiktų. Apart prakti
kos, muzikos turi studijuoti ir 
muzikos istoriją, ir jos fizines 
ypatybes, ir žmogaus psicho
logiją, ir tautų ir rasių ypaty
bes, ir literatūrą ir eibę viso
kių kitų dalykų. Nesakau, kad 
muzikos mokyklose studijuoja
ma viskas, kas reikėtų studi
juoti, bet kurikulumas vis la- 

ir vis nauji 
dalykai pridedami. Muzikas 
turėtų būti augšto mokslo žmo
gus, su universiteto apšvieta. 
Didžiuma muziku tik instru
mentą išmoksta geriau ar pras
čiau valdyti, o apie mužiką 
nieko nežino. Tas pats yra su 
-daugeliu dainininkų.

Po Steponavičiaus asmenyj 
turime ne tik praktišką muzi
ką ir chorų mokytoją, o ir pla
čiai apsišvietusį savo srity 
žmogų. Be to, jis yra energin
gas, darbštus ir pasiryžęs tar
nauti tiems, kas muziką ir dai
ną myli. Jo mokomi chorai, 
orkestrą ir mokiniai darė ir 
daro stebėtino progreso.

žiliu Antanas,

“Birutė”, kuri visuomet sto
vėjo visų Amerikos lietuvių 
chorų priešakyje, darė pastan
gų gauti Steponavičių savo mo
kytoju, kas jai ir pasisekė. 
Tuqj į ją susispietė geriausi 
dainininkai, didžiumoj Ameri
koj augęs lietuvių jaunimas, ir 
prasidėjo statymas tokių sun
kių kurinių, apie kuriuos pir
ma ir nesvajota. Pasisekimai 
buvo stebėtini —ne finansiniu, 
o dailės žvilgsniu. Jeigu kas 
svaidėsi nepalankiomis’ kirtiko- 
mis ir priekaištais, tai buvo 
daroma iš pavydo arba srovi
niais sumetimais vaduojantis.

CHRYSLER
Automobiliai

8 CYLINDERIŲ

Stiprumas, gražumas ir gerumas užima pirmą 
vietą pardavime automobilių industrijoj

Jei dar iki šiol neturėjai Chryslerio automobilio, 
tai nežinai tikro smagumo važiavime automobiliu.
Chrysler automobiliai priduoda visai kitokį jausmą 

važiuojantiems žmonėms
Sykį nusipirkęs Chrysler automobilių, niekuomet • 

nebenorėsi važiuoti kitokiu automobiliu.
Turėdamas seną automobilių ir norėdamas įsigyti 
naują Chrysler, mainais mes duosime jums gerą 

kainą už jūsų seną karą.

kai 
gis

Jono Butėno 
koncertas

Viešintis Chicagoj Lietuvos 
Operos baritonas p. Jonas Bu
tėnas ruošiasi prie koncerto, 
kurs įvyks Liet. Auditorijoj, 
rugsėjo 24 d. Jam padeda pro
gramoje p. Salaveičikiutė-Stepo- 
navičienė ir p-lė Saboniutė.

BB

jus.

SGtIARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOUSE

MATYKIT MUS PIRMIAUSIA
Ekspertai inžinieriai yra visuomet prisirengę jums patarnauti.

Šaukite CALUMET 5200 Į visus departmentus

1725 South State Street
Del jūsų parankamo mes būname atdari kasdie nuo 7:30 vai. ryto iki 7:30 vai. vakare, nedėliomis iki 1 v. p.p.

vainos Atpigo!
ANT PLUMBINGO IR APŠILDYMO REIKMENŲ

Mes^ dabar pardavinėjame .plumbingo ir apšildymo reikmenis už žemiausią kainį istorijoj.
Karšto vandeniu ar garu apšildymo plantai ant 24 mėnesiy 

lengvų išsimokejimų plano.
Mes paskolinsime jums visus reikalingus įrankius ir primosime pienus, taip 
vesti apšildymą ARBA mes įvesime dėl

NAUJOS RŲŠIES 
RADIATORIAI

Visokio Platumo Ir 
Augštumo

Visokio didumo boileriai ir 
visokių išdirbyšeių. Puipos, 

; Fittingai, Vaivos, Automati
škos Sistemos, Boilerio Ap
gaubimai ir VISKAS KAS 
TIK JUMS REIKALINGA Iš 
APŠILDYMO REIKMENŲ 
Už ŽEMIAUSIAS KAINAS.

kad jus patys galėtumėt įsi-

By Ad CarterfUST KIDS—Her Ring

/ KIN I BE MAN 
Km [Tr

/"aONNĄ TAKE~HLB^
TO NIAGRY PAILS MUŠI?M I Klrae■ uL

MOTOR SALES
Pilnas pasirinkimas Chrysler ir

Plymouth automobilių
3207-09 So. Halsted Street

Calumet 4589

WiSSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENflJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas^ žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metą ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

IT’S -HEB-N ALtRlGHT 
FELLERS— | S'POSE HE'kU 
SOON BE W ANTĮ N* A GLEAM 
HANRVCHIEF EvRY DAT AB 
TAKE TEK DOUX ‘BROIDERY

HONEST FELLERS t UIUZ- 
JOS A LOO^IN AT IT AM \ 
BIUSTĄ FERGOT TO G.IVE 
IT BACK

PIDŲ)A KiSS HER
5HE G|VE |T TO YUH MOSRT 
NOk) ’ĄT YOU'RE ’GZ&ED TO 
HER HOlVYuH G.0 N N A CALL 
ON HE: R EV’RY NICtHTuMEN

YOUR HA W0NT UETCHA OUT?

LOOKI7 THE ,V0GA 
T1VSH - HČS EMM6ED 
Tool



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marų net te Park

sta tokio mažo ūgio, galėjai 
drąsiai nusipirkti “baisiklį”.

Pirmiau matydavau realesta- 
tininkus rūkant cigarus po 15 
centų. G,i dabar matau berū
kant nikelinius* Ar tai gerbū
vio ar taupumo požymis?

leisti tarpe savo draugų ir
ž j štamų.

įžanga visiems dykai.
šis daržas randasi ant

gatvės viena mylia' nuo Kean
Avė. —• R.

pa-

87 wild

dis-; 
abi-

mas Chicagoje kaipo gražiau
sia lietuvių kolionija. Gyvento
jai daugumoje čia yra lietu
viai, turi savo gražius muro 
namus ir juos švariai užlaiko. 

: Gražiausia vasaros metu, ka- 
I da apie tuos namus įvairus 
'žalumynai žaliuoja-žydi. Visas 
I biznis šios kolionijos yra' lietu
vių rankose, tarp kurių randa-

Marųuette Parkas yra žino- si ir gana stambių biznierių.
- i Čionai turiu omenyje lietuvį 

v A j kontraktorių p. Mateušą Zizą,
kuris yra lietuviams pabudavo- 
jęs daug gražių namų.

Štai kad ir šį metą, kada 
skaitosi namų statyba menka, 
p. Zizas jau yra pabudavojęs 
netoli už $300,000 verčios na
mų. Gerų puikių namų. Tiesiog 
nuostabu, bet nieko nepadary
si; tėmijant iš šalies jeigu 
marųuetparkiečiai katras keti
na būdavot namą, tai pirmiau
sias pasitarimas būną su p. 
Zizn.

Praėjusią Labor Day ponai 
Zizai savo darbininkams suren
gė išvažiavimą į miškus. Daly
vavo keturiolika šeimynų kas 
sudarė jau gražų būrį, o ponia 
Zizienė piknikantus vaišino per 
visą dieną skaniais valgiais ir 
skaniu alučiu-midučiu lik i so
čiai. Pasilinksminę per dieną, 
užvedę naujas pažintis, palin- 
kėjom p. Zizams už puikias vai- 

gryžome atgal į Mar-

Tenka nugirst kaikuriuos ra- 
dio klausytojus duodant velnių 
p. Budrikiu, kam kaikurios ra- 
dio valandos duodamos iš pho- 
nografo1. Pasiinteresavęs sužino
jau, kad tokie patys yra sa
vo radi o pirkę pas kitus, o už 
programą tai Budrikę “Įtiki
na”. Norint savo, reikia eiti 
savas pas savą.

Koks bus Sharkey openentas

Populiariškiausias iš AM 
į gerai žinomų Elgin Mm 
R Legionaires. šis mo- ĮMį 

delis turi embozintą I II 
iVn ciferblatu. Gerai iš- fflMN 
Am rodo, akuratiškas ir UIĮĮĮM 

užtikimas. MhMB

Kuiu Parduodam ant iŠ- 
n\l\n\ mokėjimo arba lĮĮĮIfffĮĮĮĮĮ 

cash — kaina ĮHmBUnH 
•MmH ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

akinius dėl kiekvieno.

pasirinkimas deimantų ir 
auksinių daiktų.

Kass Jewelrv

žmonės dejuoja, kad bedar
bius, neturinčius užsimokėti už 
butą, stačiai meta į gatvę. Tai 
namų savininkai daro. Namų 
savininkai dejuoja, kad netu
rinčius sumokėti morgičių sa
vininkus taip pat meta į gat- 
v.. Vadinas, vienus meta iš 
svetimų, antruosius iš nuosa
vų. Kuriems skaudžiau?

lipti prie 
prie Max

yra toli
šako

šes ir 
quette

Pritaikome

Didelis

Savininkas
A. KAZAKAUSKASJ.

2045 W. 35th St.
Prie pat Archer Avė.

CHICAGO

Sautėleidosi.

Po truputį
dejuo-Vieni realestatininkai 

ja, kad biznis blogėja, o ne ge
rėja. Na o realestatininkas Juš
ka nusipirko didelį karą iš 

’ White Sox Motor Sales. Aš net 
sakiau Juškevičiui, sakau, tam-

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Šiuo pranešu gerbiamai visuomenei, draugams ir kostumeriams, kad aš 

dar esu naujame bizny, savo name:
Malevojame ir Taisome Fenderius ir Bodies. 

Plauname už $1, Automobilių Greesojame už $1. 
Kviečiame visus draugus ir kostumerius atsilankyti; jums darbą 

atliksime greitai ir gerai.

da-

ROME AUTOPAINT SHOP
V. J. TAMAŠAUCKAS, Sav. 

St. z Tel. Boulevard 8256907 West 35th

Naujas smagumas jūsų dabartiniame kare

Bosh i- Radio
Ateikite ar patelefonuokite mums dėl 

demonstracijos. ■

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų pas

Frank’s Battery & Ignition Station
650 W. 35th St. Tel. Yards 6701

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moKėti 50c ar 
daugiau, kad gauti gera dantų 
koSele. Listerlne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3. už kuriuos galite nusipirk- ; 
ti pirStinaites ar ką kitų. 
Lambert Pharmacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

DEL ĮS1PIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, Žaizdą ar įsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Sužinojau, kad Dr. Karalius 
parašė knygą vadinamą ‘ “Namų 
Daktaras”, o Vanagaitis tą kny
gą išleidžia. Knyga turės apie 
200 įvairių .receptų. Tai yra, 
rodos, pirmutinė tokia knyga 
lietuvių kalboj, kur žmonės pa
tys galės gydytis. Tai]) jau kny
goj yra ligų paaiškinimai, kad 
sirgdamas ir pats galėtų žinb- 

kas per trubelis įlindo, 
t Pustapėdis.i

ti,

North Side
Bijūnėlio išvažiavimas 

rugsėjo 14 d.
bus

Bijūnėlio Choro išvažiavimas 
su laimėjimais, kuris turėjo į- 
vykti rūgs. 7 d., delei susidū
rimo su kitu išvažiavimu, lie
ka perkeltas į kitą sekmadie
nį. Nors jau senai Bijūnėlis 
buvo nutaręs rengti išvažiavi
mą rugsėjo 7 d., bet per nesu
sipratimą įvykus tokiai klaidai 
ir supuolus su kitu išvažiavi
mu, Bijūnėlio Choro išvažiavi
mas tapo perkeltas i rugsėjo 
14 d. Atsiprašome draugų už 
perkelimą išvažiavimo, bet tai 
padaryti esame verčiami aplin
kybių ir visus kviečiame atsi
lankyti į išvažiavimą rūgs. 14 
d. — Komitetas.

Jack Dempsey rašo apie bu
simas kumštynes tarp Jack 
Sharkey ir Vittorio Campolo, 
ArgeSitinos sunkiojo svorio 
čampiono, kad Sharkiui tas o- 
ponentas nebus lengvas nuga
lėti.

Campolo dabar giriasi savo 
“kovbojams,” kad Sharkey esąs 
“didžiausias jo širdies troški
mas” ir jam proga pasimušti 
su Sharkey tikrai reiškia labai 
daug. Jis giriasi, kad Sharkey 
yra tik kopėčios jam 
Bill Striblingo ir tada 
Shmelingo.

Sharkey, be abejo,
priešaky nuo Campolo, 
Dempsey. Sharkey yra polišuo- 
tas narsuolis. Jis smogia' gud
riai ir tiksliai; jis yra greitas 
ir švarus, ir, prireikus stoti į 
eilę, jis gali tai daryti pirmos 
klasės fasonu. Jei ne tas neti
kėtas smūgis i Shmelingo pa
pilvę, Sharkey tikrai butų jau 
besąs pripažintas viso pasaulio 
sunkiojo svorio čampionAs.

Tačiau ir Campolo yra “pas
lapties žmogus” sunkiojo sva- 
rio grupėje. Lai jis negali susi
lyginti su Sharkey rekordais, 
bet čempioną kartais viena na
ktis padaro. Campolo jau yra 
turėjęs 20 muštynių. Paskuti
nis pustuzinis buvo prieš Ris- 
co, Ileeney, Scott, De Kuh, Ro- 
berti ir Cook. Campolo nuveikė 
Cook, Roberti ir Ileeney; jis 
laimėjo ant “foul” iš De K,uh, 
laimėjo vieną ir pralaimėjo vie
ną su Risco ir pralaimėjo su 
Scott tik dėlto, kad Scott tu
rėjo perdaug praktikos.

Campolo gali pakelti smarkų 
bombardementą ir pats gali 
smarkiai smogti savo dešine. 
Tad, sako, šiaip ar taip Shar
key turės rimto
kokia, Campolo gali ir sensaci
ją padaryti.

darbo, o jei

TheEnglishColumn

Draugiškas Išvažia 
vimas

GOLDEN STARS WIN FIRST 
CUP GAME

100 kuo- 
išvažiaVi- 
7 d., Jo-

A. L. T. Sandaros 
pa turės draugišką 
mą nedėlioj, rugsėjo 
seph Bovshis darže, kampas 87
St. ir Maple Avė., arti Willow 
Springs. Visi yra kviečiami at-. 
važiuoti ir praleisti linksmai 
diena.

