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Tautų Sąjunga Atsisakė Sprąsti 
Lietuvos-LenkijosGinčus

Geneva pataria abiem šalim betarpiškai 
savo kivirčus išlyginti - Susisiekimo 
tarp Lietuvos ir Lenkijos klausimas ati
dėtas kitam Lygos seimui

GENEVA, Šveicarija, rūgs, dama vėl abiem šalim pradėti
19.— Tautų Sąjungos posėdy 
buvo diskusuojamas lietuvių 
lenkų sienos ginčas ir Lietuvos 
reikalavimas, kad butų paskir
ta tam tikra komisija, įgaliota 
ne tik išnagrinėti visų ginčo 
esmę, bet ir padaryti atitinka
mą savo sprendimą.

šitą Lietuvos * reikalavimą 
Tautų Sąjunga atmetė, patar-

tiesiogines tarp savęs derybas 
ir rasti tinkamų būdą savo sie
nos kivirčams išlyginti.

Vakar dar turėjo įvykti dis- 
kusjių komunikacijos ir trans- 
portacijos tarp Lietuvos ir Len
kijos klausimais, tačiau disku
sijos tapo atidėtos ateinančiam 
Tautų Sąjungos suvažiavimui 
sausio mėnesį.

Vokietijos fašistai 
planuoją sukilimu 
atsteigti monarchiją
Hitlerininkai reikalauja sau limas.

kontrolės armijai ir vidaus gink|avin)as
reikalų ministerijos naujoj
valdžioj
BERLYNAS, rūgs. 19. — An

tifašistinė] spaudoj pasirodė 
pranešimų, kad fašistai rengia- 

‘ si pučui — nuversti respubli
ką ir atsteigti monarchiją Vo
kietijoje.

Tie pranešimai sukėlė nerimo, 
kuris atsiliepė ir į biržą, kur 
akcijos staiga1 nukrito, kai ku
rios iki 10 punktų.

Hitlerininkai (fašistai) ši
tuos spaudos pranešimu* nunei
gia, bet Joseph Goebbels, Hit
lerio leitenantas Berlyne, pa
reiškė, kad nacionalsocialistai 
(taip fašistai oficialiai save va
dinasi) reikalausią bent dviejų 
vietų valdžioj — apsaugos mi- 
nisterio ir vidaus reikalų mi- 
nisterio.

Fašistų priešai žiuri į tokį 
reikalavimų kaip į įrodymą, jo- 
gei fašistai siekia nugriauti re
spubliką.

įsakymas fašistų kovos 
organizacijoms

Vienas Berlyno laikraštis pa
duoda tariamą fašistų vadybos 
įsakymą fašistų kovos divizi
joms (teroristų organizacijoms) 
naktimis lavintis var.toti šauja- 
mus ginklus, kulkosvaidžius, 
liepsnų leistuvus ir dujų gene
ratorius.

Kovos divizijoms esą taipjau 
įsakyta bnti kiekvieną, valandą 
prisirengusioms užimti visus 
svarbiuosius valdžios trobesius, 
geležinkelių stotis, laikraščių 
spaustuves, bankas ir svarbiau
sius kelius.
Fašistų šaukiama Miunchene 

konferencija
Komunistų, — kurie, sako, 

turi savo agentų fašistų kovos 
organizacijose, — komunistų 
spauda skelbia, kad Hitleris

Daugumoj debesiuota; vė
siau; vidutiniai, kartais stip
rus, žiemių vakarų vėjai, t

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 88° F.

šiandie saulė teka 6:34, lei
džiasi 6:33. Mėnuo teka 3:39 
ryto.

esąs sušaukęs visų buvusių ar
mijos ir policijos oficierų kon
ferenciją Miunchene tikslu į- 
steigti fašistų “branduolius” ar
mijos ir policijos skyriuose, 
taip kad jie nepasiliktų nei- 
trahis, kai bus padarytas suki-

Fašistų kovos divizijas, pa
sak komunistų, ginklais aprū
piną Tiuringijos ginklų fabri
kai, kuriuos kontroliuojąs fa
šistų ministeris Frick ir kurie 
operuoją fašistų Koburgo-Go- 
thos kunigaikščio pinigais, sie
kiančiais 15 milijonų markių 
sumos.
Pučistams grūmoja visuotiniu 

streiku
Socialdemokratai ir komuni

stai žiuri rimtai į tuos prane
šimus, ir rengiasi paskelbti vi
suotinį streiką, jei fašistai ban
dytų įvykinti perversmų.

Moterų priešas pali
ko $3,000,000 “bemo

toriam knygynui”
LEMARS, Iowa, rūgs. 19.— 

Prieš keletu dienų miręs čia 
plačiai žinomas advokatas 
Tovvnsend M. Zink visą savo 
turtų, siekiantį $80,000 paliko 
“bemoteriam knygynui” įsteig
ti.

Testamente, kuris buvo teis
me atidarytas, velionies pasa
kyta, kad visas tas jo turtas 
turįs būt padėtas banke 75 me
tų terminui. Terminui pasibai- 
gus, pinigai, kurie tuomet su 
užaugusiais nuošimčiais sieks 

apie 3 milijonus dolerių, turį 
būt suvartoti “Zinko Bemote- 
riam Knygynui” įsteigti: vie
nas ketvirtis sumos — knygy
no trobesiui pastatyti; vienas 
ketvirtis — knygoms supirkti, 
o likusioji dalis — knygynui 
išlaikyti.

Einant testamentu, jokia mo
teris negali turėt nieko ben
dra} su knygynu. Visos kny
gos knygyne turi būt tik vy
rų rašytos. Žurnalai turi būt 
cenzūruojami, ir visi moterų ra
šyti straipsniai pašalinami. Kny
gyno vedėjai ir tarnautojai tu
ri būt tik vyrai. Pats knygy
no trobesys turi būt tik vyrų 
suplanuotas ir įsteigtas. Viršuj 
knygyno durų turi būt iškal
tas parašas: “Moterims užgin
ta įeiti.”

Savo testamente Zink yra 
parašęs šitaip:

“Mano didi neapykanta mo
terims yra mano prityrimų ir 
mano istorijos, filosofijos ir 
mokslų studijų vaisius.”

Savo ištekėjusiai dukteriai 
Zink paliko $5, o -likusiai žmo
nai <— nieko.

Zink buvo 73 metų amžiaus.

[Atlantic and Pacific Photo]

Peoria, III. — William W. Church ir Mary Freeze. Abu
gimė Peoria, paviete 1829 m. . Vadinasi, dabar juodu yra 101 
metų amžiaus.

Bažnyčios ‘piliorius’ 
suimtas už pavogi
mą našlaičių fondo
Virginijos prohibicininkų vadas 

ir legislaturos doros komisi
jos narys kaltinamas Jpasi- 
glemžimu $37,976

RICHMOND, .Va!., rūgs. 19. 
— čia tapo suimtas James P. 
Jonės, žymus metodistų bažny
čios šulas, “reformininkas” ir 
prohibicijos lyderis, kaltinančias 
dėl didelės vagystes.

Skunde sakoma, kad Jonės, 
būdamas Virginijos Metodistų 
Konferencijos Našlaity no kasi
ninkas, pasisavinęs $37,976 tos 
organizacijos pinigų.

Jonės pirmiau buvo Anti-Sa- 
loon lygos iždininkas ir tos pro
hibicininkų organizacijos dar
buotėje veikė ranką už rankos 
su vyskupu Jamesų Cannonu 
Jr. Nuo 1922 metų jis yra Vir
ginijos legislaturos narys ir vy
riausias to štėto moralinių jė
gų vadas. Jis yra legislaturos 
moralumo ir socialios gerovės 
komisijos narys.