Vieta yra labai graži, didelė 
giria ir gražios pievos. Bus vi
sokių žaidimų ir kaip teko gir
dėti, bus duodamos dovanos. 
Šis išvažiavimas yra rengiamas 
su tikslu linksmai laiką pra-

The Giolden Stars won the 
first game in the semi-finals 
for the Carlos Ames trophy 
by defeating the Louglan 
Boosters by a score of 4 to 1. 
Goose Gosliu pitched for the 
Stars allowing only 3 hits and 
scoreless up to the niiith inn- 
ing when the Boosters m-a'de 
two triples to score their lone 
run.

The Stars scored the first 
run in the third inning on 2

Garsinkitės ‘N-nose’

DABAR

C 885 
jįgggįghL Pasauly daugiausia parduodamas 
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ir / 
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Visos kainos F.O.B. Dirbtuvėje, Detroit

ir 
augš. .!

hits, .batsman h it by a pitched 
bąli and a fielders choice. They 
gathered 3 more runs in the 
6th, on five singles and a 
throw and an infield out.

Both Gosi i n and Parker 
playcd vvonderful pitęhing
lities. Both teams played beau- 
tifully on the defensivc, Stars 
making only one error and the 
Boosters 2.

Tommy Yukon, Romanas and 
Gosliu were the timely hitters 
with 2 hits each.

Box score: »
Louglan Boosters 
W. Walsh, ss 
Piekert, rf 
Lawlor, 2b 
Doll, c 
J. Wa‘Ish, cf 
Bandele, cf 
Wilff, 3b 
Angelieh, 1b 
Parker, p

• o

4

r
(Į

o 
o

O
O

Stars

cf

Golden
Fryer,
Extin,
Horne,
Stankus, 3b
Gricus, 2b
T. Yukon, ss
J. Yukon, If 
Romanas, 1b 
()s\vald, c 
Gosliu, p

Louglan

32 1

ab r
4 O
3 O
1 O
3 O
4 1
4 1
4 O
4 1
4 O

1

h
1
0

1

34

Boosters

000 000 001—1
Golden Stars 
001 003 00x—4

4

II 
. 5

10

10

E
2

Two-base hits: Doll
Three-base hits: J. Walsh, 

Piekert
Strike-outs: Parker 10, Gos

liu 13
Uit by pitched bąli: Stankus 
Errors: T. Yukon, W. Walsh, 

Wilff.
Sunday, Sept. 7th, the Gold

en Stars will play their second 
round in the elimination of the 
Carlos Ames League with Mor
gan Park at 113th and West- 
ern Avė. By the way, this is 
their second meeting this ycal’, 
having lošt 5 to 1. Game is 
scheduled for 3 P. M.

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

BRIGHTBNPARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

‘^STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET '

Tel. Kedzie 8902

8614-16 Rooiievelt Rd. 
arti St. Louit Av<j. 

CHICAGO. ILL.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPIEČIAUS ALUS

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

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
mVlfeORATlRC

>000 TOT CONVAUtt*"’
UtrUESHlNO

GOOO FOR THl HOH* |

|Jis yra rekomen-
Įduojamas per

' Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Nedaug Laiko Liko Del Jūsų Apšildymo Plauto!
BUY

COMPL
N0W

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

planą dėl jus ir parodys jums kaip tinkamai turi būt įvesta.
Mes absoliutiškai užganėdiname savo kostumerius.

✓

Didžiausias stakas plunmbing-o materijolų nužemintą- barbeno
kainą.

f 4 . ,* I

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

M. Levy & Co.
3 KRAUTUVĖS 

VYRIAUSIA SANKROVA:
2117-27 SOUTH STATE STREET 

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

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

4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart Kampas 03-čios gt.
Tel. LAFAYETTE 0287 ’ Tel. SAGINAW 4847

Kalbame Lietuviškai



šeštadienis, rugsėjo 6, 1980

CHICAGOS
ŽINIOS

—* . .O .

Užsimušk dėl pačios
Erling Auest, 60 m. amžiaus, 

nušoko nuo tfėČio aukšto ir 
užsimušė dėl to kad pati j j 
apleido. Dąratif lavonu apžiii- 
rėjuną rasta Kišenių j laiškas, 
kuriame senis prašė savo pa
čią grįžti, bet jo pati laišką 
grąžinusi net neatidarytą.

— “ ■1 ■ ■ ■>■■■■' t

Skaudus patyrimas
Ėvanstone padarius 19 me

tą vaikinui proto tyrimą dėl 
blogo automobiliais važiavimo 
ir radnš vaikihą esant “rtio- 
Forią” (vaiko proto) jo moti
na, MrS. Ftahdall apalpo.

Chicaffos “bezprizor- 
ttyje*

Sovietą Maskva garsi našlai
čiais, vadinamais “bezprizorny- 
je”. Ghictego žada imti pavyz
di, Ltmcohi Panke rasta vai
kas, Gillis, 10 metų, basas, sku
durais apsidengęs, išbadėjęs 
m'intąš Hk ainhatOmiš, randa
momis namų kiemuose. Vaikas 
esąs tėvų išvarytas.

.Burtininką pasodino
Septinto šuhaus septintas 

suims, irtdimių “daktaras” John 
fiormanci, gavo metus kalėjimo 
už neleistiną “gydymo” prak
tiką. Jiš ntinuOdijo Mrs. Fran- 
Cėškit wltzcėwška, 16^ Brig- 
ham st.

Gertibrdius gaudo
Areštuoti 17 gemblerių, da

lis iš jų gertibletystėš landynių 
lankytojai. Vieira'š jų Gėo’rge 
Spintftiš, 179 W. \Vašhington 
Street.

Už tuščią dėžutę
Apkalintas po $50,000 bond- 

su Walter French už tai, kad 
jis jėjęs į First National Bank 
reikalavb $10,0(10; jči tie, gra
sė susprogdinti piroksilinu, bet, 
kaip šiiėmus paaiškėjo, turėjo 
tik tuščią cigarėtų dėžutę.

Sausieji pagavu šlapią
Sausieji areštavo Mrs. Sophis 

Peiki, 45 iii., motiną 8 vaikų 
už tai, kad rado jos namuose 
12,000 galionų brogos ir 25 ga
liomis degtines.

Rėdaktdtiaus karjera
Robert Burns 1922 m. buvo 

nuteistas 7 metams kalėjimo 
už dalyvaVi/ną $4.00 plėšime, 
iš kurio jam 'kliuvo tik $1.38. 
Pabėgęs iš kalėjimo jis atvyko 
ChicagĮon, užsidėjo laikrašti 
“Greater Chicago Magazine”, 
patapo žinomas, ir apsivedė. 
Vėliau persiskyrus, žmona jį 
įskundė, ir jis tapo vėl suim
tas. Vakar Būrus antrą kartą 
pabėgo.

Išbombardavo
Vakar išbombardavo Madame 

Love’s Beauty Shop, 1949 
Lawrėne£ av. Priežastis spėja
ma la, kad Love skelbėsi pa
daranti pastovias bangas (per- 
manent waves) už $3.50 vie
toj $10.

Nepripažins mainierių?
Reorganizuotoji Illinois Mai- 

nerių t’nija nebus pripažinta, 
rugsėjo 15 d. konvencijoj, kaip 
pareiškia Vičtbr A. Olander, 
Illinois valstijos Darbo Federa
cijos sekretorius.

Geriffsterili įtaka į ma-1 
žus vaikiis

Į Englėwood ligoninę įėjb 
apie 13 metų amžiaus vaikas*

(Pacific and Atlantic Photo]

San Francisco, Gal. — Helėn 
Wills Moody, moterų tennis 
čempione, kuriai senatorius 
Phelan mirdamas paliko $20,- 
000.

pusiau nešinas 11 metų am
žiaus sužeistą Vaiką’ Ilarry 
Tehney, pastatė vaiką prie ofi
so stalo ir pats pabėgo. Vaikas 
pasisakė esąs peršautas.

Klausinėjant vaikas pasisa
kė, kad jį pašovęs nežinomas 
iŠ už telefono stulpo. Paklau
sus, kas buvo tas kurs įvedė į 
ligoninę, sužeistasis atsake 
“Nežinau, matyt jis buvo viė- 
nas iš jų Rengės, tai jis mane 
ir paėmė raidui ligi ligoninės”. 
Tai pasakęs vaikas sukniubo. 
Jam peršauta kulšis.

Tik vėliau betardant vaikas 
pasakė teisybę, kad bežaidžiant 
Su kitais vaikais šautuvii, per
sišovęs. Bet kai atvedė tą kurs 
jį atgabeno ligoninin, šuko‘“Aš 
neišdaviau jūsų draugai, aš pa
sisakiau, kad pats persišoviau”.

Proto tyrimas netiku
siems automobilistams

Evanstone pirmą kartą buvo 
išbandytas proto tytimaš vie
nam 19 metų vaikinui, kurs 
per mėnesį laiko tris kartus 
nusikalto trafiko taisyklėms. 
Jo protas rasta 8 metų ir 8 
menesių brUndos. Dabar rtio- 
šiamaši daryti tokius tyrimus 
visiems blogiems važiuotojams. 
Neišlaikę prdio brandos bus a- 
timti teisės važiuoti.

Riek moterų Važiuoja
Moterį! automobilių važiuo

tojų yra 24.3 nuošimčiai šiame 
krašte kaip praneša Chicago 
Motor Club.

< —

žydo su italu muštynės
Italo kumštynes su žydu no

rintieji gali pamatyti rugsėjo 
17 d. Chicago Stadium. Pro- 
moteris Miųue Malloy suveda į 
kumštynes italų bokso čampio- 
ną Primo Carnora ir Philadel- 
phijos žydų čampioną Jack 
Gross.

Nemokami namų ruo 
šos kursai

Prie Harrison Evening 
School, Marshall and 24th st., 
pereitą žiemą su geru pasise
kimu buvo duodami dykai na-

/ *

siusk itper
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žriionėsir 
taip pataria Lietuvos bankai 

mų ruo‘šoš kursai moterims, 
šiemet tie kursai atnaujinami 
ir prasidės nuo rugsėjo 15 d. 
Patartina pasinaudoti.

Poteriai neveikia pa- 
gados

Chicagos savaitraštis “Chris- 
tian Century” pravedė 'anketą 
tarpe viso krašto žymesnių dva
sininkų, ar maldos gali paveik
ti į oro permainą? Dauguma 
atsakė, kad tai persenęs prie
taras. Tačiau atsirado, kurie at
kakliai (ginčijosi, kad Dievas 
galėtų paveikti orą, jei norėtų. 
Viena bėda, kad jis nenorįs. 
Tvirčiausiai tiki į oro užkerė
jimus Chicagos Biblijos Insti
tuto prezidentas, kun. James 
Gray.

Vis ta religija skersai 
kelio

Chicago Planetariume eina 
diskusijos dėl 13 mėnesių ka
lendoriaus įvedimo. Pagal to 
kalendoriaus išeitų 13 mėnesių, 
kiekvienas po 28 dienas, ir vie
na atliekama diena’ metinei 
šventei. Nebebūtų jokių “did-, 
žiujų” nei mažųjų metų (leap- 
years). Bet Iowa universiteto 
religijos profesorius Mošos Jinig 
pakėlė triukšmą, kad, girdi, 
tikintiesiems sUbatos susimai
šys !

Devintos pačios ir 19 
vaikų tėvas j kalėjimų

Paul Filis, 60 metų amžiaus, 
iš 1529 So. Sa’vvyer avė., va
kar nuteistas kalėjiman, jei jis 
tuojau nesumokės vienai savo 
buvusių žmonų $113.00 alimo- 
nijos. Ellis aiškino teisėjui, kad, 
nors jis dabar beturi maitinti 
tik 7 vaikus iš 19 vaikų (ki
ti jau parėdyti), tačiau sun
kus laikai padarę, kad ir 7 
maitinti esą nebelengva. Ištik
tųjų tai taip sunkti, kad de
vintąją! pačiai ir jos 5 vaikams 
stačiai nieko nebeatlieką.

• * • M (

DEL GERIAUSIO 
DARBO

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

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avė,, 

Regina; Sask.
CANADA

. • ♦
Ofiso telefonus 22006;

namu -— 23460

h ...................-.....  —
>..Ai i ■ z———ž",— ,

IŠMOKIT PEŽAINlNiMĄ 
AL Dezaininimas ir siuvimą? 
Arsi dresių moka didelę alga.

^Mite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė- 
tolino i trumpa laika. Di- 

vAi (KR plomos išduodamos. Ra- 
lykite dėl nemokamos

IBL knygelės. ...
flak MASTER COLLEGE

Jos. F. Kasnicka, 
Principalas

190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.L____________ -J

SUKAKTUVĖS

BARBORA PETRIKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 6 dieną. 1929 m. sulau
kus 4 3 metų amžiaus, naėjo iš 
Kretingos apsk., Garzdų miesto.

Palaidota Tautiškose kapinėse, 
Paliko dideliame nuliūdime vyrą 
Juozapą. sūnus — Aleksandrą, 
Juozapą, Pranciškų ir Stanislovą, 
dukterį Slariislavą. Žėnt.) Viktorą 
Lckavich it brolį Stanislovą Baub
lį. gyvena Lawrence, Mas s.

Mes Tavęs Musų ^rangiausioji 
niekuomet neužmiršime. ilsėkis 
lengvai.

Nubudę liekame,

Vt/ras, S tinai, Duktė 
ir Žentas.

Bet Viena bėda ne bėda. By
lai iškilus, devintoji Ellienė 
pradėjo interesuotis, kun jo 
buvusiųjų žmonų jį skundžia? 
Ellis vesdamas ją, sakėsi Ve
dąs devintą, o dabar skundėja 
irgi sakosi esanti vintą. Ar

KONSTIPACIJA
Pilvo pakrikimai. Be peilio—Be ligoninei 
Pastebėtinas 5 0 metų senumo Žolių ir 
Mokslinis gydymas Dr. Schyman atvež
tas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, be 
ligoninės. Nelaukite aštrių dieglių, ar 
kaurtaus skaudėjimo, prasto kvapo ar 
kitų pavojų. Lengvi išmokėjimai. Ban
domas gyjymas ar egzaminacija dykai 
iki 8 v. v., ypač nedėliomis iki 2 v.p.p. 
Rašykite dėt nemokamo 5 dienų gydy
mosi namie. Konstipacijos ir Vidurių 
Dept., S-M-S Health Institute, 1869 N. 
Damen Avė., Chicago.

Grabiniai
Telefonas Yards 1138

Stanley F. 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 atsišaukti, o mano dar

bu busite Užganėdinti.
Tcl. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS •

1439 S. 49 Court, Cicero, iii.
Td. Cicero 5927

Phone BoilleVard 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- l^^« 
rių.

3307 Aubūrn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 Wėsi 18th Street
tanai 3161

IGN. X ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičitis
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halstcd St. 
Chicago, Iii.

Tcl. 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.
Tcl. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 Srt. Fairfield Avenue 

Tėl. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3 794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

6'

Sąžiningai H i r 
pigiai patar
nauju diena ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tol. Melrose 

Park 797 

tik Filis nebus persiskaitęs? 
Trumpai prispirtas Elhs prisi
pažino -tikrai esąs persiskaitęs. 
Bst tai, anot jo, butų niekai, 
svarbiausia, kur gauti tuos $113 
atiduoti alimonijos, kad į dže- 
lą nevestų.

Rezidencija 1638 S. 50th Avenue 
Rėz. Tęl. Cicero J656

DR. J. SlliNGLMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sugrįžo iš atostogų
4930 W. 13th St., Cicero, TU.

Telephone Cicero 49

Liet^ilvės Afcušėrės
Mrs. anelia k. jarusR 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
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, 111.

Ofiso Telefonas Virginta 0030 
Rez. Tel. Von Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Slde 
3413 Franglifi Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

DR. VAITUSH, OPT.
< LIRTŪVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervūotamo, skaudamą 
akių karštį, atitaisč kreivas akis, nui
msi kataraktą, atitaiso trumparegystę it 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parddančia mažiausias 
klaidas. špccialė atyda atkreipiama į 
gidkyklos vaikus. Valandos ntip 10 iki 
8 vai. Nėdėlidj nud 10 iki 12 vai. į>o 
pCietĄ.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
. 756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
I I IWVI>r■ >!■ ■■■ ■— ■ ■ .11 H I ■ >1 I ■■ ■ , 1 ■■ ■

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMĖNTHAt
OPtoMETRIST
Laikinai persikėlė už 

’ Kdmpo. ir dabar ran-
dasj 4660 Gross Alė.

Tėl. Yards 4317
į IĮ , ilii 7 •; 'Ini^i.iii

LiėtuVjai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chinirgas

3147 So. Halsted Streėt
Tcl. Caitfmėt 3 294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nh6 6 iki 9 valandos vakare

A. L !)avidonis,M. D
4910 So. Michigan Avenue

Tcl. KentvoOd 5107
VALANDOS:

nu6 9 iki 11 valandai fytė;
nuo 6 iki 8 valandai vakafe 

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. Mapletvaod Avė.

Telefonas Republic 7868

Tcl. Drexel 63 23

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

Rėz. 8201 South Wallace Street

Rez. 6606 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ,1LL.

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
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— virŠhj Biclskio-Rakščlo aptiekos) po 
ęr 242J IVesf Marquette 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. Nedėliomis tik pagal sutartį.

A. montvid, m. d.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 va'kare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Di*. A. P. Kazlauskiš
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR{ C. Z. VEZELI8
Dentistas

Persikėlė į haują vietą po 
humeriu

1545 W. 47th St.
Saliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Pe6plės Batika 

arti Ashland Avė.
-T-----------  ■ - - - iA 1 ?

bRj X j. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Lėavltt St., Canal 2330 
Ofiso vaianddn 2 iki 4, 7 Iki 9 

Nedėlioj pa&al sutartį

DR. MARGĖRlg 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

J^inis Gyd^ojai
Tffc šuGRįžįs iš Europos 

Phone Armitage 2822 
bR. W. F. KALISZ

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

Sereaos 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' naujatisius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai, vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 680(1

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikį ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880 
______________ ;_____;____ I_________

telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nilo 10 iki 12 dienį, 2 iki 3 po pięt. 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telcpbone Plaza 3202

Įvairus Gydytojai

GYDO 
ii

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. 1W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nito 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. t)rexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Sptcialistas moteriškų, vyriškų, 
Vaikų ir yisų chroniškų ligų 

Ofisas’. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti lįst Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Diarbotn St., Room 1111 

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

Gyvenimb vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

-----------o------——‘

-------O—
A. A. OLIS

R. A. VASALLĖ
* -k * ■ .

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0381 
Valahdbk nuo 9 ryto iki 5 vai vik. 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Phorte Frankljn 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vikarais ndo 6 iki 9 Vai.

Phone Bpulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WA1TCHUS
Lietutis Advokatas

127 North Dearbom St.
Rootn 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 Ėast 107th St.
Kampas Mįchigah Avė.

Tel. Pullmdn 5950 
Nud 3 iki 9 Vak. it Siibatofnis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 Wcst 22nd St.
Arti L.ejfvitė St.

Telefonas Canal 25 5 2
Valandos 9 ryto iki 8 Vakiro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wėst tVashingtbh Street 
Cot. Washihgtdh and Clark Sts.

Ofiso Tcl. Central 2978 
Namų 'tel. Hyde Park 3395 

10HN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS , 

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

Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo 6-9
Telephonė Roosevėlt 9090 

Namie 8-9 tytė. Tel. Republic 9600 
_________ ;-------- :-------- _________ sx.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 7M
Tel. Central 6890 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Ai.

Tel. Prospect 3525
—<o--------i.

________ __ -__________ ______ ,4.^.
Tėl. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building 
38 SO. DEĄKBORN STREET 

Vakarūįs 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutartį

. Tel. Canal 2552

joSEPH 1 Grisk
Lietuvis Advokatas ■

4631 So. Ashland Avė.
Tel. boulevard 2800 

Rež. 6515 So. Rockwell St
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Kaip kurios pastabos iš Keis

tučio Kliubo darbuotės

Lietuvių Keistučio Pašelpi- 
nio kliubo mėnesinis 
kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 
7 d. lygiai 12 valandą pietų 
laiku Liberty Grove svetainėj, 
4615 So. Moznrt st. Nariai, o 
ypatingai visi tie, kurie sko
lingi kliubui, privalo šiame su
sirinkime dalyvauti ir atsily
ginti.

susirin-

» 8 »
metinis vakaras įvyks 
spalio 5 d., Lietuvių

Kliubo 
nedėlioj, 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
st. Vakaro programai išpildyti 
yra pakviestas didysis Birutės 
Choras. Mes žinom, kad chi- 
cagiečiai lietuviai, o gal 
sos Amerikos netuviai 
nio choro už Birutės 
tai faktas kurio manau 
negali užginčyti.

ir vi- 
geres- 
neturi, 
niekas

Birutės Choro grupė yra tur
tinga muzikalėms-artistėms spė
koms. Keistučio Kliubas taipgi 
turtingas nariais bei finansais 
ir, pasak to priežodžio, “toks 
tokį pažino ir ant pietų pava
dino“.

A. J ūsas

16173

Lietuviški Rekordai
10 colių, 75 centai

Budriko Radio
Orkestrą

Vakar-vakarėlį ir Čigonai, 
M. Juoząvitas

16041 Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio daina, 
J. Butėnas

16152

16156

Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos, A. Vanagaitis

Ar tau seselė ir Kelkis berneli,
Mahan. Liet. Mainierių Ork.

Lietuvių Polka ir Pasaulio Polka, 
šokių Orkestrą

Nakties sapnai, šokis ir Gegutes Polka, 
Šokių Orkestrą

Amatininkų Mazurka ir Po puotai 
šokis, šokių Orkestrą

Vėjo Vakas ir Vilniečių Mazurka, 
šokių Orkestrą

Budriko Radio
Valandos

Iš Stoties WCFL 970 kyl. 
Subatomis nuo 6 iki 7 vai. vak. 

— ir —
Ketvergais iš Stoties WHFC.

1420 kyl.
Nuo 7 iki 8 vai. vakaro.’

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705

Mes Turime ant Ranku
Didelį Pasirinkimą Vartotų

Radiatoriii ir Boilerių
Ateikite ir pasirinkite kol musų pasirinkimas tebėra di
delis. Tie Radiatoriai ir Boileriai yra nuodugniai išban
dyti ir garantuoti, kad jie yra tiek pat geri, kaip ir nauji

M. LEVY & C0
3 KRAUTUVĖS 

VYKIAUSIA SANKROVA:

2117-27 SOUTH STATE STREET 
Arti 22-ros ant rytų pusės stryto

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645
South West Skyrius: So. Chicago Skyrius 

4101 Archer Avenue 9300 Commercial Avc.
4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart Kampas 93-čios gat. 

Tel. LAFAYETTE 0287 Tel. SAGINAW 4847
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Mikas Yozavitas 
“Birutės” Vedėjas
Pereita ketvirtadienio vaka

rę Gage Park svetainėje musų 
vietinė Birutė atidarė savo 25 
iš eilės muzikali sezoną su pir
ma choro repeticija ar kartu 
su nauju vedėju, plačiai žino
mu pianistu Miku Yozavitu. ' 

Per savo ilgo gyvenimo pe
riodą Birutė jau turi dvyliktą 
vedėją, taigi vedėjų permainos 
Birutei nėra’ kokia ypatinga 
naujiena. Tačiau musų muzi
kų tarpe tai yra didelis įvy
kis.

Pirmininkui Dr. Kliaugai per- 
stačius naująjį vedėją birutie- 
čiai sutiko jį su gausiais aplo
dismentais. Laike oficialio per
statymo kalbėjo Al. Micevičius 
ir keli kiti. Po to prisirašę ke
letą naujų narių. Pabaigoj nau
jasis vedėjas p. Yozavitas pa
sakė nuo savęs trumpą prar 
kalbą, pasižadėdamas visomis 
išgalėmis dirbti Birutės ir lie
tuvių muzikos meno labui, ir 
po to, sėdo prie sau įprasto 
piano.

Laukiame ir tikime, kad Bi
rutė ir su naujuoju vedėju tieks 
mums brangių meno ir 
gerėjimo valandų.

pasi-

1) M

Roseland
Pik-Golden Stariečių Didysis 

nikas Glenwood miškuose pas 
p. Gečą

Ateinantį nedėldieni, rugsė- 
jo-Sept. 7, Roselandas turės pui
kią pramogą goldenstariečių 
parengtame' piknike. Gečo gra
ži šokių salė apsupta žaliuo
jančiais medžiajs, su puikia mu
zika, suteiks daug linksmumo 
šokėjams. Platus švarus miškas 
su prirengtais stalais bus ma
loni vieta pasivaikščiot pasil
sėt ir užkandžiaut. Taigi rose- 
landiečiai linksminsis ir pagerbs 
— parems goldenstariečius 
sportininkus, kurie per vasarą 
sunkiai darbavosi lošdami base 
bąli ir suteikdami .mums kas 
šventadienį po keletui valandų 
malonaus pasižiūrėjimo. Atei
na šaltas oras, base bąli pasi
baigs, bet musų sportininkai 
mus neužmirš. Tuojaus ba'sket 
losiu įdomausime. Golden Sta- 
riėčiai yra geri sportininkai ir 
visados su geru vardu, tad rose- 
landiečiai neužmirškime mes jų! 
Bukime kas tik galime ant ren
giamo pikniko.

Kliubietis.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Kriaučių Lokaras 269 A. C. 

W. of A. rengia didelį išvažiavimą į 
Jeffersono girias, nedėlioj, rugsėjo 7 d., 
1930 m., 10 vai. ryto. Todėl ger
biami kriaučiai ir visi lietuviai malonė
kit kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
bus įvairus programas. Kaip tai dainos, 
šokiai, lenktynės ir kiti, o muzikantai, 
tai jau bus ir negirdėtų daugeliui, nes 
bus iŠ 6 parapijų, todėl lauksim.

Komitetas.

North 
žiavimas 
rias, rugsėjo 7 d. neįvyks, 
tas į rugsėjo 14 dieną 
dviejų išvažiavimų.

Side. Bijūnėlio Choro išva- 
Jefferson gi- 
tapo perkel
is priežasties

— Komisija.

i------ ------------ -- -------  i----------------—
, Simono Daukanto Draugija laikys .mė

nesinį susirinkimą, sekmadieny, rugsėjo 
7 d.. 12 vai. dieną, Chicagos Lietuviu 
Auditorijos svet., Visi draugai būtinai 
dalyvaukite, kadangi turime nekuriu 
naujų reikalų apsvarstyti, taipgi nepa
mirškite apsimokėti savo mokesčius.

P. K., nut. rašt. v

Garfield Park L. V. ir M. Pašei pinto 
Kliubo išvažiavimas įvyks nedėlioj, rug
sėjo 7, 12 vai, dieną, Shady Tree Grove, 
Archer Rd., Willow Springs, III.,' prie
šais Oh Henry Park. Būtinai visi at
silankykite, mes užtikrinant, kad visi 
busit užganėdinti ir linksmai laiką pra
leisite gražioj salėj, prie geros muzikos 
smagiai pasišoksit.

P, S. Važiuojant strytkariais, imti Ar
cher Av^. karus ir važiuokit iki Oh 
Henry Parko, apie 2 mylios už Kean 
Avė. Išvažiavimas įvyks Spaičio Darže,

iki Oh

— Komitetas.

švė
na- 
tei- 

bol-

18 Apielinkė SLA. 129 kuopos re- 
guliaris susirinkimas atsibus rugsėjo 14 
d., 1 vai. po pietų. G. Chernausko 
tainėj, 1900 S. Union Avė. Visi 
riai dalyvaukite ir duokles mokėkite 
sėtam .rašt. B. Žolinei, neklausykite 
ševikų agitacijos ir jų susirinkimų.

— Valdyba.

Indiana Harbor. SLA. 34 3 kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą, rugsėjo 9 d,, 
7 vai. vakare U. S. National Bankos 
svet., Broadway — Main St.

Visi nariai-ės būtinai turite būti ant 
susirinkimo, nes yra labai daug svarbių 
reikalų. Be to dar dauguma yra pasi
likę su mokesniais. prašau užsimokėti. 
Dabar nebėra karščių ir laiko daugiau 
yra, tad, man rodos, kad dabar visi gali 
ateiti į susirinkimą. Tad ir prašau vi
sus būti. Fin. rast. P. S. Rindokas.

Atgimties Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų susirinkimas įvyks nedėlioj, rug
sėjo 7 d„ 1 vai. po pietų. 1930 m., 
Tautiškos Bažnyčios svetainėj, 3501 S. 
Union Avė. Kviečia visais atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų.

Raštininkas M. Ceplinskas.

Bpecl»ll*t** lydyme chronltkų ir aauju li
rų. Jei kiti nerafejo juml* Hiydytl, atulan- 
kykit pa* mane. Mano pilna* lAerzamlnavl- 
ma* atidenr* Juaų tikrą lira Ir jei ai ap*l- 
Imsiu jus rydytl. sveikata Jum* sutryl. Ei
kit pa* tikrą specialistą, kuri* neklaus Jum 
kur ir kaa Jum* skauda, bet pat* pasakys 
po įsiutino iieisaminavimo—kas Jums yra

20

ralutlio lteff**min*vimo—ta jum* yr*

Dr. J.' E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016
Imkit elevatorių 

CHICAŲO, ILLINOIS
Ofiso valandos s nuo 1O ryto liti 1 po 
oietij. nuo 6 iki 7:80 vakaro. Ned*-

Uoj nuo 10 rvto iki 1 po pietį

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.

CL ASSIFIE D ADS
Educational 

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini moksli i devynis mėnesius; 
aukštesni moksli i vienus metu*. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietus iu įgijo mokslu*. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelna moksli. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoja*
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. IMk

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
8640-42 Wa*hingten Blvd.