Unijos Vadas kaltas 
dėl pasiglemžimo 

$11,000
BENTON, III., rūgs. 19.

Lon Fox, buvęs United Mine 
Workers of America 9-to sub- 
distrikto prezidentas, kuris bu
vo apkaltintas dėl pasiglemži- 
mo 1927 metais $11,000 streiko 
fondo pinigų, buvo čia Circuit 
teismo rastas kaltas. Bausmė 
jam bus paskelbta vėliau.

Lietuvoj suimtas buvęs 
Seimo atstovas Bu- 

dzinskis, lenkas
————nr—————

VARŠUVA, rūgs. 19. — Iš 
Vilniaus praneša, knd Lietuvoj 
tapo areštuotas buvęs Seimo 
atstovas Budzinskis. Jis buvo 
lenkų švietimo organizacijos 
Lietuvoje, “Pochodnia”, pirmi
ninkas. Del ko jis suimtas, ži
nių nėra.

Buvęs Bulgarijos kara
lius eisiąs j vienuolyną

SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 19. 
— Pusiau oficialiai praneša, kad 
ištremtas buvęs Bulgarijos ka
ralius Fernindas netrukus su- 
grįžiąs į Bulgariją. Jis* apsigy
vensiąs nuošaliame Rilako vie
nuolyne ir ten savo gyvenimo 
dienas baigsiąs.

Kinų sukilėlių galva 
pasitraukia; mato 
galą piliečių karui

Gen. Jen Hsišan sukrovė savo 
turtą užsienių bankuose ir iš
keliauja į svetimus kraštus

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 19 
— Gen. Jen Hsišan, organi- 
zuotojits šiaurės generolų suki
limo prieš centralinę Nankino 
valdžią, kuris prieš savaitę bu
vo išrinktas sukilėlių sudary
tos Peipinge valdžios preziden
tu, vakar padėjo savo turtą 
svetimų valstybių bankuose ir 
paskelbė, \ kad jis visai pasi
traukiąs iš politikos ir iške
liaująs | užsienius.

Į Jen Ilsišano rezignaciją ir 
bėgimą į užsienius čia žiūrima 
kaip į pradžią griuvimo visos 
šiauriečių karininkų koalicijos 
prieš centralinę Kinų valdžią.

Mandžurų galvos žingsnis

Praneša taip pat, kad mar
šalas Čang Hsueliang, Mandžu- 
rijos valdžios galva, išleidęs į- 
sakymą mobilizuoti tris kariuo
menės divizijas, kurios tuojau 
Ibus pasiųstos i Peipingo ir 
Tientsino sritis galimam komu
nistų sukilimui patrempti, jei 
generolo Jen Hsišano kariuo
menė tuojau pasitrauktų atgal 
į savo' bazę šausi provincijo
je-

Fengas traukiasi
Centralinės valdžios vadas, 

gen. Oiang Kaiftek, telegrafu 
pranešė Nankinui, kad “krikš
čionių” generolo Feng Juhsiano 
sukilėlių armija ėmė trauktis 
atgal per Gletonąją upę.

6 asmens apdegė, daug 
pritroško Toledo gaisre

TOLEDO, Ohio, rūgs, 19. — 
šeši, ar daugiau, asmens rim
tai apdegė, o keliolika kitų bu- 
yo pritroškę durnais ir smalkė
mis per gaisrą, kuris siautė 
čia vienuose keturių augštų 
apartmentų namuose. Gaisras 
kilo anksti rytą, kai žmonės 
dar miegojo, ir daugelis buvo 
priversti šokti laukan pro lan
gus, kiti vėl buvo gaisrininkų 
kopėčiomis išnešti.

Marconi išrinktas Aka
demijos galva

ROMA, Italija, rūgs. 19. — 
G.uglielmo Marconi, garsus ra- 
dio išradėjas, tapo išrinktas 
Karališkos Italų Akademijos 
prezidentu.

Raiteliai bandė pagrob
ti Meksikos gražuoles

TEPIC, Meksika, rūgs. 19.— 
Per nepriklausomybės šventės 
paradą būrys girtų raitelių par 
sirodė arti Vilią de Compostela 
ir bandė pasigrobti gražiausias 
senjoritas, gražumo kontesto 
laimėtojas, dalyvavusias parade. 
Policijai pavyko puolikus nuvy
ti. Keletas jų buvo nukauti.

Vilniaus gyventojai 
reikalauja taikintis 

su Lietuva
Vilniaus gyventojų mitingas 
pasveikino Prūsijos lietuvius

KAUNAS, rūgs. 6. — Vil
niaus Miesto salėj įvyko mi 
tingas protestuoti prieš Trevi- 
ranaus kalbą dėl rytų sienos 
revizijos.

Mitingas priėmė rezoliucijų, 
kuriose protestuota prieš vo
kiečių siekinius ir reiškia įsi
tikinimo, kad galutinai reikią 
susitaikinti lenkams su Lietu
va, kad butų lengviau galima 
atsispirti vokiečių pavojui.

Mitingas taip pat pasiuntė 
sveikinimą Prūsų lenkams ir 
lietuviams.

Nuverstas Peruvijos 
diktatorius teisme

Leguia kaltinamas dėl neteisė
tumų ir suktybių savo pre
zidentavimo metais

LIMA, Peruvija, rūgs. 19.— 
Rytoj [šiandie] prasidės nuver
sto prezidento Augusto Leguios 
byla. Leguia yra kaltinamas dėl 
neteisėtumų ir suktybių savo 
prezidentavimo laiku.

Kartu keliama byla ir buvu
siam premjerui Benjaminui de 
los Herosui, kuris dabar slap
stosi. Jis buvo pašauktas teis
man viešais skelbimais. Jei jis 
nestos teisman, bus nuteistas 
už akių.

Buvęs prezidentas Leguia da
bar serga. Jis guli baudžiama
jame kalėjime Limoj, ir ten bus 
atklausinėjamas.

Amerikietis negarbi
no Mussolinio, fašis

tai jį sumušė
NEW YDRKAS, rūgs. 19.— 

Antonio Ascolese, 27 metų 
nevvarkietis, kelia bylą Italijos 
laivų kompanijai — Naviga- 

zionc Generale Italiana.
Ascolese, kuris yra italų kil

mės Amerikoj gimęs pilietis, 
savo skunde sako, kad grįžtant 
jam iš Europos italų garlaiviu 
Roma, jis buvęs baisiai sumuš
tas ir laikomas karcery kaip 
kalinys, kol laivas atplaukęs į 
New Yorką, už tai, kad neda
lyvavęs kartu su ,kitais laivo 
pasažieriais giedojime “Giova- 
nezza”, fašistų himno, ir Mus
solinio garbinime.

Ascolese skundo kopija tapo 
įteikta kongresmanui Hamilto
nui Fish’ui, kuris ketina daly
ką pristatyti valstybės depar
tamentui. .

Del gaisro piliečiai už 
miršo rinkimus

CITY POINT, Wis., rūgs. 19. 
— Per įvykusius praeitą antra
dienį kandidatų rinkimus čia 
nebuvo paduota nė vieno bal
so. Mat, miestely buvo gaisras 
ir piliečiai visai užmiršo bal-i 
savimus.

Lietuvos Naujienos
Dvi geležinkelių kon- 

fe^encijo Ksauhe
KAUNAS. — Neseniai Kau

no susirinko geležinkelių kon- 
ferencijon Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir SSSR valstybių at
stovai. Konferencijai pirminin
kauja susisiekimo ministerijos 
ypatingiems reikalams inž. p. 
Maneke.