V/XAXV«*^V9 . ------ -'TT’-T----------------- 7 - TO--U •

Į CLASSIFIED ADVERTISEMENTSj
Business Service

Biznio Patarnavimai

BRIDGEPORT 
PĄINTNGCO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261. Re*. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Re*. Yard* 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, planus ir vi
sokius biznius, taipgi Ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St.
I CHICAGO

PATENTAI. Copyright* — išradi
mai visokios rūšies.

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

priei-

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos 
narnos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

DARBAS PRIE BEISMENTŲ
Pakelsiu jūsų namą, padėsiu blokų, 

cemento ar plytų pamatą, sudėsiu duris 
ir langus, cementines grindis, plumbin- 
gą ir muro darbą padarysiu už žemą 
cainą $800 — $10 įmokėti, likusius iš
mokėjimui per 3 metus. Juozas Strnad, 
1856 S. Ashland Avc., tol. 
1272-4338. '

Canal

Financial
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komišo iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstįįos priežiūra
6755 So. Western Avė.6755

Tel. Grovehiil 1088

Skolinanti Jums Pinigu?
$100 iki $2.000

Real

Jų* atmokate matomi* mėnesini 
mis mokestimia

Mes taipjau perkame monriėiu* 
Estate kontraktu*.

PetrzilSk Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava
.................... .... .... 1 .r11" ■■■■*■

Paskolos suteikiama i viena dieni 
2-RI MORGIČIAI

6 Nūojimčiai 
Mes perkame, real estate kontrlalct vi s 

INTERNATIONAL
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.40 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayėttfe 6788-6716

»

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
ATDARAS sport modelis Packard 

1927 m., mažai naudotas, gerame sto
vyje, 6 tajerai, Lorraine spot light; su 
stiklais atidaromais iš fronto ir šonų. 
Turiu parduot greitu, laiku. $450.

Šauk /
Englewood 8484

6220 So. Morgan St.

lygiai de- 
Karas yra abso- 

Tai yra gražiau- 
aš 

Jis padaro 18 iki 20 mylių

NEPAPRASTA PROGA
Aplinkybės priverčia mane parduoti 

savo vėliausio modelio Packard, keturių 
durų sedaną, kurį pirkau 
šimt mėnesių atgal, 
liūčiai kaip naujas, 
sias ir ekonomiškiausias karas, 
turėjau, 
su galionu gasolino, tūkstantį mylių su 
vienu pripilimu aliejaus. Turi 5 ori
ginalius visiškai naujus tairus, 4 ratų 
brėkius. Lorain spot light, snubers, 
gražų užbaigimą, geriausį mohair išmu
šimą ir geriausį tykų motorą. Jis kai
navo man virš $3.000. Priimsiu tik 
$450, nes man reikia pinigų. 2116 N. 
Spaulding Avė., Ist flat. Atsišaukite 
nedėlioj. f

GYVENIMO PROGA
CADILLAC vėliausio modelio Dc 

Luxę sedanas. Aš esu priverstas paau
koti, '.kad sukelti pinigų. Karas visai 
mažai vartotas ir yra visiškai kaip nau
jas. Jr dar tebeturi Cadillac garantiją. 
Jus negalite įsivaizduoti kaip gražus ka
ras yra mano Cadillac iki jus jo nepa
matysite. Tai yra gražiausias karas Chi-‘ 
cagoje, turi 6 originalius balloon tai
rus, kaip naujus ir kiekvieną galima 
įrengimą. Karas man kainavo $4,000 
tik trumpą laiką atgal. Aš paau
kosiu jį tik už 5 50. turi buri pinigais. 
Jeigu jus norite geriausio karo Ameri
koje ir praktiškai naujo, būtinai pama
tykite mano Cadillacą. Aš busiu na
mie visą dieną nedėlioj, 2231 Nortb 
Kedzie Avė. Apt. 1.

JORDAN STRAIGHT 8 vėliausio 
modelio sedanas. Moteris turi parduoti. 
Išvažiuotas tik kelis tūkstančius mylių. 
Karas yra geriausiame stovyje ir sunku 
jį atskirti nuo naujo. Negaliu pati ka
ro draivinti ir paaukosiu jį tiktai už 
$300. 2538 Nortb California Avė.,
Ist flat.

Automobiles
NASH "IMPERIAL” SEDANAS

Aplinkybės verčia mane paaukoti 
praktiškai naują Nash sedaną. Varto
jau tiktai nedėliomis ir šventėmis: ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. 
Originalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas, 4 ratų 
brėkiai. Karas yra kaip naujas. Pir
mas $350 paims jį. Atsišaukite nedė
lioj. 4220 Grenshavv St. ir blokas į 
šiaurę nuo Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI pigiai 1 tono Ford 
trokas, tinkąs bučeriui, expresui ir ped- 
lioriui — ateikite tuoj. — Vakare po 
7 ir neįeitomis prieš piet. 6542 South 
Washtenaw Avė.

STUDEBAKER Sedan 1928, mažai 
naudotas, išrodo kaip naujas, parduosiu 
pigiai. 1907 S. Halsted St., bučernė.

Furnished Rooms
ŠVELNUS, pastovus, gero budo vy

ras, švarus, dirba raštynėj, (nenaudoja 
svaigalų, nė tabako), paieško kambario 
prie blaivių, švarių žmonių. Norėčiau 
gauti vietą kur nėra vaikų ir maža šei
myna. Rašykite Naujienos, Box 1229, 
1739 S. Halsted St.

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

...............- O --------------

---- o----
FURNIŠIUOTI kambariai ’išsi- 

renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran
kumai. Kainos nuo $2.50 į savaitę 

aukščiau, su valgiu ar be valgio.
Chas. Shattas

1843 So. Halsted St., Chicago.
Tel. Roosevelt 8577

ir

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino, 
su valgiu, su visais parankumais ant 2 
lubų, 4 3 59 S. Maplewood Avė.

KAMBARYS ant rendos, steam heat, 
vienai ypatai arba porai, su visais pa
rankumais, taip trijų stryt kar linijų. 
6122 So. Rockvvell St. Hemlock 4081.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vie
no arba 2-jų vaikinų. Yra telefonas ir 
kiti parankumai. 3348 So. Lowe Avė. 
3čios lubos. Tel. Boulevard 0121.

PASIRENDUOJA kambarys dėl dvie
jų arba vienos ypatos — su valgiu ar
ba be valgio. 2909 So. Emerald Avė. 
2nd fl. prekis.

REIKALAUJU vieno ar dviejų ap
šildomų kambarių. Turi būt didelis ir 
labai šviesus, gražioj apielinkėj. Ra
šykite, Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Box 1230.

ŠVARUS kambarys vaikinui, karštu 
vandeniu apšildomas, > >maža> šeimyna.

RENDAI ruimas vaikinui ~ gali
ir virtuvę vartoti.

827 W. 34 Place

PASIRENDUOJA ruimas dėl vaiki
no su valgiu arba be valgio. 3122 So. 
Wallace St. 2 lubos užpakalis. •

RENDON kambarys dėl vieno arba 
dviejų vyrų. Parankioj apielinkėj, arti 
63rd ir Kedzie Avė. 3238 W. 64 St.

For Rent
tinkama vieta bile štorui
ruimai gyvenimui. Ren-

Taipgi rendai 4 ruimai
mėnesiui ir 5 ruimai už

RENDAI
— sykiu ir
da nebrangi.
už $16.00
$25.00 mėnesiui. Randasi — 3653 So.
Halsted St. Tel. Victory 1266.

BRIGHTON PARK ant rendos mū
riniame, kampiniame name 6 rūmų fla- 
tas, karštu vandeniu apšildomas, 2 augš- 
te, 4457 S. Talman Avė. Virginia 0508

PROGA RENDALI
NINKAMS

Norėdami įsigyti puikų 
flatą 
kuosę 
čium 
musų

naujuose, moderniš- 
namuose, garu ar pe- 
šildomą, kreipkitės į 
ofisą.
M. J. KIRAS,

3335 S. Halsted St.
PASIRENDUOJA štoras ir ruimai 

gyvenimui — gera vieta bile bizniui. 
Randasi prieš lietuvišką mokyklą’ 1505 
S. 49 Ct., Cicero, III.

IŠSIRENDUOJA 2 flatai po 4 kam
barius, pečiais šildomi ir garažas ant 2 
karų. 5613 So. Racine Avė. Galima ma
tyt siibatoj ir nedėlioj.

Persona
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės, ne senesnės 35 metų amžiaus. 
Esu našlys, daugiau sužinosite per laiš
ką. J. Z., 6837 S. Talman Avė., Chi
cago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui susi
pažinimui merginos arba našlėsk kuri 
mylėtų gerą, atjaučiamą gyvenimą. ^Mer
gaitės ir našlės kreipkitės laišku: Nau
jienos, Box 1928, 1739 So, Halsted St., 
Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

TURTINGA našlė paieško partnerio 
į biznį. Taip pat pasirenduoja furnišiuoti 
kambariai. 3325, S. Halsted St., antros 
lubos. Phone Yards 2321.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė namų dar
bui, prie mažos šeimynos. Dr. P. P. 
Žallys, 30 E. 111 St.

REIKALINGA 200 patyrusių opera- 
torkų prie ‘house dresses”. Pastovus 
darbas, gera mokestis, patogios darbo są
lygos, gera transportacija. Kreipkitės La 
Mode Garment Co., 1 733 Irving Park 
Blvd., 5 augštas.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo už karpenterį, esu 
gerai patyręs prie naujų statymo ir še
rtų taisymo, už prienamą mokestį. Ar
ba garažiuje už mechaniką, suprantu 
darbą ant visokių karų. šaukite 

MIKE BEETS, 
1750 So. Union Avė., 

Tel. Canal 0630 
» -------- O--------

-------- o------- ►
NAŠLĖ moteris, ieškau darbo už 

gaspadinę, mieste arba ant farmų. Ra
šykite B. P., 3210 Halsted St., Chica
go, III..

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

StT 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. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poro*, 

esate kviečiamos pasinaudoti muši) pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandu* tiesiai 
Iš dirbtuvės už sutaupimą mažiausia.

50% cash pamatu
Jokia 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 ryšius su visomis geriausiomis kompa 
niiomls Chlcagoie. Saukite Columbus 0407 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

---- o----
PARDUOSIU pigiai anglinis ir gasu 

deginamą pečių. 6734 So. Maplewood 
Avė., Imos lubos.

DIDELIS bargenas, parsiduoda gro- 
serio ir bučernės- fixtures, kaip ir nauji, 
su staku. 5304 So. Savvyer Avė,, 2ros 
lubos. Atsišaukite 6 vai. vakare.

RAKANDAI ant pardavimo, maži ra
kandai, 3 kambarių, parduosiu pigiai, 
kas nupirks, 2ros lubos iš užpakalio. 
1643 N. Lincoln St.

Business Chancea
Pardavimui Big^

PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta vieta, parduosiu pigiai.

1709 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Geras biznis, gyva apielinkė, labai geri 
fixttiriaU ilgas lysas, pigi renda, gera 
vieta dėl pavienio ar vedusios poros. A t- 
sišaukite 44 63 Archer Avė.

DIRBK DEL SAVĘS
Gasolino Station biznis parsiduoda 

labai pigiai, arba išsimaino ant automo- 
biliobilio arba loto. Perkant reikia įmo
kėti $200.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 Rez. Boulevard 0127

PARSIDUODA grocery store, geras 
biznis daromas, geroj vietoj. Del men
kos sveikatos turiu Važiuoti į Lietuvą.
1653 W. 89th St.

PARSIDUODA LIETUVIŲ 
HOTELIS

Biznis išdirbtas per 50 metų. 55 
kambarių ir storas dėl bile kokio biz
nio. Visi kambariai furnišiuoti. Par
duoda iš priežasties našlystės, parduosiu 
už geriausį pasiūlymą. Rašykite arba 
klauskite Box 1227, Naujienos, Chi- 
cago.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė— 
išdirbtas biznis. Priežastis pardfvimo 
liga. Kreipkitės Lietuva, Box 84, 3210 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

Delicatessen, mo- 
Skersai gatvę nuo

BIZNIO proga, 
kyklos reikmenų, 
fnokyklos. 636 W. 37 St.

ESU priverstas parduoti savo groser- 
nę iš priežasties ligos, gerai išdirbta per 
daug metų. Kreipkitės K. Pikelis, 1816 
S. Halsted St. Tel. Roosevelt 8707.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA dvi farmos po 80 
akelių Scottville, Mich., be stako. 
Už cash arba mainysiu ant miesto 
nuosavybes, Peter Western, 2252 
Ainsle St., Chicago.

PARSIDUODA ūkė 80 skėrių, 75 
mylios nuo Chicagos, Indianos valstijoj, 
labai gera žemė, ir pigiai parduosiu. 
5630 S. Narragansett St. Prospect 0611

Exchange—Mainai
GERA PROGA LIETUVIAMS

Kas turite nuosavybę Lietuvoje, 
ukj. ar mieste namą, o nemanote 
grrjžti j Lietuvą, 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 j mėnesi. Labiausia pagei
daučiau Raseinių ar Tauragės ap- 
skričitiose. Kas norėtumėt daugiau 
žinių rašykit laišką ar ypatiškai 
kreipkitės.

Frank Navakauskis, 
3961 So. Campbell Avė. 

Chicago, UI,

Exchange—Mainai
NORIU mainyti 7 ruimų bungalovv 

ant mažesnio bungalovv arba biznio, na
mo arba bile ką turite, 6533 So. Fair- 
field Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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.

----- o-----
PARDAVIMUI 6203 S. Morgan St. 

mūrinis 2 flatų, 6-6 kambarių namas; 
maudynės, elektra, gasas, pečiais Šildo
mas. Garažas 20x20. Parduosiu už 
$7,000, cash $1,700, greitam pardavi
mui. Matykite savininką 6 vai. vak.

-------- O--------
PARDAVIMUI arba mainymui 6 

kambarių mūrinis namas su visais įtai
symais, kaina $3,800. Savininkas mai
nys ant didesnio namo, nėra morgičių 
ant namo.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 Rez. Boulevard 0127

PARDAVIMUI pusantro augšto re
zidencija ir gerai' einąs medžio biznis; 
50 pėdų lotas, 5 karų garažas, trokai, 
elektrinis piuklas. Pigiai. 7029 S. 
Ada St., tel. Stevvart 2765.

PARDAVIMUI mūrinis namas dėl 2 
šeiminų, 2 karų garažas. Kaina tiktai 
$2,000, 2040 So. Ruble St.

EKSTRA bargenas 2% akrų žemės 
su išdirbtu ir pelningu bizniu. Kaina 
$2,500, pirmas mokestis $500, cash, li
kusius galima mokėti $15 j mėnesį. 
Platesnių informacijų šauk Lafayette 
3510.

NETIKĖTA priežastis mane verčia 
parduoti Brighton Parke mano su 2 
lt., 2 pagyvenimų, gerame stovyj medi
nį namą. Reikalinga $2,000 cash, liku
sius priimsiu lengvais išmokėjimais. Pir
mutinis laimės. Šauk Lafayette 3510.