Konferencijoj aptariami rusų

Raudonojoj Rusijoj
SUŠAUDYMAI

TVERĖ, Sov. Rusija, rūgs. 
19. — Čia tapo pasmerktas su
šaudyti vienas kunigas, kaltina
mas dėl turėjimo 360 rublių si
dabro monetomis, perdaug mai
sto ir drapanų.

Raudonarmiečiai į fabrikus
BERLYNAS, rūgs. 19. — Iš 

Maskvos praneša, kad sovietų 
vyriausybė nutarė darbams fa
brikuose mobilizuoti raudonar
miečius, kur tik pasirodys dar
bininkų stoka. Charkovo rajone 
bus darbams fabrikuose mobi- »
lizuota 12 -tukstaųčių raudon
armiečių.
“Ve jam ės Ameriką” arba “be

gėdiški Donbaso skaitmens”
MASKVA. •— Kompartijos 

organas Izviestija stambiomis 
raidėmis išspausdino šitokią ne
ramią telegramą iš Charkovo.

“Pirmomis rugsėjo menesio 
dienomis sutrukimas darbų 
Donbase [Dono anglies kasyklų 
rajone] dar labiau padidėjo. 
Dar niekados nebuvo tokių že
mų gamybos skaitmenų: 54.2% 
rugsėjo 1 d., 60.3% rūgs. 2 d. 
ir 61.7% rūgs. 3 dieną. Dagi 
rugpiučio mėnesį (blogiausiame 
plano vykdyme mėnesy) Don- 
basas, bendrai imant, davė 69% 
-70% dienos normos.

Donbasantracitas ir Sevkavu- 
golis (šiaurės Kaukazo kasyk
los) ėmė užleisti savo pozicijas. 
Donbasantracitas, pirmais mė
nesiais duodavęs nemažiau kaip 
80% savo uždavinio, rugsėjo 3 
d. davė vos 64.9%. Sevkavugo- 
lis, pirmas atsilikdavęs nuo pla
no 9%-10%., rugsėjo 3 dieną 
bodavę tik 71.7% savo užda
vinio.

Kiti rajonai pasirodė begė
diškai atsilikę, duodami vos 
50% uždavinio.

Griuvus siena užbėrė
tris darbininkus

ALGOMA, Wis., rūgs. 19.— 
Kasant čia rūsį naujiems na
mams statyti, įgriuvo šalutinio 
namo muro siena ir užbėrė tris 
darbininkus. Vienas jų išimta 
nebegyvas, o du skaudžiai su
žeisti.

Argentinos pasiuntinys 
Franci jai pasitraukia
PARYŽIUS, rūgs. 19. — Pra

neša, kad Frederico de Toledo, 
Argentinos ambasadorius Fran
ci jai, iš savo vietos atsistaty
dino. Jis buvo ambasadorium 
nuversto Argentinos preziden- »
to Yrigoyeno paskirtas.

Nusižudė sionistų įstei
gėjo Herblio sūnūs

BORDEAUX, Franci j a, rūgs 
19. — Praeitą pirmadienį čia 
nusižudė Hans Herzl, sionizmo 
įsteigėjo D-ro Theodoro Herzlio 
sūnūs. Jis buvo priėmęs kata
likybę.

tipo vagonai ir jų kursavimas. 
Posėdžiaujama kasdien nuo 9 
Iki 14 Vai. Teko patirti, kad 
ši konferencija baigsianti savo 
darbą ateinančios savaitės vi
dury.

Be šios konferencijos, šiomis 
dienomis susisiekimo ministeri
jos rūmuose prasidėjo antroji 
tarptautinė geležinkelių konfe
rencija. Šioj konferencijoj, be 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
.SSSR, dar dalyvauja Vokietija, 
šiai konferencijai pirmininkau
ja Vokietijos geležinkelių direk
torius dr. Simann.

Antrosios konferencijos po
sėdžiai vyksta popietinėmis va
landomis. Joj svarstomi klausi
mai dėl tiesioginio prekinių ir 
keleivinių vagonų susisiekimo 
be perkrovimo bei persėdimo.

Norima rusų vagonų kursa- 
vimą taip sutvarkyti, kad ne
reiktų perkrauti bei persėsti. 
Tas manoma pasiekti Daugav- 
pily, pakeičiant jiems ratus, o 
paliekant vagono kuzovą. ši 
konferencija, manoma, truk
sianti iki ateinančio mėnesio 
vidurio.

Sudegė du gariniai ma
lūnai, verti 195,000 litų 

_________ I

Rugp. 19 d. naktį Panevė
žio apskr., Šimonių v. šileikių 
vienk. sudegė pil. Felikso Jo
kanto ir Juozo Stanio garinis 
malūnas. Nuostolių padaryta 
45,000 litų. Turtas buvo ap
draustas valst. apdr. įstaigoje 
26,000 litų.

Kitas — Marijono Chodokau- 
sko — garinis malūnas su vi
sais įrengimais sudegė rugp. 
21 d. 24 vai. Vitartų dvare, 
Pasvalio v. Nuostolių padary
ta 150,000 litų. Malūnas taip 
pat buvo apdraustas valst. ap
dr. įstaigoje 50,000 litų.

Abiejų gaisrų priežastis aiš
kinama. Į

Audra su ledais Užpa
lių apylinkėj

UŽPALIAI (Utenos) ap.). — 
Per Užpalių apylinkės kelius 
kaimus praėjo audra su ledais. 
Audra truko apie. 4 minutes. 
Ledai buvo vištos kiaušinio di
dumo. Audra daugiausia palie
tė Rimiškių, Antakalnių, Nar- 
vaišių, žeibiŠkių, Ilčiukų, De
gėsių ir Gailiešionių kaimus. 
Ledai išmušė javus laukuose ir 
daržoves daržuose. Be to, kele
to ūkininkų sugriovė trobesius, 
nuplėšė stogus ir išdaužė lan
gus.

Nuostoliai dar neapskaičiuo-
ti, bet matyt labai dideli.

Nukentėję ūkininkai duoda 
prašymus, kad paliuosuotų nuo 
žemės mokesčiu

Į Kauną atvyko 12 šve
dų mokslininkų

jų tarpe Upsalos univ. prof. 
Birger, archeologas—žurnalis
tas ’ Gustavson, Skandinavijos 
muziejaus dir. Dr. Erikson, is
torikas Dr. Schuck ir kiti.

Šiais laikai jokio biznio įmo
nė be reklamai negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinit, kasdieninis , 
skelbimas gali patraukti didet- 
nį klijentų įkaičių.

Amerikai įmonės gerai tu- 
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau tek- 
lamuojieti, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimui į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose", 
tas visuomte turi naudos.
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APŽVALGA
Automobilių biznis

kor- 
Albert

Studebaker automobilių 
poracijos prezidentas, 
R. Barškinę, sako, jog nėra ma
žinusio reikalo nusiminti kai 
dėl pakrikimo automobilių pra
monės. O tai dėl tos papras
tos priežasties, kad tikrumoj 
toj pramonės šakoj jokio pa
krikimo nėra. Tiesa, buvo Į- 
vykusi depresija. Bet galima 
sakyti, ji jau praėjo. ŠĮ rudenį 
automobilių biznis' bus toks 
pat, kaip ir pernai Šiuo laiku. 
Jau esą ir dabar automobilių 
pirkimas žymiai padidėjęs.

Kalifornijoj pabrango 
gazotnhft

Oil 
pa

Ji f o. ni jos Stan’.ard
kompanija praeitą savaitę 
kėlė kainą gazolinui. Gazolino 
galionas dabar kainuos vienu 
centu daugiau. Tuo pačiu lai- 

’ ku nutarta sumažinti kainą 
mineraliniam aliejui, — po 
lioliką centų ant bačkos.

Atpig) maistas

Darbo Biuro statistikos i 
menys rodo, kad maistas 1 
cagoj Šiandien kainuoja ant de
šimties nuošimčių mažiau, ne
gu tuo pačiu laiku pernai me
tą. Vadinasi, šeimininkė šian
dien grosernėj už 90 centų ge
li nupirkti tiek pat maisto pro
duktų, kiek 
vieną dolerį.

Paturimai

ke

duo
du-

pereitą metą ui

investoriams
valstijos proku-. L. P.Holt,

voro padėjėjas, sako, kad Cook 
kauntėj kas metą yra. parduo
dama už $50,000,000 netikusių 
bonų ir akcijų. Kad nepakliū
ti į raketerių nagus, reikia 
laikytis sekamų taisyklių:

1, Pirkti bonus ir akcijas 
reikia iš patikimų firmų, t. y. 
iš tokių brokerių, kurie yra 
biržos nariai ir kurie turi gerą 
reputaciją,

t

Buvo ir tokių atsitikimų, kad 
investoriai, kurie buvo ant iš
mokėjimo Šerus pirkę, sukišo 
visus savo pinigus, —ir prara
do ir savo pinigu®, ir savo šė- 
rus. Nuo to kracho nukentėjo 
desėtkai tūkstančių žmonių, 
Kai kurie jų prarado viską, ką 
turėję, ir per trumpą laiką IŠ 
turtingų virto btėdftiokais.

Gamine gailina naujausiu 
budu

New Jersey valstijoj atsida
rė pirma dirbtuvė, kuri gamins 
naujovišku budu gazoliną. Kaip 
žinia, gaziloųas yra gaunamas 
iš mineralinio
naftos. Nafta susideda iš ke
lių rusių aliejaus: gazolino, 
kerosino ir t.t. Seniau gazoli
nas buvo atskiriamas distilia
cijos keliu., Tai buvo neeko
nomiškas būdas, nes tik apie 
20 ar 25 nuošimčius gazolino 
tebuvo galima atskirti. Vėliau 
Indiana Standard Oil kompani
jos prezidentas Bjirton surado 
naują distiliavimo būdą, kuris 
yra Žinomas kaipo “crhcking 
process”. Tai buv<j> didelis 
gerinimas, nes gazolino jau 
vo galima atskirti nuo 50 
60 nuošimčių.

Naujasis būdas, kuris' yra 
Žinomas kaipo “hydrogena- 
tion”, jalima sakyti, bus visai 
tobulas, kadangi iš naftos bus 
galima atskirti visą gazoliną.

Senų automobilių problema

Kada žmonės perka naujus 
automobilius, tai jie beveik vi
suomet nusikrato nuo savo se
nųjų. Pardavėjai paprastai už 
tuos senus automobilius duoda 
po kelis šimtus dolerių, tuo 
budu atsisakydami nuo dalies 
savo komiso. Tuos “skrepus” 
jie paskui parduoda už kelis 
desėtkus dolerių.

Kai kurios automobilių kom
panijos svarsto planą, kaip iš
imti iš “cirkuliacijos“ apgriu
vusius automobilius. Jos žada 
reikalauti iš savo automobilių 
pardavėjų, kad tieji mainais

pa- 
bu- 
iki

2. Perkant staką, kuris nėra gautus “skrėpus” siųstų į jų 
Įtrauktas i biržos sąrašą, rei- dirbtuves pataisymui arba vi- 
kia žiūrėti, kad brokeris butų siškam jų sugriovimui, 
užsiregistravęs pas valstijos
sekretorių. i vendinti, tai manoma, jog kas

3. Visuomet klausk patarimo! metą iš apyvartos butų išima- 
savo bankininko arba finasų ma apie 750,000 senų automo- 
žinovo apie bonų ir akcijų ge- bilių, kurie važiuotojams pusė

tinai gadina nervus.—K.

Jei tas planas pasisektų įgy-

rūmą. Niekuomet nepirk ver
tybes papierių iš tokios firmos,

' t' ' *'* ' X • iVisconsino Farmos
lai yra paprasčiausios tai

syklės, kurių vėrta laakytis 
kiekvienam invesforiui. e

Shubert teatrų korporacijos 
nuostoliai

Shubert teatrų korporacija 
per fiskaliŠkus metus, 
užsibaigė birželio 30 d., 
jo $1,231,108 nuostolių, 
prieš tai ta korporacija
bo $1,076,376. Viršininkai 
s ko, jog tik ką užsibaigę me
tai buvo bloginusi korporacijos 
istorijoj.
General Motors biznis šiek 

pagerėjo
Praeitą mėnesį General 

tors korporacijos biznis
tiek pakilo. Automobilių buvo 
parduota šešiais' tūkstančiais 
daugiau, negu liepos mėnesyj.

Liūdnos sukaktuvės

kurie 
turė- 

Metai 
uždir-

tiek

Mo- 
šiek

Kur tik nepasisuksi, visuf 
girdi žmones nusiskundžiant 
blogais laikais. Siaučia nedar
bas. Ir kol kas negalima, pasa
kyti, kada užstos normališki 
laikai. Kurie šiek tiek dirba, 
tiems bepigu kentėti. • Bet blo
gas reikalas yra su tais, ku
rie neturi darbo ir greit joi ne
sitiki gauti.

Tiesa, kai kurie tokių bedar
bių turi susitaupę ir vieną ki
tą centą. Bet patys žinote, 
kad tie centai labai greit pra
deda dilti, kuomet žmogus ne
dirba. O tokių, kurie, kaip yra 
sakoma, galėtų iš procentų gy
venti, tarp musų tautiečių ne
daug tesi randa.

Tokioms aplinkybėms susidė
jus, daugelis 
apie farmas.
visgi pragyvenimą sau arali pa- 
sidaryti. Kaip yra sakoma, jei 

Daug-maž apie metai laiko i fermeris badaus, tai miestietis 
atgal New Yorko biržoj įvyko badu mirs. ^Turiu kelis tūks

tančius dolenų, galvoja žmo
gus, nusipirksiu farmą ir gy
vensiu sau nuo jokių bosų ne
priklausydamas. Nebereikės 
daugiau rūpintis tuo, kas rei-

tad ėmė galvoti
Girdi, fermeris

krachas. Krachas prasidėjo 
• apie vidurį rugsėjo mėnesio ir 

tęsėsi keletą savaičių. Akcijų 
kainos ėmė smukti tiesiog gal
vatrūkčiais. Tarp inventorių
kilo panika. Ypač tarp tų, ku- kės daryti, jei darbo neteksiu

- «. ■ * i A ... __  —. «   X! ’ _ 1* —. « .rie akcijas buvo pirkę ant taip j Manau, jog šiais sunkiais 
vadinamo “margin’o”. Kitaip | laikai® taip, galvoja ne vienas 
sakant, ant išmokėjimo. Smu-[ darbininkas, kuri® niekuomet 

- kimas buvo toks smarkus, jog nežino. kas su juo gali atsitik- 
daugelis nebegalėjo atsilaikyti ti ry toj 
ir prarado įmokėtus pinigus, ar ne.

ar jis turės darbą.-

Žinau taip pat, Jog nemažas 
skaičius lietuvių domisi farmo- 
mis ir ieško pirkinių. Visa bė
da tik ta, kad lietuviai su far- 
momis' 
rankas, 
farmas,
tik gyvatėms perinti. Žinoma, 
tada jie turi vargeli vargti ir 
keikia tuos, kurie jiems pata
rė farmą pirkti. Pasitaiko net 
ii* taip, kad jie palieka savo 
farmas ant “Dievo valios”, o 
patys ir vėl grįžta į miestą, 
praradę višus savo pinigus.