2 KAMPINIAI lotai, garažas, mažas 
namelis, 35tos ir So. Leavitt St. Gera 
vieta dėl gazolino stoties. Savininkė 
yra visada ant vietos.

BIZNIAVAS namas, štoras ir pagy
venimas, parduosiu arba mainysiu ant 
farmos ar loto. Gera vieta dėl kriau- 
čiaus. bučernės ar kito biznio, 2443 W. 
71 St.

•SAVININKAS parduoda už nužemin
tą kainą 2 lotus ir 5 kambarių muro 
namą, garu apšildomas, randasi ant 
South Cicero Avenue, prie 59th gat
vės. Permitas yra išimtas dėl gasolino 
stoties. *I*uri būt parduotas į trumpu 
laiką.

Kaina $4,750.
Prospect 8759

•
PARDUOSIU 4 ruimų namelį — 

kaina $3,500 arba priimsiu automobi
lių prie pirmo įnešimo ir biskį pinigų, 
kitus lengvais išmokėjimais. Namas ran
dasi 6511 Archer Avė. Šaukite Tel. 
Columbus 10239.

PARSIDUODA ar išsimaino lotas 
šautuose, 31 pėda, improvementai sudė
ti. Priimsiu gerą mašiną ar grosernę. 
4445 S. Cambpell Avė., pirmos lubos.

MŪRINIS namas 2 po 4, parduo
siu pigiai iš priežasties išvažiavimo iš 
miesto. 4434 S. Campbell Avė.

PAAUKOJIMAS. Veikite greitai. 
6 kambariai garu šildomi, tile maudy
nės ir pentrė, augštos vyškos dėl kam
barių, garažas. Pigiai. 6425 So. 
Damen Avė., tel. Prospect 10181.

JEI NORI PIRKTI 
NAUJĄ NAMĄ 

arba turi seną namą ir no
ri mainyti j naują, atsilan
kyk į musų ofisą, mes tu
rime didelį pasirinkimą vi
sokių puikiausių namų.

. M. J. KIRAS,
3335 S. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui 5 lo
tai, ant bizniavo namo. Lotai yra ant 
88 S.t ir S. Talman Avė. Savininkas A. 
Zalagenas, 1951 Canalport Avė. Tel. 
Roosevelt 7706.

SPANISH BUNGALOW
2700 Newca$tle Avė.

6 kambarių Stucco Rezidencija 
5040 Harding Avė.

Abu Šie namai įrengti su visais mo
derniškais parankumais, taipjau karštu 
vandeniu šildomi. Abu yra puikus na
mai, kuriais galima didžiuotis ir geroj 
apielinkėj. Jeigu jus galite suteikti ge
rus liudijimus, ištirkite. $500 reikia 
įmokėti.

WALTER BERG.
2700 Newcastle Avė.
Tel. Merrimic 4773

NAUDOKIS PROGA

Ant Highway 5 akrai žemės Gasoli
no Station, Groseris,^ Repair shop it 
agentūra traktorių, kaina $3500.

130 akrų su budinkais, prie upės, 
elektra, 19 karvių, 4 arkliai, 56 kiau
lės. 600 vištų, troktorius ir visos maši
nerijos. Kaina $17,500.

CHAS ZEKAS, 
4454 Se. Western Avė.4 f



Tarp Ghicagos 

Lietuvių

Marąuette Park

accuracy... at an 
exceptionally 

low price

Popu 1 uriš klausias iš
gerai žinomų Elgin 
Legionaires. šis mo
delis turi embozintą 
ciferblatą. Gerai iš
rodo. akuratiškas 

užtikimas.

Parduodam ant iš
mokėjimo arba 
cash — kaina 

ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.

Didelis pasirinkimas deimantų ir 
auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St.
Prie pat Archer Avė.

CHICAGO

sta tokio mažo ūgio, galėjai 
drąsiai nusipirkti “baisikli”.

Pirmiau matydavau realesta- 
tininkus rūkant cigarus po 15 
centų. G(i dabar matau berū
kant nikelinius* Ar tai gerbū
vio ar taupumo požymis?

Tenka nugirst kaikuriuos ra- 
dio klausytojus duodant velnių 
p. Budrikiu, kam -kaikurios ra- 
dio valandos duodamos iš pho- 
nografo. Pasiinteresavęs sužino- 

patys yra sa
ly už 

programą tai Budriką “Įtiki
na”. Norint savo, reikia eiti 
savas pas savą.

mas Chicagoje kaipo gražiau
sia lietuvių kolionija. Gyvento
jai daugumoje čia yra lietu
viai, turi savo gražius muro 
namus ir juos švariai užlaiko. 
Gražiausia vasaros metu, ka
da apie tuos namus įvairus 
žalumynai žaliuoja-žydi. Visas 

I biznis šios kolionijos yra“ lietu- 
ivių rankose, tarp kurių randa-

Mar(|iiette Parkas yra žino-(si ir gana stambių biznierių.
Čionai turiu omenyje lietuvį 
ikontraktorių p. Mateušą Zizą, 
'kuris yra lietuviams pabudavo-
jęs daug gražių namų. jau, kad tokie

Štai kad ir šį metą, kada vo radio pirkę pas kitus, 
skaitosi namų statyba menka, 
p. Zizas jau yra pabudavojęs 
netoli už $300,000 verčios na
mų. Gerų puikių namų. Tiesiog 
nuostabu, bet nieko nepadary
si; tėmijant iš šalies jeigu 
marųuetparkiečiai katras keti
na būdavot namą, tai pirmia'u- 

su p.

ponai
suren-

sias pasitarimas būna 
Zizu,

Praėjusią Labor Day 
Zizai savo darbininkams 
gė išvažiavimą į miškus. Daly
vavo keturiolika šeimynų kas 
sudarė jau gražų būrį, o ponia 
Zizienė piknikantus vaišino per 
visą dieną skaniais valgiais ir 
skaniu alučiu-midučiu liki so
čiai. Pasilinksminę per dieną, 
užvedę naujas pažintis, palin- 
kėjom p. Zizams už puikias vai
šes ir 
ųuette

žmonės dejuoja, kad bedar
bius, neturinčius užsimokėti už 
butą, stačiai meta į gatvę. Tai 
namu savininkai daro. Namų 
savininkai dejuoja, kad netu
rinčius sumokėti morgičių sa
vininkus taip pat meta į gat- 
v.. Vadinas, vienus meta iš 
svetimų, antruosius iš nuosa
vų. Kuriems skaudžiau?/

gryžome atgal i Mar- 
Parką.

Saulėleidosi.

Po truputį
dejuo-Vieni realestatininkai 

ja, kad biznis blogėja, o ne ge
rėja. Na o realestatininkas Juš
ka nusipirko didelį karą iš 

’White Sox Motor Sales. Aš net 
sakiau Juškevičiui, sakau, tam-

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Šiuo pranešu gerbiamai visuomenei, draugams ir kostumeriams, kad aš 

dar esu naujame bizny, savo name:
Malevojame ir Taisome Fenderius ir Bodies. 

Plauname už $1. Automobilių Greesojame už $1. 
Kviečiame visus draugus ir kostumerius atsilankyti; jums darbą 

atliksime greitai ir gerai.

ROXIE AUTOPAINT SHOP
V. J. TAMAŠAUCKAS, Sav.

St. Tel. Boulevard 8256

da-

907 West 35th

Naujas smagumas jūsų dabartiniame kare

Bosh “ Radio
Ateikite ar patelefonuokite mums dėl 

demonstracijos. •

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų pas

Frank’s Battery & Ignition Station
650 W. 35th St. Tel. Yards 6701

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moKėtl 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
Košele. Liaterlne Tooth Pašte, 
didelis tubha parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupintl 
$3, už kuriuos galite nusipirk- t 
ti pirštinaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*
'įbnik

DEL ISTPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrttimo! 
Gydykit kiekvieną į ai pi o- 
ni|, žaizdą ar įsibrčžimą 
su šiuo stipriu nenuodin- > 
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

NAUJ1EJNUS, umcago, m.
I. W !—■ K «■■ ■ - ,

D f •'•‘’l

leisti tarpe savo draugų ir 
ž į štamų.

Įžanga visiems dykai.
šis daržas randasi ant

gatvės viena mylia' nuo Kean 
Avė. —• R.

pa-

87 wild

dis-' 
abi-

V’

BANKINI BIZNI
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KURIOJ 
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

1 '
Kolis bus Sharkey openentas

Sužinojau, kad Dr. i 
parašė knygą vadinamą 
Daktaras”, o Vanagaitis tą kny
gą išleidžia. Knyga turės apie 
200 Įvairių receptų. Tai yra, 
rodos, pirmutinė tokia knyga 
lietuvių kalboj, kur žmonės pa
tys galės gydytis. Taip jau kny
goj yra ligų paaiškinimai, kad 
sirgdamas ir pats galėtų žirib- 

kas per trubelis įlindo, 
t Pustapėdis.i

alins 
lamu

ti,

North Side
Bijūnėlio išvažiavimas 

rugsėjo 14 d.
bus

sekmadie- 
Bij unėlis 
išvažiavi- 
per nesu-

Bijūnėlio Choro išvažiavimas 
su laimėjimais, kuris turėjo į- 
vykti rūgs. 7 d., delei susidū
rimo su kitu išvažiavimu, lie
ka perkeltas į kitą 
n j. Nors jau senai 
buvo nutaręs rengti 
mą rugsėjo 7 d., bet
sipratimą įvykus tokiai klaidai 
ir supuolus su kitu išvažiavi
mu, Bijūnėlio Choro išvažiavi
mas tapo perkeltas i rugsėjo 
14 d. Atsiprašome draugų už 
perkelimą išvažiavimo, bet tai 
padaryti esame verčiami aplin
kybių ir visus kviečiame atsi
lankyti į išvažiavimą rūgs. 14 
d. — Komitetas.

Jack Dempsey rašo apie bu
simas kumštynes tarp Jack 
Sharkey ir Vittorio Campolo, 
Argentinos sunkiojo svorio 
čampiono, kad Slrarkiui tas o- 
ponentas nebus lengvas nuga
lėti.

Campolo dabar giriasi savo 
“kovbojams,” kad Sharkey esąs 
“didžiausias jo širdies troški
mus” ir jam proga pasimušti 
su Sharkey tikrai reiškia labai 
daug. Jis giriasi, kad Sharkey 
yra tik kopėčios jam lipti prie 
Bill Striblingo ir tada prie Max 
Shmelingo.

Sharkey, be abejo, yra toli 
priešaky nuo Campolo, šako 
Dempsey. Sharkey yra polišuo- 
tas narsuolis. Jis smogia' gud
riai ir tiksliai; jis yra greitas 
ir švarus, ir, prireikus stoti i 
eilę, jis gali tai daryti pirmos 
klasės fasonu. Jei ne tas neti
kėtas smūgis i Shmelingo pa
pilvę, Sharkey tikrai butų jau 
besąs pripažintas viso pasaulio 
sunkiojo svorio čampionA's.

Tačiau ir Campolo yra “pas
lapties žmogus” sunkiojo sva- 
rio grupėje. Lai jis negali susi
lyginti su Sharkey rekordais, 
bet čampioną kartais viena na
ktis padaro. Campolo jau yra 
turėjęs 20 muštynių. Paskuti
nis pustuzinis buvo prieš Ris- 
co, Ileeney, Scott, De Kuh, Ro- 
berti ir Cook. Campolo nuveikė 
Coo’k, Roberti ir Ileeney; jis 
laimėjo ant “foul” iš De K,uh, 
laimėjo vieną ir pralaimėjo vie
ną su Risco ir pralaimėjo su 
Scott tik dėlto, kad Scott tu
rėjo perdaug praktikos.

Campolo gali pakelti smarkų 
bombardementą ir pats gali 
smarkiai smogti savo dešine. 
Tad, sako, šiaip ar taip Shar
key turės rimto
kokia, Campolo gali ir sensaci
ją padaryti.

hits, .batsman h it by a pitched 
bąli and a fielders choice. They 
gathered 3 more runs in the 
6th, on five singles and a 
throw and an infield out.

Both Goslin and Parker 
pla'yed wondcrful pitching
Ilties. Both teams played beau- 
tifully on the defensivc, Stars 
making only one error and the 
Boosters 2.

Tommy Yukon, Romanas and 
Gosliu were the timely hitters 
with 2 hits each.

Box score: »
Lotiglaa Bcostors 
W. VValsh, ss 
Piekert, rf 
Lawlor, 2b 
Doll, c 
J. Wa'lsh, cf 
Bandele, cf 
Wilff, 3b 
Angelich, 11) 
Parker, p

Stars
rf

cf

Golden 
Fryer, 
Extin, 
Horne,
Stankus, 3b
Gricus, 2b
T. Yukon, ss 
J. Yukon, If 
Romanas, 1b 
()s\vald, c 
Gosliu, p

I/Migla n Boosters

000 000 001-1
Golden Stars 
001 003 00x—4

darbo, o jei

The English tolimui

Draugiškas Išvažia 
vimas

GOLDEN STARS WIN FIRST 
CUP GAME

100 kuo- 
išvažiaVi-

The Gtolden Stars won the 
first game in the scmi-finals 
for the Carlos Ames trophy 
by defeating the Louglan 
Boosters by a score of 4 to 1. 
Goosc Gosliu pitched for the 
Stars allowing only 3 hits and 
scoreless up to the niilth inn- 
ing when the Boosters ma'de 
two triples to score their lone 
run.

The Stars scored the first 
run in the third inning on 2

A. L. T. Sandaros 
pa turės draugišką 
mą nedėlioj, rugsėjo 
seph Bovshis darže, kampas 87 
St. ir Maple Avė., arti Willow 
Springs. Visi yra kviečiami at-. 
važiuoti ir praleisti linksmai 
dieną.

Vieta yra labai graži, didelė 
giria ir gražios pievos. Bus vi
sokių žaidimų ir kaip teko gir
dėti, bus duodamos dovanos. 
Šis išvažiavimas yra rengiamas

tikslu linksmai laikę pra'- baiSlUKlteS AdlOSe

DABARk * 8 8 5 "y
Pasauly daugiausia parduodamas B //

hiji>so,vESSEX
(jreat 70 mylių į valandą

SUPER-SIV
v. ir 

augš.

Visos kainos F.O.B. Dirbtuvėje, Detroit

HUDSON-ESSEX PARDAVĖJAI VISUR

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”
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MALT TŪNIC'Ū
arba

Extra Pale AlausII
2

10

Itaskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kadžio 8002

8514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Lotus Avė. 

CHICAGO. ILL.