Tai tikrai liūdnas dalykas. 
•Bet dėliai to ir patys žmonės

aliejaus arba yra kalti, jie šoka visai neži
nodami, kur nušoks. Nieko tad 
nuostabaus, kad jie atsiduria 
klampynėj. \

žinoma, kiekvienoj valstijoj 
yra gerų ir blogų farmų. Bet 
reikia taip pat neužmiršti ir 
to fakto, jog vienoj valstijoj 
farmeriavimas geriau apsimo 
ka, o kitoj blogiau; vienoj 
valstijoj farmeriai labiau 
skursta, negu kitoj. Tatai ypač 
aiškiai pasirodė šiais metais, 
Del sausros kai kurių valstijų 
farmeriai atsidūrė nepaprastai 
blogoj padėtyj, — jais 
net valdžia rūpintis ir 
jiems pašalpą.

Iš valstijų, kurių nei
nei. kitokios nelaimės nepalietė, 
ypač išsiskiria Wisconsin. Ap
skritai imant, Wisconsin val
stijos farmeriai gana neblogai 
gyvena. Pradedant nuo Mil- 
vvaukee iki pat Green Bay far- 
mos gana gražiai atrodo. Far
meriai vyriausia specializuoja
si pienininkystėj. O ta šaka 
palyginamai ir yra viena pel
ningiausių. Su kviečiais ir vai
siais gali būti visko. Sakysime, 
šiais metais iš kviečių- ir vai
sių farmeriai turės labai ma
žai pelno, nes tie produktai 
yra visai pigus. Pienui rinka 
visuomet yra gera.

Pravartu čia bus pridurti, 
kad Wisconsino farmeriai tu
ri neblogų įplaukų ir iš žirnių 
bei kopūstų. Tie produktai pa
prastai yra parduodami iš ru
dens. Mat, daugely j miestų 
randasi kopūstų ir žirnių kon
servavimo fabrikai, kuriems 
svarbu iš kalno apsirūpinti pro
duktais. Pirkėjai tad ir užper
ka tuos produktus iš kalno.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
tai farmeriams yra labai pa
ranku: nereikia savo produk
tams ieškoti rinkos. Ir iš savo 
patyrimo žinau, jog kai kurie 
farmeriai iš kopūstų ir žirnių 
padaro gana didelius pinigus.

Wisconsin valstija man yra 
žinoma jau per keletą metų 
Esu ten gyvenęs ir miestuose 
ir farmose. Ir beveik esu Įsi
tikinęs, jog ta valstija geriau
sia tinka lietuviams farmeriau- 
ti. Tinka ji ir klimatu ir že
mes derlingumu. Tačiau dar 
kartą noriu pabrėžti, jog ne 
•visoj valstijoj galima gerų 
farmų surasti. Pavyzdžiui, 
šiaurinė valstijos dalis, mano 
manymu, farmeriavimui nela
bai tinka. Tiesa, žeme ten la
bai pigi. Bet ką veiksi atsidū
ręs toli nuo žmonių tarp dide
lių miškų? Tai gana Vargingas 
gyvenimas.

Kas kita vidurinėj valstijos 
dalyj. Čia. žemė išdirbta ir der
linga. Daugely j atsitikimų tro
besiai geri, Ot, fermos atrodo 
kaip kokie dvarai. Ir farmeriai 
gana pasiturinčiai gyvena.

Bet gera farma, pasakysite 
jus, kainuoja ir daug pinigų.

ne. Suprantamas 
geros farmos' ne- 
kelis šimtus dole- 
gana dažnai pasi-

labai dažnai nudega 
Jie nusiperka tokias 
kurios iš tiesų tinka

-------u^uL-UU.

Šeštadienis, rūgs. 20, 1930

KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind

Dvidešimt penki metai

vieno nenu

sausra,

Šildomi Pečiai

turės 
teikti

labdarybės srity;

tebes'imokina, tad 
daug ir negalima 
taiku žmogų® dau- 
negu duoda.
kita yra su drau- 

Bet eikime j>rie pa
Rugsėjo 19 t

Dvidešimt penki metai paly
ginus su žmogaus amžium nėra 
taipjau labai didelė skaitlinė. 
To amžiaus žmogus paprastai 
mažai dar pasižymi visuomenės 
veikime. Tiesa, atsiranda ir 
tokių, kurie ir pasižymiu bet 
tai tik išimtis, {teikia pasakyti, 
kad tokio amžiaus žmogus pa
prastai dar 
iš jb nieko 
tikėtis. Tuo 
giau gauna, 

Visai kas 
gijomis,
lies reikalo.
ukako lygiai 25 metai nuo to 

laiko, kaip susikūrė Lietuvių 
Pasilinksminimo ^Draugiškas 
Tliubas. Nuo pat savo sųsiku- 
imo iki dabar musų kliubas la

bai daug pagelbėjo savo na- 
r ams ir juos sušelpė. Visus jis 
priglaudė ir nei
slfriaudč. Jis labai daug yra 
nuveikęs 
daug yra aukavęs lietuvių tau
tiškiems reikalams. Ypač kliu
bas pasižymėjo tuoj po pasau
linio karo, kada šimtais dolerių 
s'iunt'5 i Lietuvą, — Lietuvos 
našlaičiama ir nuo karo nuken- 
tėjusfems. Mes nežinome, ar 
našlaičiai gavo musų aukas, ar 
ne, bet siųsti aukų mes nesi
gailėjome.

Pradžioj klihbas užlaikė ir 
knygyną. Ir turiu pasakyti, 
kad knygynas buvo gana dide
lis ir geras. Bet tai buvo tuo 
laiku, kada iš Lietuvos vis dar 
atvykdavo nemažai jaunimo.

LPDK yra daug ir kitokių 
darbų nuveikęs, kurių aš čia 
negaliu suminėti, kadangi po 
ranka neturiu reikiamų davi
nių, Apie tai galėtų parašyti 
senes'nieji veikėjai, kadangi jie 
daugiausia ir prisidėjo prie to 
kliubo išbujojimo.

Kliubui priklauso labai daug 
lietuvių. Vieni priklauso dėl 
to, kad tikis iš jo ką Įiors gv.u- 
ti ar net jau :tr gauna. Tokio 
nariai paprastai daug naudos 
kliubui* neatneša. Kiti i kliubą 
žiuri kitokiomis akimis. Tiesa 
jie tikisi iš kliubo šj tą gaut

Ir taip, ir 
daiktas, čia 
nupirksi už 
rių. Vienok
taiko ir neblogų, kaip yra sa
koma, bargenų. 
kodėl 
romis sąlygomis farmas pirkti, 
aš pakalbėsiu kitą kartą. —T.

Bet apie tu i, 
kartais gulinu*- labai ge-

bet tuo pačiu laiku ir daug dir
ba jo naudai. Randasi ir to
kių narių, kurią) priklauso kliu- 
bui nuo pat jo susikūrimo. Ir 
jie šiandien dar tebesidarbuoja 
kliubo labui. Reiškia, jie dar 
nepavargo ir jų energija neiš
sisėmė. Tie. nariai tai— tikri 
kliubo stulpai.

Paskutiniame kliubo susirin
kime pirmininkas PranasTludis 
paprašė sidabrinių sukaktuvių 
rengimo komisijos išduoti ra
portą, Raportavo komisijos 
pirmininkas p. Stasys Barzdys. 
Jis paaiškino, kad kliubas ren
giasi apvaikščioti savo gyvavi
mo 25 metų sukaktuves rugsė
jo 20 d; Glenwoode pas Gečą, 
kuris turi puikią svetainę. Pra
šė visų narių dalyvauti apvai- 
kščiojime. Nemanykite, pareiš
kė Barzdys, kad reikės pės
tiems eiti, 
mobiliais.
lių neturi, tai 
pintas busas. 
,kia 4 vai. po 
nova svetinės,, o iš ten
visi kartu trauksime i Glen- 
woodą pas' p. Gečą, kuris pasi
tiks mus su gardžia vakariene.

Apvaikščiojimo rengimo ko
misijoj dauginusiai darbuojasi 
pirm. St. Barzdys, sekr. St. 
Simonas, St. Bartkus, V. Si
paris, Joe Radžius ir kiti.

BIZNIO IR 
INFORMACIJŲ

METINE KNYGA
Lithuanian Business Directory

Išeis

važiuosime auto- 
> kurie automobi- 

tiems bus paru- 
Susirinkti rei- 

pietų prie Iwa- 
jau

Beje, p. Barzdys, išduodamas 
savo raportą, prašė narių, ku
rie gali rašyti, pranešti apie 
sukaktuvių rengimą “Naujie
nose”. Tačiau iki šiol neatsi
rado nei vieno, kuris tai b'utų 
padaręs. Nors ir neprašytas, 
bet visgi sumaniau šį tą apie 
kliubą pranešti. Tas faktas, 
kad^ ■ kliubas apvaikščioja 25 
metą sukaktuves, manau, yra 
vertas paminėjimo.

"^Žila® Senelis.
-------------------- ------------------------

. KONSTIMCIJA
Pilvo pakrikimai. De'peilio—Be ligoninei 
Pastebėtinas 50 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. Ltngvi išmokėjimai. Ban- 
domas gydymas ar egzaminacija dykai 
iki 8 v. v., ypač nedėliomis iki 2 v.p.p. 
Rašykite dėl nemokamo • 5 dienų gydy
mosi namie. Konstipacijos ir Vidurių 
Dept., S-M-S Health Institute, 1869 N.

» Damen Avė., Cbicago.

Sausio 1 d., 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaity* 
tojas gaus šią puikią ir 
“NAUJIENŲ” Metinę 

DYKAI!
Kviečiame visus biznierius ir pro
fesionalus garsintis šioje žingei
džioje ir naudingoje “NAUJIE

NŲ” METINĖJE KNYGOJE.

įdomią 
Knygą

NAUJIENOS

KALDROS ir BLANKETAI
Dabar galima įsigyt už daug žemesnę kainą

Peoples Fumitare Company
KRAUTUVĖSE

Prisircngkite dėl Šalto oro dabar, ir pasinaudokite didesniu pasirinkimu vi- 
t šokių žiemos reikmenų, kuriuos dabar gąlite rasti PĘOPLES FĘJRNITV- 

RE CO. KRAUTUVĖSE.
gąlitc rasti PĘOPLES FURNITU-

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

■

Seklyciom Šildytuvai.
Gerbusių padarymų puikiau- 
šių išveizdjį. dabar parsiduoda 
už labai zenų kaitų. Verti 
$45.00 po COQ cn 

ir augščiaus.

DIDELIS LIAUDIES BANKAS

Stiprybe Kelia
Pasitikėjimą

Nepaprasta stiprybė musų banko yra svarbiausia jo 
auginio priežastis. Daugelis žmonių gyvenančių net už 
Chicagos ribų deda čionai savo, taupiuius. Stiprybės pa
matas musų banko yrh tas f aklas, kad nuo pereitų me
tų šis bankas susijungė su> viena iš didžiausių, ir stip- 
riausių finansinių grupių Ghicagoj National Repiiblic 
Bancovporalion. •

Turtas tos galingos finansinės grupės, turinčios 
apie 250 milijonų stovi kožnoj valandoj musų ban
ko patarnavimui.

šie lietuviai, dirbantieji musų
Jagminas, Rimkevičius, Žabelio, 
navičia, Metrikis, Adomavičia 
maloniai jums patarnaus.

Virtuvių Šildytuvai 
(Kitchcn Heaters)

Pilnos mieros padaryti iš.plieno 
ir lietos geležies, puikiai apnikę- 
liuoti, verti $20., 13.95

Minkštiems angliams arba me
džiais kūrenami Šildytuvai, la
bai parankus dėl vartejirpo, 13 
coliu ugniavietės didžio, veui 

JI5 00- $9.75

banke, Uedemka, 
Mickewicz, Lauvi- 
įr p-lč Laimaitė

Peoples Krautuvėse labai že
mos kainos ant kaldrų ir blan- 
ketų. Pilno didžio 4Į
kaldros po ■ ■<***
Dubeltavos puivilnonės bl an
ketos po ...................... $3.4 5

Krautuvės atviros; Antradienio, Ketvirtadienio ir 
Šeštadienio vakarais.

Peoples J^įilional Bunk 
and, ^Jrust Company 

of Chicayo

47TH STREET ANO AįHLAND AVENUE
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 

Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu. 
SusiuieuJjtfiS su. NuliouaJ Republic Rancurporalioii.

„ph.upi H*IJ' I-Of lhc KOMES

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Brigliton Park MųriĮuctto Park

Phone Lufayette 3171 Phone Hemlock 8400
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Šimaitis

KAPINĖSE

MALT TONIC’O

mViGORATlNG

RlUUSHlNCi

Suktybių Panama 
Argentinoje

Komunistų “Rytojaus ’ tarybos 
pirmininkas ir “deras pilie
tis” Jokūbaitis su šundakta- 

\iiu šocikausku sugauti va-

LIETUVIŲ

Valanda
Nedėlioję,

RUGSEJO-SEPT. 21 d.
Iš RADIO W-O-R-D Stoties 

1480 kilocydes.

Nuo 1 :30 iki 3 vai. po pietų. 
(Chicago Daylight Saving Time)

Programas bus turtin
gas.

Prašome visus pasiklausyti su atyda ir 
tuomet malonėkite pranešti mums ras

iu. savo įspūdžius.

*o antrašu:

W-0-R-D STUDIO
111 E. Pearson St.,

CHICAGO, ILL.

E -* 2 c P

■N S c i č :

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockwcll St., 
CHICAGO. ILL.

ĮMOKIT DEZAININIMA’ 
Dezaininimas ir siuvimą* 
dresiu moka didelę al<za 
lūs galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika Di- 
nlomos išduodamos. Ra- 

tvkite dėl nemokamos 
'nvgelės.

MASTER COLLEGE
F. Kasnicka 

Principalas
Lake St 10 H.

jusiems piliečiams pasakė:— 
—Nors mane su mano drau

gu Jokūbaičiu ir apmušė kiau
šiniais pirmame debiute, bet 
aš išvažiuoju patenkintas, ka
dangi taip supiudžiau socialis
tų Sąjungos žmones, kad jie 
ilgai dar neatsipeikės...

Taip, Mačiulis patenkintas, 
kad pagelbėjo ponui Jokūbai-' 
čiui užgriebt ir 
“Pietų Amerikos v
O pas Jokūbaitį 
konsulato piliečiai 
sėtkus tūkstančių 
vertes rekomendacijas 
gavimui, šocikauskas figūravo 
kaipo Jokūbaičio kompanionas 
ir priėmė nuo darbininkų po 2, 
po 3 ir po 4 šimtus pezų išve
žimui “ant žuvų”. Suėmė jų 
pasportus’ ir cėdulas, sakyda
mas,! kad reikia patvirtint kon
sulate. O piliečiai, kasdien mas
tydami konsulo raštininkų B. 
Steponaitį Jokūbaičio ištaigoj, 
patikėjo ir sukišo savus ir pa
skolintus pinigus. Bet rugpiu- 
čio 1 dieną šocikauskas pasi
slėpė. žmonės’ padavė skundus 
policijai, bet šocikausko neran
da. Sakoma, jis ir dabar ran
dasi kontakte su Jokūbaičiu. 
Jiems buvo lengva operuoti, 
kadangi konsulas Skinkis, iš
važiuodamas Lietuvon, nusive
dė savo vietininką Mačiulį pas 
Šocikauską ir tik jį vieną per
statė jam, rekomenduodamas', 
kaipo gerą savo “amigą”.