MALT TONIC - LITRĄ PALE 
SPJCIALIS ALUS

()

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

Two-base hits: Doll
Three-base hits: J. Walsh, 

Piekert
Strike-outs: Parker 10, Gos

liu 1.3
Uit by pitched bąli: Stankus 
Errors: T. Yukon, W. Walsh, 

VVilff.
Sunday, Sept. 7th, the Gold

en Stars will play their second 
round in the elimination of the 
Carlos Ames League with Mor
gan Purk at 113th and West- 
crn Avė. By the way, this is 
their second meeting this yeaT, 
having lošt 5 to 1. Game is 
scheduled for 3 P. M.

mVlfcORATlHO 
OOOTOOCW''*LĮt£*N^

GOOD EOR THt H0M» f
>.M MV1***1 t0' f

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

GARSINTOS “NAUJIENOSE

Nedaug Laiko Liko Del Jūsų Apšildymo Plauto!
BUY

COMPL

N0W
ATING

i

’>

a p 
t

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

planą dėl jus ir parodys jums kaip tinkamai turi būt įvesta.
Mes absoliutiškai užganėdiname savo kostumerius.

✓

Didžiausias stakas plunmbingo materijolų nužemintų barbeno 
kainą. / I

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

M. Levy & Co.
3 KRAUTUVES 

VYRIAUSIA SANKROVA:
2117-27 SOUTH STATE STREET

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

South West Skyrius: So. Chicago Skyrius
4101 Archer Aventie 9300 Commercial Avė

4101-03-Olf Archer Avė., kampas Mozart Kampas 93-čios gt.
Tel. LAFAYETTE 0287 ’ Tel. SAGINAW 4847

Kalbame Lietuviškai



ŠeStadienis, rugsėjo 6, 1980

CHICAGOS 
ŽINIOS

Užsimušė dėl pačios
Erling Auest,- 60 m. amžiauš, 

nušoko fino trėČio aukšto ir 
užsimušė dėl to kad pati jį 
apleido, tteratit lavotio apžiii- 
rėjuną rasta Kišeniųj laiškas, 
kuriame senis prašė savo pa
čią grįžti, bet jo pati laišką 
grąžinusi net neatidarytą.

Skaudus patyrimas
Evanstone padarius 19 me

tų vaikinui proto tyrimą dėl 
blogo automobiliais važiavimo 
ir ritthiš vaikihą ėšant “mo- 
Forią” (vaiko proto) jo moti
na, Mrš. Ffahdall apalpo.

Chicagos “bezprizor- 
flyje*

Sovietų Maskva garsi našlai
čiais, vadinamais “bezprizorny- 
je”. Chicago žada imti pavyz
di, Loncoln Pankė rastai Vai
kas, Gillis, 10’ metų, basas, stftt- 
dtirais apsidengęs, išbadėjęs 
friintąš 9k atMatOmiš, randa
momis namų kiemuose. Vaikas 
esąs tėvų išvarytas.

mų ruošos kursai moterims, 
šiemet tie kursai atnaujinami 
ir prasidės nuo rugsėjo 15 d. 
Patartina pasinaudoti.

Poteriai neveikia pa-
gados

Bet viena bėda ne bėda. By
lai iškilus, devintoji Ellienė 
pradėjo interesuotis, kuri jo 
buvusiųjų žmonų jį skundžia? 
Ellis vesdama's ją, sakėsi Ve
dus devintą, o dabar skundėja 
irgi sakosi esanti vintą. Ar

ik Eitis nebus persiskaitęs? 
Trumpai prispirtas Elhs prisi
pažino tikrai esąs persiskaitęs. 
Bet tai, anot jo, butų niekai, 
svarbiausia, kur gauti tuos $113 
atiduoti alimonijos, kad i dže- 
lą nevestų.

.Burtininką pasodino
Septinto šuhaus sėptintas 

suims, ihdkvnų “daktaras” John 
ftofmand, gavo metus kalėjimo 
už neleistiną “gydymo” 
tiką. Jis nhimbdijo Mrs. 
eėškg WHzcėwška, 1629 
ham st.

prak- 
Fran- 
Brig-

Gerttbrelius fffludo
Areštuoti 17 gemblerių, da

lis iš Jų gertiblefystes landynių 
lankytojai. Vienas jų Gėotge 
Spirrtkiš, 1791 W. \Vašhington 
Street.

Už tuščią dėžutę
Apkalintas po $50,000 bond- 

su Walter French už tai, katd 
jis jėjęs j First Natkmad Bank 
reikalavb $10,0(10; jči he, gra
sė susprogdinti piroksilinu, bet, 
kaip kiemus paaiškėjo, turėjo

Šilusieji pagUvti šlapią
Sausieji areštavo Mrs. S'Ophis 

Beiki, 45 10., motiną 8 vaikų 
už tai, kad rado jos namuose 
12,000 galionų brogos ir 25 ga- 
lionus .degtinės.

Redaktoriaus karjera
Robert Burna 1922 m. buvo 

nuteistas 7 metams kalėjimo 
už dalyvafvifną $4.00 plėšime, 
iš kurio jam įkliuvo tik $1.38. 
Pabėgęs iš kalėjimo jis atvyko 
čhicagĮon, užsidėjo laikrašti 
‘ Greater 
patapo žinomas, 
Vėliau persiskyrus, 
Įskundė, ir jis tapo vėl 
tas. Vakar Burns antrą 
pabėgo.

užsidėjo
Chicago Magazine1", 

ir apsivedė, 
žmona ji 

suim- 
karta v

išbombardavo
Vdkar i šbdm bardavo Madame 

Love’s Bcaluty Shop, 1949 
LavvrėricČ av. 
m a ta, 
daranti 
manent 
toj $10.

Shop,
Priežastis spėja- 

kad Love skelbėsi pa- 
pastovias bangas (per- 
waves) už $3.50 vie-

Nepripažins niainierių?
Keorganizuotoji Illinois Mai- 

i-erių Unija nebus pripažinta, 
rugsėjo 15 d. konvencijoj, kaip 
pareiškia Vičtbr A. Olander, 
Illinois valstijos Darbo Federa
cijos sekretorius.

Gerigstėrių įtaka į ma
žus vaikus

Į EnglčUood ligoninę įėjh 
apie 13 metų amžiaus vaikas

(Pacific and Atlantic Photo]

San Francisco, Cal. — Helėn 
Wills Moody, moterų tennis 
čempionė, kuriai senatorius 
Phelan mirdamas paliko $20,- 
000.

pusiau nešinas 11 metų am
žiaus sužeistą Vaiką’ Itarry 
Tehney, pastatė vaiką prie ofi
so stalo ir pats pabėgo. Vaikas 
pasisakė eš?Įs peršautaš.

Klausinėjant vaikas pasisa
kė, kad jį pašovęs nežinomas 
iŠ už telefono stulpo. Paklau
sus, kas buvo tas kurs Įvedė Į 
ligoninę, sužeistasis atsake 
“Nežinau, matyt jis buvo viė- 
nas iš jų gengės, tai jis mane 
ir paėmė raidui ligi ligoninės”. 
Tai pasakęs vaikas sukniubo. 
Jam peršauta kulšis.

Tik vėliau betardant vaikas 
pasakė teisybę, kad bežaidžiant 
Su kitais vaikais šautuvil, per
sišovęs.'Bet kai atvedė tą kurs 
jį atgabeno ligoniniu, šilko* “Aš 
neišdaviau j tisų draugai, aš pa
sisakiau, kad pats persišoviau”. 

Proto tyrilnas netiku- 
sieriiš dutotndbHistams

Evanstone pirmą kartą buvo 
išbandytas proto tyrimaš vie
nam 19 metų vaikinui, kurs 
per mėnesį laiko tris kartos 
nusikalto trafiko taisyklėms. 
Jo protas rasta 8 metų ir 8 
nhėnesių brdftdos. Dabar ruo
šiamasi daryti tokius tyrimus 
visienjs blogiems važiuotojams. 
Neišlaikę proto brandos bus a- 
timti teisės važiuoti.

Kiek moterp važiuoja
Moterų automobilių važiuo

tojų yra 24.3 nuošimčiai šiame 
krašte kaip praneša Chicago 
Motor Club.

Žydo su italu muštynės
kumštynes su žydu no- 
gali pamatyti rugsėjo 

Chicago Stadium. Pro-

Chicagos savaitraštis “Chris- 
tian Century” pravedė ‘anketą 
tarpe viso krašto žymesnių dva
sininkų, ar maldos gali paveik
ti į oro permainą? Dauguma 
atsakė, kad tai persenęs prie
taras. Tačiau atsirado, kurie at
kakliai (ginčijosi, kad Dievas 
galėtų paveikti orą, jei norėtų. 
Viena bėda, kad jis nenorįs. 
Tvirčiausiai tiki į oro užkerė
jimus Chicagos Biblijos Insti
tuto prezidentas, kun. Jamės 
Gray.

KONSTIPACIJA
Pilvo pakrikimai. Be peilio—Be ligoninei 
Pastcbčtinas 50 metų senumo Žolių ir 
Mokslinis gydymas Dr. Schyman atvež
tas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, be 
ligoninės. Nelaukite aštrių dieglių, ar 
kaurraus skaudėjimo, prasto kvapo ar 
kitų pavojų. Lengvi išmokėjimai. Ban
domas gyjymas ar egzaminacija dykai 
iki 8 v. v., ypač nedėliomis iki 2 v.p.p. 
Rašykite de! nemokamo 5 dienų gydy
mosi namie. Konstipacijos ir Vidurių 
Dept., S-M-S Health Institute, 1869 N. 
Damen Avė., Chicago.

Rezidencija 1638 S. 50th Avenue 
Rez. Tel. Cicero ?656

DR. J. SlliNGLMAN
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS

Sugrįžo iš atostogų
4930 W. 13th St., Cicero, ‘III.

Telephone Cicero 49

Lietilvės Akušerės

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— virŠhj Bielskio-Rakščio aptiekoš) po 
qr 242J West Afarquette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
Žo. Ąshland Avė. Valandos: nuo 6 iki 

vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Giaboriai

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. 1W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464.

Vis ta religija skersai 
kelio
Planctariume eina 

dėl 13 mėnesių ka- 
įvedimo. Pagal to

Chicago 
diskusijos 
lendoriaus 
kalendoriaus išeitų 13 mėnesių,
kiekvienas po 28 dienas, ir viė- 
na atliekama diena' metinei 
šventei. Nebebūtų jokių “did
žiųjų” nei mažųjų metų (leap- 
years). Bet Iowa universiteto 
religijos profesorius Mošos Jiirig 
pakėlė triukšmą, kad, girdi, 
tikintiesiems sUbatos susimai
šys !

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

9252

ptie 
duodu 
electric

z • I

■ ’--wL'-1.J

Phone 
Hemlock

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

Telofonas 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.

Akių Gydytojai

Devintos pačios ir 19 
vaikų tėvas j kalėjimą

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Z
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
ęičVD TT TC •

S. 49 Court, Cicero, iii.
T it. Cicero 5927

Ofiso Telefonas Vlrglnla 0038 
Rez. Tel. Von Buren 6858 

t>R. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakarė. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ni}. Namų ofisas North Side
3413 Frrfnglih Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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: 3102 5o. Halsted St., Chicago 
arti 3 Irt Street

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

Advokatai

1439

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Paul Ellis, 60 metų amžiaus, 
iš 1529 So. Sa’vvyer avė., va
kar nuteistas kalėjiman, jei jis 
tuojau lyėsumokės vienai savo 

srtf žmonų $113.00 alimo
nijos. Ellis aiškino teisėjui, kad, 
nors jis dabar beturi maitinti 
tik 7 vaikus iš 19 vaikų (ki
ti jau parėdyti), tačiau sun
kus laikai padarę, kad ir 7 
maitinti esą nebelengva. Ištik
tųjų tai taip sunku, kad de
vintąją! pačiai ir jos 5 vaikatns 
stačiai nieko nebeatlieką.

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.

T

» liti ——.

I)EL GERIAUSIO 
DARBO

greito patarnavimo ir žemiausią 
kainų sekamuose dalykuose: viso
kiausios Apdraudos, Real Estate, 
Laivakorčių, išgavimo Pasų j vi
sas šalis ir visų Notaro paliudiji
mų dokumentu, dėl platesnių ne
mokamų žinių kreirikiičs i

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avė., 

Regina, Sask.
CANADA

Ofiso telefonas 2^906;
namu -— £3460

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 

710 Wėst 18th Street 
Canal 3p 61

IGN/1. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

IŠMOKIT DEZAlHlNlMĄ
. DezBininimas ir siuvimą? 

dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsie- 
fnimo į trumpą laiką. Di
plomus išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

METINĖS MIRTIES

SUKAKTUVĖS

BARBORA PETRIKIENĖ

Italo 
tintieji 
17 d. 
moteris Mique Malloy suveda j
kumštynes italų bokso čampio- 
ną Primo Carnera ir Philadel- 
phijos žydų čampion'ą Jack 
Gross.

Nemųkami namų ruo
šos kursai

Prie 
School,

Harrison Evening 
Marshall and 24th st., 
žiemą su geru pasise

kimu buvo duodami dykai na-

siuskit per
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 6 dieną. 1929 m. sulau
kus 4 3 metų amžiaus, naėjo iš 
Kretingos apsk., Garzdų miesto.

Palaidota Tautiškose kapinėse, 
Paliko dideliame nubudime vyrą 
Juozapą, sūnūs — Aleksandrą, 
Juozapą. Pranciškų ir Stanislovą, 
dukterį Siaritšlavą. Žėntą Viktorą 
Lekavich it brolį Stanislovą Baub
lį, gyvena Lawrence, Mass.

Mes Tavęs Musų ^rangiausioji 
niėkuomet neužmiršime, ilsėkis 
lengvai.

Nubudę liekame.

Vyras, Sdnai, Duktė 
ir Žentas.

DR. VAITUSH, OPT.
< Lietuvis akių

, SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, afitaisb kreivas akis, nui
mi 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 nūo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuO 10 iki 12 vai. £o 
pfietą.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 Vikare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

127

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dėarbotn St., Room 1111 

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

Gyvenirhb vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Va!.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto ------ ;----- 0------—'

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dt. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulėvard 7589

Ofiso valandoj 9 ryto iki 8 vakaro.
Residertcc Phonė Hemlock 7691

---- o----
A. A. OLIS

R. A. VASALLĖ 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Slreet, 

Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valąhdb's, nuo 9 ryto iki 5 vai vAk. 
3241 S1. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—-Utajy, Retv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir PSthyčioa ▼.

PRANEŠIMAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

... 756 West 35th St.
kampas Halstėd St.

Valandos nuo 10-—4, nuo 6 iki 8
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMĖNTHAL
OPIoMETRIST 
paikinai persikėle už 
kdmpo ir dabar ran
dasi 1660 Gtoss Ale.

Tėl. Yards 4817
.•ii h n r.'

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
T elefonas

Cicero 3724

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Streėi
Tel. Caltimėt 3294 

Nuo 0 iki 12 vai. dienos ir 
nb6 6 iki 9 valandos vakare

J. Lulevičiiis
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

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 

Tėl. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. L. Davidonis,M.D
4510 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwodd 5107
VALANDOS:

nud 9 iki 11 valandai fyte;
nuo 6 iki 8 valafidai vakafe 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

•DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Va!.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvaod 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 it Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rėz. 3201 South Wallace Street

ir

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELI9
; Deiitistas

Pėrsikelg i ftaują vietą po
• humeriu

1545 W. 47th St.
Saliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Pe6pl6s Bafiką 

arti Ashland Avė.