Komunistų “Rytojaus” tary
bos pirmininkas, visokių ko
munistų komisijų pirmininkas, 
draugas Staškauskas nusipirko 
restoraną su kitu “Rytojaus” 
šulu, draugu Gimbutu. Dabar 
“Rytojus” dideliu antgalviu

nusmuk i n t 
Naujienas”, 

siunčiami iš 
sukišo de- 

pezų už be
darbi! F

} “Gimine, ne giminė, bet lipk 
iš grušios”. Tame straipsnyje 
komsekcija biauriausiu žmogu
mi perstato Staškauskų ir Gim-

* butų. Sako, kad jie susitarę 
su policija sulupo nuo darbi- 

| ninku daugybes pinigų, imda
mi po 60 pezų už rekomenda- 

/ ei jas darban, bet darbo nęda-
I vę. Piliečiai stebisi, kaip tas 
t bolševikų dievukas ėmė ir pa
sidarė trepnas. O ilgus metus 
jis jais vadovavo ir 
“Rytojaus” mašiną, 
drauge nuėjo kitas 
“Rytojaus” šulas
Dabar bolševikai suka savo gal

veles, kaip čia padaryt, kad iš- 
dildyt visų buvusių savo lyde
rių pavardes iš Roko Mizaros 

—•\ knygos apie Argentiną, kur tie,

valde visų 
Su juom 

seniausias 
Undraitis.

69 St.

rengiasi išvažiuoti 
j Los Angeles, 
California, kurie 
žadat eit gydytis, 
pasiskubinkit iki 
daktaras tebėra 
Chicagoj po nu
meriu

2346 West
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto. 6 iki 

9 vakare ir pagal susitarimą.

j anot “Rytojaus”, vagys, ten 
, perstatyti kaipo rimčiausi įr 
| vieninteliai Argentinos Lietu-

— Atsiprašau! Ar nežinote, 
kur čia' yra poeto Nekrasovo 
kapas?

— Ką tavorščius sau ma
nai? Kapinių vagis aš, ar ką?

MALT TORIO - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

arba

Extra Pale Alaus

GQOO THC

Jis yra rekomen- 
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbof 1627

vių proletariate —vadai ir net 
centralinės kompartijos nariai!

Tuom pačiu laiku, kada kon
sulų Mačiulio ir Skinkio prote
guotas (Mačiulis net rašinėjo 
savo “pastabose”, kad nors šo- 
cikauskas nerodė diplomų, bet, 
girdi, socialistams jų nėr ką 
rodyt, nes v ištiek nesupras. O 
jis vertė jo titulų, visuomenės 
plakatuose jam duota, iš šun
daktario į “doctor de peruos’”..) 
Šocikauskas išdūmė su darbi
ninkų pinigais, pabėgo ir kuni
gas Janilionis, konsulate vi
siems pasakojęs ir “raštuose” 
tvirtinęs, kad jis čia ganys pa
klydusias aveles per lo menos 
(mažiausia) ketverius metus. 
O čia tik prikėlė bučinčiaus ir 
išdūmė i Urugvajų ar Brazili
ją, ar Afrikon (kur jam keliai 
yra žinomi), ar net pas Romos 
papų nudumė prašyt medalio 
už socialistų Sąjungos išgrio- 
vimų, už bendradarbiavimų, su 
šocikausku ir paleistuvnamių 
savininku Jokūbaičiu. Parapi
jos pirmininkas p. Pašikevičius 
skundžiasi, kad Janilionio grie- 
kai bus’ sunkiau likviduot, rte- 
gu Daknio, nes Daknį padengė 
jo konfratras, paskelbdamas’ 
Jokūbaičio gazietoj, kad sure
guliavus 
(Daknio 
atrasta 
vais... O

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■ i.— . ... ,h.ulU4.,l. ,
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Iki šiol Argentinos lietu
viams’ “dievas davė” pasius is 
raudono ir juodo internaciona
lų: iš Amerikos, Afrikos ir 
Lietuvos. Bet jie čia. stebuk
lų nepadarė, jei neskaityt tų 
žygdarbių, kurie čia paliesti. 
Kvepia mužikų pezai: juos iš
tolo suuodžia Maskvos ir Ro
mos jačeikų apaštalai ir bugdo 
juos mus kultūrinti, šviesti, 
mokyti, išganyti eteetera, im
dami musų pezus už raudono 
rojaus ir juodo dangaus lotus. 
O argentiniečiai vis žiūro ir 
laukia, kas’ iš to išeis.

—Proletaras.

... M*............... .  .................

Music will be furnished by
Paul’s. Ralloon Boys.

Committees are:
Tomkutonis, Francis 
Agpes Sutkus, Eva 
abd Anna Sloksnaitis.

ucation and is free to you.
A, R. Narmonta.

TheEnglishColumn

Marąuette Park 
SurpriseForYou

(Jertrude 
Stogis, 

Lukošius

Lithuanian Instruct- 
or at Lindblom High

Bajloon and Confetti Dance 
to be given by thc Young 
Ladies Sodality of Marųuette 
Park, at ^he Nativity.B, V. M. 
Auditorium 68th and South 
Washtenaw Avenue, Thursday 
Sept. 25th, 1930.

Over 400 tickets have already 
been sold and 600 more are 
štili going strong. The commi- 
ttee invited you all to attend 
this grand affair. Their will 
be a grand-march and favors 
besides the Balloons and Con
fetti.

Come out girls! Join a gym 
class!

Paint your cheeks from the 
inside with Health’s paint box!

Gymnasium classes for women 
begiu this week at Lindblom 
High Evening School, 62nd and 
Lincoln Sts. Special classes for 
clubs or societies if twenty-five 
or more register. Classes open 
Monday, Tuesday, Wednesday 
and Thursday evenings, 7:15 
to 9:15 P. M. Basket Bali, base- 
batll, dancing, and exercises.

For the giri or woman who 
wisbes to reduce ongain weight, 
there is nothing better than an 
evening of excercise and re- 
creation combined. Come Out 
for Health’s Sake!

This instruction is provided 
by the Chicago Board of Ed-

Miss Aldona Narmonta has 
beei/in this line of work for 
over nine years, eight of jyhicb 
have been spent with the Chi
cago Public Schools both high 
and elementary. She was the 
first Lithuanian woman in- 
structor of Physical Education 
i n 
in 
in

Chicago. She is an experf 
this line and stands high 
her profession.

Louise P. Narmonta.

hol^dai^er.ICalinb
•.i'rrrrr:.

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

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

4

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ.
Greitas susisiekimas via Kopenhagen 

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivu Išplaukimai Iš New York: 
S. S. “UNITED STATES” Rugsėjo 27 
S. S. “HELLING OLAV” . .. Spalio 4 

S. S. “OSCAR II” ....... Spalio 11
Infoąmacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės 

pas savo agentą arba:

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE 
27 VVHITEHALL ST. 248 VVASHIN&TON ST. I3O N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

Pabuskit! Pabuskit! Pabuskit!
švento Jono iždą 

nlijotą. — P.) kasoj 
4 pezai su 47 centa- 
šimtines aukavę para-

pijonai vistiek sako, kad tai 
yra miacana, arba, kaip ameri
konai sako, “monkey business”.