Phone Frankljn 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 South La Šalie St.

Vikarais nuo 6 iki 9 Vai.
Phone Bpulėvard 3697

3315 South Halsted St.

OR. X J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rcz. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valanddn 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pa&al sutartį

J. P. WA1TCHUS 
Lietutis Advokatas 

127 North tlearbom St.
Roofn 928 

Tel. b'ranklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas 

52 ĘašridVth St. 
Kathpas Mjchigan Avė.

Tel. P uit man 5950 
Nud 3 iki 9 fak. it Shbatomis

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai 
pigiai' t , 
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininke.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

i i r 
pątar-

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ,1LL.

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.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGELIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

■ 1... : r ■
jYjfeįs Gydytojai_

Tik sugrįžęs iš Europos 
Phone Armitage 2822 

bR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leitvitč St.

Telefonas Canat 25 5 2 
Valandos ,9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

M.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wėst tVashingtbh Street 
Cor. Washihgtdh and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
- IŠ RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chtdniškąs ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal' naujadsius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. Išth St., netoli Morgan

Valandos: nuo 10—J”
nuo 6 iki 7:30 vai, vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 680(1

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephonė Roosevėlt 9090 

Namiė 8-9 rytė. Tel. Republic 9600

12 pietą it
st.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Sdlle St. Robin 730
Tel. Central 6890 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman A t.

Tel. Prospect 3525
—o—*

4729

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 mėtai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

fauo 10 iki 12 vai. fyte, nuo 2 iki 4 
tai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30, tai. 
vakaro. Nėdėl. nuo 10 iki 12 v. diėną 

Phone Midvvay 2880

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. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. Telepbone Plaza 3202

Tėl. kandolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEĄRBORN STREET 
Vakarais 2221 W.Vakarais 2221 W. 22nd 

Tiktai pagal sutartį
St.

O

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas ■

4631 So. Ashland Avė.
'tel. Boulevard 2800 

Rež. 6515 So. Rockwell SL
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mikas Yozavitas 
“Birutės” Vedėjas

Brighton Park
Kaip kurios pastabos iš Keis

tučio Kliubo darbuotės

Lietuvių Keistučio Pašelpi- 
nio kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 
7 d. lygiai 12 valandą pietų 
laiku Liberty Grove svetainėj, 
4615 So. Mozart st. Nariai, o 
ypatingai visi tie, kurie sko
lingi kliubui, privalo šiame su
sirinkime dalyvauti ir atsily
ginti.

» » s
metinis vakaras įvyks 
spalio 5 d., Lietuvių

Kliubo 
nedėlioj, 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
st. Vakaro programai išpildyti 
yra pakviestas didysis Birutės 
Choras. Mes žinom, kad chi- 
cagiečiai lietuviai, o gal 
sos Amerikos lietuviai 
nio choro už Birutės 
tai faktas kurio manau 
negali užginčyti.

ir vi- 
geres- 
neturi, 
niekas

Pereita ketvirtadienio vaka
rę Gage Park svetainėje musų 
vietinė Birutė atidarė savo 25 
iš eilės muzikali sezoną su pir
ma choro repeticija ir kartu 
su nauju vedėju, plačiai žino
mu pianistu Miku Yozavitu. ' 

Per savo ilgo gyvenimo pe
riodą Birutė jau turi dvyliktą 
vedėją, taigi vedėjų permainos 
Birutei nėra' kokia ypatinga 
naujiena. Tačiau musų muzi
kų tarpe tai yra didelis įvy
kis.

Pirmininkui Dr. Kliaugai per- 
stačius naująjį vedėją birutie- 
čiai sutiko j j su gausiais aplo
dismentais. Laike oficialio per
statymo kalbėjo Al. Micevičius 
ir keli kiti. Po to prisirašę ke
letą naujų narių. Pabaigoj nau
jasis vedėjas p. Yozavitas pa
sakė nuo savęs trumpą prar 
kalbą, pasižadėdamas visomis 
išgalėmis dirbti Birutės ir lie
tuvių muzikos meno labui, ir 
po to, sėdo prie sau įprasto 
piano.

Laukiame ir tikime, kad Bi
rutė ir su naujuoju vedėju tieks 
mums brangių meno ir 
gerėjimo valandų.

pasi-

I) M,
Birutės Choro grupė yra tur

tinga muzikalėms-artistėms spė
koms. Keistučio Kliubas taipgi 
turtingas nariais bei finansais 
ir, pasak to priežodžio, “toks 
tokį pažino ir ant pietų pava
dino”.

Roseland

A. Jusas

Lietuviški Rekordai 
10 colių, 75 centai 

Budriko Radio 
Orkestrą 

Vakar-vakarėlį ir Čigonai, 
M. Juozavitas

Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio daina, 
J. Butėnas

16173

16041

16152

16156

Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos. A. Vanagaitis

Ar tau seselė ir Kelkis berneli,
Mahan. Liet. Mainierių Ork.

Lietuvių Polka ir Pasaulio Polka, 
šokių Orkestrą

Nakties sapnai, šokis ir Gegutės Polka, 
Šokių Orkestrą

Amatininkų Mazurka ir Po puotai 
Šokis, šokių Orkestrą

Vėjo Vakas ir Vilniečių Mazurka, 
šokių Orkestrą

Budriko Radio
Valandos '

Iš Stoties WCFL 970 kyl.
Subatomis nuo 6 iki 7 vai. vak. 

— ir —
Ketvergais iš Stoties WHFC.

1420 kyl.
Nuo 7 iki 8 vai. vakaro.'

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705

r——r------------------ -------------
, Zimano Daukanto Draugija laikys .mė

nesinį susirinkimą, sekmadieny, rugsėjo 
7 d., 12 vai. dieną, Chicagos Lietuvit 
Auditorijos svet., Visi draugai būtinai 
dalyvaukite, kadangi turime nekurit 
naujų reikalų apsvarstyti, taipgi nepa
mirškite apsimokėti savo mokesčius.

P. K., nut. rašt. v

Garfield Park L. V. ir M. Pašeipinio 
Kliubo išvažiavimas įvyks nedėlioj, rug
sėjo 7, 12 vai. dieną, Shady Tree Grove, 
Archer Rd., Willow Springs, III.,1 prie
šais Oh Henry Park. Būtinai visi at
silankykite, mes užtikrinam, kad visi 
busit užganėdinti ir linksmai laiką pra
leisite gražioj salėj, prie geros muzikos 
smagiai pasišoksi!.

P. S. Važiuojant strytkariais, imti Ar
cher Avę karus ir važiuokit iki Oh 
Hemy Parko, apie 2 mylios už Kean 

Išvažiavimas įvyks Spaičio Darže.
— Komitetas.

Avė.

18 Apielinkė SLA. 129 kuopos re- 
guliaris susirinkimas atsibus rugsėjo 14 
d., 1 vai. po pietų, G. Chernausko 
tainėj. 1900 S. Union Avė, Visi 
riai dalyvaukite ir duokles mokėkite tei
sėtam rašt. B. Žolinei, neklausykite 
ševikų agitacijos ir jų susirinkimų.

— Valdyba.

švė
na-

bol-

Indiana Harbor. SLA. 34 3 kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą, rugsėjo 9 d., 
7 vai. vakare U. S. National Bankos 
svet., Broadvvay — Main St.

Visi nariai-ės būtinai turite būti ant 
susirinkimo, nes yra labai daug svarbių 
reikalų. Be to dar dauguma yra pasi
likę su mokesniais, prašau užsimokėti. 
Dabar nebėra karščių ir laiko daugiau 
yra, tad, man rodos, kad dabar visi gali 
ateiti į susirinkimą. Tad ir prašau vi
sus būti. Fin. rašt. P. S. Rindokas.

Atgimties Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų susirinkimas įvyks nedėlioj, rug
sėjo 7 d., 1 vai. po pietų. 1930 m., 
Tautiškos Bažnyčios svetainėj, 3501 S. 
Union Avė. Kviečia visus atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų. J

Raštininkas M. Ceplinskas.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS Į
________________ '_________________ :___________ :_____________________________ )

Business Service
Biznio Patarnavimas

Automobiles

BRIDGEPORT
PĄINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Re*. Hemlock 1292

NASH “IMPERIAL” SEDANAS
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Nash sedaną. Varto
jau tiktai nedėliomis ir šventėmis: ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. 
Originalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas, 4 ratų 
brėkiai. Karas yra kaip naujas. Pir
mas $350 paims jį. Atsišaukite nedė
lioj. 4 220 Grenshavv St. ir blokas į 
šiaurę nuo Roosevelt Rd.

Boulevard 6520 Re*. Yard» 4401
NORKUS & CO.

Perfcraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
> CHICAGO

PARDAVIMUI pigiai 1 tono Ford 
trokas, tinkąs bučeriui, expresui ir ped- 
lioriui — ateikite tuoj. — Vakare po 
7 ir nelėliomis prieš piet. 6542 South 
Washtenaw Avė.

PATENTAI. Copyright* — išradi
mai visokios rūšies.

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

STUDEBAKER Sedan 1928, mažai 
naudotas, išrodo kaip naujas, parduosiu 
pigiai. 1907 S. Halsted St., bučernė.

Furnished Rooms

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos 
narnos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

priei-

ŠVELNUS, pastovus, gero budo vy
ras, švarus, dirba raštynėj, (nenaudoja 
svaigalų, nė tabako), paieško kambario 
prie blaivių, švarių žmonių. Norėčiau 
gauti vietą kur nėra vaikų ir maža šei
myna. Rašykite Naujienos, Box 1229, 
1739 S. Halsted St.

DARBAS PRIE BEISMENTŲ
Pakelsiu jūsų namą, padėsiu blokų, 

cemento ar plytų pamatą, sudėsiu duris 
ir langus, cementines grindis, plumbin- 
gą ir muro darbą padarysiu už žemą 
kainą $800 — $10 įmokėti, likusius iš
mokėjimui per 3 metus. Juozas Strnad, 
1856 S. Ashland Avė., tel. 
1272-4338. ' (

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

Canal

Pik-Golden Stariečių Didysis 
nikas Glenwood miškuose pas 
p. Gečą.

Ateinantį nedėldieni, rugsė- 
jo-Sept. 7, Roselandas turės pui
kią pramogą goldenstariečių 
parengtame’ piknike. Gečo gra
ži šokių salė apsupta žaliuo
jančiais medžiais, su puikia mu
zika, suteiks daug linksmumo 
šokėjams. Platus švarus miškas 
su prirengtais stalais bus ma
loni vieta pasivaikščiot pasil
sėt ir užkandžiaut. Taigi rose- 
landiečiai linksminsis ir pagerbs 
— parems goldenstariečių s 
sportininkus, kurie per vasarą 
sunkiai darbavosi lošdami base 
bąli ir suteikdami mums kas 
šventadienį po keletu valandų 

malonaus pasižiūrėjimo. Atei
na šaltas oras, base bąli pasi
baigs, bet musų sportininkai 
mus neužmirš. Tuojaus ba'sket 
losiu įdomausime. Golden Sta- 
riėčiai yra geri sportininkai ir 
visados su geru vardu, tad rose- 
landiečiai neužmirškime mes jų! 
Bukime kas tik galime ant ren
giamo pikniko.

Kliubietis.

SpedallatM rydyme chronlikų ir Maja lira. Jei kiti neffaJSjo jumis iirydyti, atnlan- 
kyklt paa mane. Mano pilnas ilerzaminavl- 
maa atidengs jutų tikrą Ura ir jei a* apai- 
Imaiu jua rydyti. sveikata juma au*ry*. Ei
kit paa tikrą aped atletą, kuria neklaus juta 
kur ir kas juma skauda, bet pats pasakys 
po ralutlao iterssminavimo—kas jums yraralutino iter>*mln»vlmo—k*a junu yra

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorin 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietą, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

lioi nuo 10 rvto iki 1 po olėtu
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PRANEŠIMAI

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per >

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visados sutaupjsi daug išlaidų

Financial
Finansai-Paakolos

—<OU—
FURNIŠIUOTI kambariai 'išsi- 

renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynes, telefonas ir visi paran
kumai. Kainos nuo <$2.50 į savaitę 

aukščiau, su valgiu ar be valgio.
Chas. Shattas

1843 So. Halsted St., Chicago.
Tel. Roosevelt 8577

ir

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Nei m am komiko iki $300.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
2755 So. vVestern Avė.

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino, 
su valgiu, su visais parankumais ant 2 
lubų, 4359 S. Maplewood Avė.

6755 So
Tel. Grovehill 1088

KAMBARYS ant rendos, steam heat, 
vienai ypatai arba porai, su visais pa- 
rankumais, taip trijų stryt kar linijų. 
6122 So. Rockwell St. Hemlock 4081.

Lietuvių Kriaučių Lokaras 269 A. C. 
W. of A. rengia didelį išvažiavimą į 
Jeffersono girias, nedėlioj, rugsėjo 7 d., 
1930 m., 10 vai. ryto. Todėl ger
biami kriaučiai ir visi lietuviai malonė
kit kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
bus įvairus programas. Kaip tai dainos, 
šokiai, lenktynės ir kiti, o muzikantai, 
tai jau bus ir negirdėtų daugeliui, nes 
bus iš 6

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.

parapijų, todėl lauksim. 
Komitetas.

North 
žiavimas 
rias, rugsėjo 7 d. neįvyks, 
tas į rugsėjo 14 dieną

Side. Bijūnėlio 
su išlaimėjimu į

Choro išva- 
Jefferson gi- 
tapo perkel
is priežasties

— Komisija.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

Skolinam Jums Pinijruf 
$100 iki $2.000

Jq* atmokate matomi* tnAnesin* 
mis mokeatimi*.

Mes taipjau perkame morgitlu* 
Estate kontraktu*.

Petrzilok, Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfield Ava. 
------------------ s------ --------------- 

•h.
Paskolos suteikiama i vieną diena 

2-RI MORGIČIAI 
6 NtioįHmčiai

Mes perkame real estate
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.60 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayėttfe 6788-6716

i
Hea)

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

N e imam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokytos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
ATDARAS sport modelis Packard 

1927 m„ mažai naudotas, gerame sto
vyje, 6 tajerai, Lorraine spot light; su 
stiklais atidaromais iš fronto ir šonų. 
Turiu parduot greitų laiku. $450, 

Šauk /
Englewood 8484 

6220 So. Morgan St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vie
no arba 2-jų vaikinų. Yra telefonas ir 
kiti parankumai. 3348 So. Lowe Avė. 
3čios lubos. Tel. Boulevard 0121.

PASIRENDUOJA kambarys dėl dvie
jų arba vienos ypatos — su valgiu ar
ba be valgio. 2909 So. Emerald Avė. 
2nd fl. prekis. * •

REIKALAUJU vieno ar dviejų ap
šildomų kambarių. Turi būt didelis ir 
labai šviesus, gražioj apielinkėj. Ra
šykite, Naujienos, 1 73 9 S. Halsted St., 
Box 1230.

ŠVARUS kambarys vaikinui, karštu 
vandeniu apšildomas, <mažai šeimyna. 
Kreipkitės 34 3 7 Ehierald' Avė.

RENDAI ruimas vaikinui —— gali 
ir virtuvę vartoti.

827 W. 34 Place

PASIRENDUOJA ruimas dėl vaiki
no su valgiu arba be valgio. 3122 So. 
Wallace St. 2 lubos užpakalis. .

RENDON kambarys dėl vieno arba 
dviejų vyrų. Parankioj apielinkėj, arti 
63rd ir Kedzie Avė. 3238 W. 64 St.

For Rent
RENDAI tinkama vieta bile štorui 

— sykiu ir ruimai gyvenimui. Ren- 
da nebrangi. Taipgi rendai 4 ruimai 
už $16.00 mėnesiui ir 5 ruimai už 
$25.00 mėnesiui. Randasi — 3653 So. 
Halsted St. Tel. Victory 1266.

BRIGHTON PARK ant rendos mū
riniame, kampiniame name 6 rūmų fla- 
tas, karštu vandeniu apšildomas, 2 augš- 
te, 4457 S. Talman Avė. Virginia 0508

PROGA RENDAU- 
NINKAMS

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEŲE, 

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystšs, stenografijos, ir kitu 
mokslo šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą 1 vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslu. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoja*
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. IMk

NEPAPRASTA PROGA
Aplinkybės priverčia mane parduoti 

savo vėliausio modelio Packard, keturių 
durų sedaną, kurį pirkau lygiai de
šimt mėnesių atgal, 
liūčiai kaip naujas, 
sias ir ekonomiškiausias karas, 
turėjau. Jis padaro 18 iki 20 mylių 
su galionu gasolino, tūkstantį mylių su 
vienu pripilimu aliejaus. Turi 5 ori
ginalius visiškai naujus tairus, 4 ratų 
brėkius. Lorain spot light, snubers, 
gražų užbaigimą, geriausį mohair išmu
šimą ir geriausį tykų motorą. Jis kai
navo man virš $3.000. Priimsiu tik 
$450. nes man reikia pinigų. 2116 N. 
Spaulding Avė., Ist flat. Atsišaukite 
nedėlioj. .

lygiai de- 
Kiras yra abso- 

Tai yra gražiau- 
kokį aš

Norėdami įsigyti puikų 
flatų 
kuose 
čium 
musų

naujuose, moderniš- 
namuose, garu ar pe- 
šildomą, kreipkitės į 
ofisą.
M. J.. KIRAS,

3335 S. Halsted St
PASIRENDUOJA štoras ir ruimai 

gyvenimui — gera vieta bile bizniui. 
Randasi prieš lietuvišką mokyklą’ 1505 
S. 49 Ct., Cicero, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMA7’O

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

0040-40 W •n Blvd,

GYVENIMO PROGA 
CADILLAC vėliausio modelio De

Luxę sedanas. Aš esu priverstas paau
koti, kad sukelti pinigų. Karas visai
mažai vartotas ir yra visiškai kaip nau
jas. Jr dar tebeturi Cadillac garantiją. 
Jus negalite įsivaizduoti kaip gražus ka
ras yra; mano Cadillac iki jus jo nepa
matysite. Tai yra gražiausias karas Chi- 
cagoje. turi 6 originalius balloon tai
rus, kaip naujus ir kiekvieną galima 
įrengimą. Karas man kainavo $4,000 
tik trumpą laiką atgal. Aš paau
kosiu jį tik už 5 50. turi būti pinigais. 
Jeigu jus norite geriausio karo Ameri
koje ir praktiškai naujo, būtinai pama
tykite mano Cadillacą. Aš busiu na
mie visą dieną nedėlioj, 2231 Nortb 
Kedzie Avė. Apt. 1.

IŠSIRENDUOJA 2 flatai po 4 kam
barius, pečiais šildomi ir garažas ant 2 
karų. 5613 So, Racine Avė. Galima ma
tyt sėbatoj ir nedėlioj.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės, ne senesnes 35 metų amžiaus. 
Esu našlys, daugiau sužinosite per laiš
ką. J. Z., 6837 S. Talman Avė., Chi- 
cago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė namų dar
bui, prie mažos šeimynos. Dr. P. P. 
Žallys, 30 E. 111 St.

REIKALINGA 200 patyrusių opera- 
torkų prie ‘house dresses”. Pastovus 
darbas, gera mokestis, patogios darbo są
lygos, gera transportacija. Kreipkitės La 
Mode Garment Co., 1 733 Irving Park 
Blvd., 5 augštas.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo už karpenterį, esu 
gerai patyręs prie naujų statymo ir še
rtų taisymo, už prienamą mokestį. Ar
ba garažiuje už mechaniką, suprantu 
darbą ant visokių karų. šaukite 

MIKE BEETS, 
1750 So. Union Avė., 

Tel. Canal 0630 
s ---------0---------

---------o---------
NAŠLĖ moteris, ieškau darbo už 

gaspadinę, mieste arba ant farmų. Ra
šykite B. P., 3210 Halsted St., Chica
go, Ill.„

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-|taisai

SŪ 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. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poro*, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandu* tiesiai 
ii dlrbtuvča už sutauplmą mažiausia.

60% cash pamatu
Jokls užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio Iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie 
Mes nuvešlme jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa 
□Įlomis Chlcagoie. Saukite Columbus 0407 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

---- o--- -
PARDUOSIU pigiai anglims ir gasu 

deginamą pečių. 6734 So. Maplewood 
Avė., Imos lubos.'

DIDELIS bargenas, parsiduoda gro- 
serio ir bučernės' fixtures, kaip ir nauji, 
su staku. 5304 So. Sawyer Avė., 2ros 
lubos. Atsišaukite 6 vai. vakare.

RAKANDAI ant pardavimo, maži ra
kandai, 3 kambarių, parduosiu pigiai, 
kas nupirks, 2ros lubos iš užpakalio. 
1643 N. Lincoln St.

Business Chancea 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta vieta, parduosiu pigiai.

1709 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė. 
Geras biznis, gyva apielinke, labai šeri 
fixturia^ ilgas lysas, pigi renda, gera 
vieta dėl pavienio ar vedusios poros. At
sišaukite 4463 Archer Avė.

DIRBK DEL SAVĘS
Gasolino Station biznis parsiduoda 

labai pigiai, arba išsimaino ant automo- 
biliobilio arba loto. Perkant reikia įmo
kėti $200.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 Rez. Boulevard 0127

PARSIDUODA grocery store, geras 
biznis daromas, geroj vietoj. Del men
kos sveikatos turiu Važiuoti į Lietuvą. 
1653 W. 89th St.

PARSIDUODA LIETUVIŲ 
KOTELIS

Biznis išdirbtas per 50 metų, 55 
kambarių ir štoras dėl bile kokio biz
nio. Visi kambariai furnišiuoti. Par
duoda iš priežasties našlystės, parduosiu 
už geriausį pasiūlymą. Rašykite arba 
klauskite Box 1227, Naujienos, Chi
cago.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė— 
išdirbtas biznis. Priežastis pardfvimo 
liga. Kreipkitės Lietuva. Box 84, 3210 
So. Halsted St. '

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

BIZNIO proga. Delicatessen, mo
kyklos reikmenų. Skersai gatvę nuo 
fnokyklos. 636 W. 37 St.

ESU priverstas parduoti savo groser
nę iš priežasties ligos, gerai išdirbta per 
daug metų. Kreipkitės K. Pikelis, 1816 
S. Halsted St. Tel. Roosevelt 8707.

Farms For Sale 
Ukiąi Pardavimui

PARSIDUODA dvi farmos po 80 
akerių Scottville, Mich., be stako. 
Už cash arba mainysiu ant miesto 
nuosavybes. Peter Western, 2252 
Ainsle St., Chicago.

PARSIDUODA ūkė 80 .akerių, 75 
mylios nuo Chicagos, Indianos valstijoj, 
labai gera žemė, ir pigiai parduosiu. 
5630 S. Narragansett St. Prospect 0611

Exchange—Mainai

Exchange—Mainai
NORIU mainyti 7 ruimų bungalow 

ant mažesnio bungalovv arba biznio, na
mo arba bile ką turite. 6533 So. Fair- 
field Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

2 FLATŲ namą, 3812 S. Union 
Avė., parduoda pigiai Leo Lion 
Homestead Assn. Del kainos atsi
šaukite pas Frank Kalal, GI 5 W. 
16 St., tel. Canal 0394.

------ o------
PARDAVIMUI 6203 S. Morgan St. 

mūrinis 2 flatų, 6-6 kambarių namas; 
maudynės, elektra, gasas, pečiais šildo
mas. Garažas 20x20. Parduosiu už 
$7,000, cash $1,700, greitam pardavi
mui. Matykite savininką 6 vai. vak.

-------- O--------
PARDAVIMUI arba mainymui 6 

kambarių mūrinis namas su visais įtai
symais, kaina $3,800. Savininkas mai- 
hys ant didesnio namo, 
ant

nėra morgičių
namo.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 Rez. Boulevard 0127

PARDAVIMUI pusantro augšto re
zidencija ir gerai einąs medžio biznis; 
50 pėdų lotas, 5 karų garažas, trokai, 
elektrinis piuklas. Pigiai. 7029 S. 
Ada St., tel. Stevvart 2765.

PARDAVIMUI mūrinis namas dėl 2 
šeiminų, 2 karų garažas. Kaina tiktai 
$2,000, 2040 So. Ruble St.

EKSTRA bargenas 2% akrų žemės 
su išdirbtu ir pelningu bizniu. Kaina 
$2,500, pirmas mokestis $500, cash, li
kusius galima mokėti $15 į mėnesį. 
Platesnių informacijų šauk Lafayette 
3510. " '

NETIKĖTA priežastis mane verčia 
parduoti Brighton Parke mano su 2 
lt., 2 pagyvenimų, gerame stovyj medi
nį namą. Reikalinga $2,000 cash, liku
sius priimsiu lengvais išmokėjimais. Pir
mutinis laimės. Šauk Lafayette 3510.

2 KAMPINIAI lotai, garažas, mažas 
namelis, 35tos ir So. Leavitt St. Gera 
vieta dėl gazolino stoties. Savininkė 
yra visada ant vietos.

BIZNIAVAS namas, štoras ir pagy
venimas, parduosiu arba mainysiu ant 
farmos ar loto. Gera vieta dėl kriau- 
čiaus, bučernės ar kito biznio, 2443 W. 
71 St.

•SAVININKAS parduoda už nužemin
tą kainą 2 lotus ir 5 kambarių muro 
namą, garu apšildomas, randasi ant 
South Cicero Avenue. prie 59th gat- 
vis. 
stoties, 

laiką.

Kaina $4,750.

Permitas yra išimtas dėl gasolino 
Turi būt parduotas į trumpą

Prospect 8759

PARDUOSIU 4 ruimų namelį — 
kaina $3,500 arba priimsiu automobi
lių prie pirmo įnešimo ir biskį pinigų, 
kitus lengvais išmokėjimais. Namas ran
dasi 6511 Archer Avė. šaukite Tel. 
Columbus 10239.

PARSIDUODA ar išsimaino lotas 
šautuose, 31 pėda, improvementai sudė
ti. Priimsiu gerą mašiną ar grosernę. 
4445 S. Cambpell Avė., pirmos lubos.

MŪRINIS namas 2 po 4, parduo
siu pigiai iš priežasties išvažiavimo iš 
miesto. 4434 S. Campbell Avė.

PAAUKOJIMAS. Veikite greitai. 
6 kambariai garu šildomi, tile maudy
nės ir pentrė, augštos vyškos dėl kam
barių, garažas. Pigiai. 6425 So. 
Damen Avė., tel. Prospect 10181.

JEI NORI PIRKTI 
NAUJĄ NAMĄ

arba turi seną namą ir no
ri mainyti į naują, atsilan
kyk į musų ofisą, mes tu
rime didelį pasirinkimą vi
sokių puikiausių namų.

. M. J. KIRAS,
3335 S. Halsted St

PARDAVIMUI arba mainymui 5 lo
tai, ant bizniavo namo. Lotai yra ant 
88 S.t ir S. Talman Avė. Savininkas A. 
Zalagenas, 1951 Canalport Avė. Tel. 
Roosevelt 7706.

SPANISH BUNGALOW
2700 Newcastle Avė.

kambarių Stucco Rezidencija 
5040 Harding Avė.

Abu šie namai įrengti su visais mo
derniškais parankumais. taipjau karštu 
vandeniu Šildomi. Abu yra puikus na
mai, kuriais galima didžiuotis ir geroj 
apielinkėj. Jeigu jus galite suteikti ge
rus liudijimus, ištirkite. $500 reikia
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PAIEŠKAU apsivedimui arba susi
pažinimui merginos arba našlės, kuri 
mylėtų gerą, atjaučiamą gyvenimą. Mer
gaitės ir našlės kreipkitės laišku: Nau
jienos. Box 1928, 1 739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

JORDAN STRAIGHT 8 vėliausio 
modelio sedanas. Moteris turi parduoti.} 
Išvažiuotas tik kelis tūkstančius mylii^ 
Karas yra geriausiame stovyje ir sunku 
jį atskirti nuo naujo. Negaliu pati ka
ro draivintt ir paaukosiu jį tiktai už 
$300. 2538 North California Avė.,' 
Ist flat.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

TURTINGA našlė paieško partnerio 
i biznį. Taip pat pasirenduoja furnišiuoti 

, kambariai. 3325 S. Halsted St., antros 
įubos. Phone Yards 2321.

GERA PROGA LIETUVIAMS
Kas turite nuosavybę Lietuvoje, 

ukL ar mieste namą, o nemanote 
grįžti i Lietuvą, ir jei kas norėtu
mėt mainyti, aS turiu Chicagoj na
mą, geroj vietoj, mūrinis, štoras, 5 
ruimai užpakaly, Šiltu vandeniu šil
domas, medinis garažas dėl 2 ma
šinų. Yra išrenduotas, rendos mo
ka $80 i mėnesj. Labiausia pagei
daučiau Raseinių ar Tauragės ap- 
skričiuose. Kas norėtumėt daugiau 
žinių rašykit laišką ar ypatiškai 
kreipkitės.

Frank Navakauskis, 
3961 So. Campbell Avė. 

Chicago, UI.

WALTER BERG. 
2700 Newcastle Avė. 
Tel. Merrimac 4773

NAUDOKIS PROGA

Ant Higbvvay 5 akrai žemės Gasoli
no Station. Groseris,, Repair shop ir 
agentūra traktorių, kaina $3500.

130 akrų su budinkais, prie 
elektra, 19 karvių, 4 arkliai, 56 
lės, 600 vištų, troktorius ir visos 
nerijos. Kaina $ J 7,500.

CHAS ZEKAS, 
4454 S*. Western Avė, < •

upės, 
kiau- 
maši-
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