Vynuogių Sunka dėl 
Namų yra Legalė

Pilna Apsauga 
Užtikrinta

Californijos Vynuogių Augintojai 
tapo Valdžios užtikrinti, kad nebus 

• autorizuoto Federalinio kliudimo 
vartotojams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių (greipsų) pasigaminimui 
vaisių sunkos išimtinam suvartoji
mui savo namuose.

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR SULIG VALDŽIOS 

KONTROLĖS PLENU

Vynuogės prinoksta dviem savai
tėm ankščiau negu paprastai — 
vėliau oras gali pakenkti gerumui 
vynuogių dabar gaunamų prie
VISŲ GELEŽINKELIŲ TREKIŲ

85% visos Californijos vynuogių produkcijos yra par
duodamos šiemet agencijų. kurios kooperuoja su

CALIFORNIA GRAPE CONTROL BOARD, Ltd.

Šios agencijos yra:, 
California Fruit Exchange 

California Vineyardists Association
San Joaquin Grower-Shippet Association

VALDŽIA NEKLIUDYS

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California ,

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėįo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išsrydi 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., , Tel. Crawford 5573

Kam laukti iki paskutinės minutės. Šaltas oras bus jau čia i 
apie dvi savaites. Jeigu jus manote įsivesti šliumą į savo namus, 
tai kam laukti? Kuo ilgiau jus lauksite, tuo daugiau pinigų tai 
jums kaštuos.

Atlikite tai dabar ir tuo šutau pinkite sau pinigų ir turėkite ši
lumą i laiką. Pašaukus telefonu atvažiuos i jūsų namus musų 
apšildymo inžinierius ir paaiškins jums kaip jus galite turėti šilu-

* • «

mą i laiką.

du metusKad nesutrukdyti kitų jūsų kasdinienių reikalų, jus galite pasiimti net 
išsimokėjimui. Jus galite mokėti po biskį kiekvieną menesį.

Jeigu jus norite patys įsivesti apšildymų, musų inžinierius padarys jums pienus 
ir parodys kaip atlikti tą darbą. Kiekvienas sugabus žmogus pats gali susivesti 
šilumą be jokio vargo. Mes taipgi paskolinsime visus reikalingus atlikimui darbo 
įrankius dykai.

Musų biznio tikslas yra-patenkinti musų kostumeyius ir duoti jiems gerų ir teisin
gų patarnavimų.

Mes taipgi užlaikome didelį pasirinkimą visokių plumbingo reikmenų, kaip antai: 
virtuvių sinkų, maudynių autfitų, šilto vandens tankų, vandens šildytoji), paipų ir 
fittingu, valves, paipų uždangų, boilerių uždangų, bresinių valves, kranų, žodžiu, 
viską, kas tik yra reikalinga prie apšildymo ar plumbingo.

. Kada jus nusi- 
ad ateitumet į tikrų vietų.

Pirm negu jus pirksite kur kitur, ateikite ir pamatykite mus. 
spręsite ateiti ir pamatyti mus, būtinai apsižiūrėkite, kr 1 
Musų įstaiga yra rytinėj State gatvės pusėj, su musų vardu ant namo.

M. Levy &Co
2113-33 So. State St

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

South West Skyrius So. Chicago Skyrius
4101 Archer Avenue ~

4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart 

Tel. LAFAYETTE 0287 «

' Kalbame Lietuviškai

9300 Commercial Avė
Kampas 93-čios gt.

Tel. ŠAGINAW 4847

7 '--y-'i- — TT?
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily News 

Published Daily Except Sųnday by 
te Uthuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South HaJtateJ Street
Telephone Ręosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
per year in Canada

Uirtsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .... ................................ $8.00
Pusei metu ..............................  4.00
Trims mėnesiams -------   2.00
Dvfem mėnesiam...........«...____ 1.50
Vienam mėnesiui ...............  .75

Chicagoj per ISnešiotojus:
Viena kopija ---------
Savaitei
Mėnesiui

18c
75c

$8.00 per year in Canada

i7.00 per year outaide of Chicągo 
8,00 per yeąr in Chicago

per ęopy

Mas Second Claw Mattar 
U 1914. at thfi Fort Office 
of Chicago, Hi., under the act of 

March 8rd 1879.

$7.00
sei metų 8.50
ms mėnesiams ............... 1.75

Dviems mėnesiams __________  1.25
Vienam mėnesiui . ................. — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose

lizmu. Jisai stengiasi patraukti savo pusėn tuos ele
mentus, kurie ekonominėje kovoje neturi vilties laimė
ti. Jisai bando tuos elementus (smulkiąją buržuaziją, 
smulkius ūkininkus, neorganizuotus darbininkus) su
žavėti “patriotiškais” šauksmais, kad jie aklai eitų 
ten, kur Maskva juos šauks. O Maskvos tikslai yra ži
nomi: kąrąs visiems, kurie stovi skersai kelio Stalino 
diktatūrai.

Bet veltui Kapsukas ir jo vienminčiai darbuojasi. 
Nacionalizmo dirvoje jų konkurentai fašistai juos vi
suomet sukirs.

Skaitytojų Balsai
Darbininkų būklė 
Amerikoj ir kitur

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 Sę. Hrtrtęd ęt.. Chi- 
cago, UI. Telefonas Rooaevelt 8500.

Metams ------- ------------—$8.00
Pusei metu................... ............. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymų.
'.----t... -i >... -iį,r i>wi>luinu

VIENA KOMEDIJA PASIBAIGĖ

Susivie- 
jau pa- 

nuspren-

Komunistų byla, kuH buvo užgesta prieš 
nijiihją Lietuvių Amerikoje birželio mėnesyje, 
sibaige. Teismas ją išmetė, visai nesvarstęs, ir 
dė, kad skundikai turi užmokėti bylos kaštus.

Ši byla pasižymėjo tuo, kad skundikai neįstengė 
net pagaminti tokį skundą, kurį teismas butų sutikęs 
nagrinėti. Kiek kartų jų advokatai atėjo su skundu į 
teismą, tiek kartų teisėjas jiems pareiškė, kad jų skun
das “no good”, ne sulig įstatymu parašytas, ir jie tu: 
rėjo jį lopyti ir taisyti. Pagaliaus, po trijų mėnesiu lo
pymo, kada jie buvo pašaukti į teismą ir užklausti, ką 
jie mano toliau daryti, tai jie pareiškė, kad jie nori 
visai ištraukti bylą. . .

Vadinasi, joki lopymai nepagelbėjo. Komunistų 
skundas, kaip “Naujienos” rašė pačioje tos bylos pra
džioje, buvo be pamato. Jis buvo sugalvotas tiktai tam, 
kad kaip nors pridengus “progresyvių” pralaimėjimą 
seime, kuriame per savo vą.dų žioplumą jie neteko bal
so. Užuot paėmę į s$vo rankas SLA. iždą, bolševikai 
dabar turi užmokėti savo advokatams ir dar padengti 
teismo išlaidas. Su ta byla bolševikai pelnė, ajaot tos 
patarlės, kaip Zablockis ant muilo.

O gal jų lyderiai ir pelnė, jeigu aukų surinkta dau
giau, *negu reikia išmokėti advokatams? Tokiam atsi
tikime nebus nuostabu, kad Mizaros su Andriuliais 
bandys užvesti dar vieną bylą.

NACIONAL-BOLŠEVIZMAS

Visur komuDistąi šiandie bando lenktypiuoti su 
nacidnalištais, dėdamiesi karštesniais “tėvynės gynė
jais”, negu karščiausieji patriotai.

Tokio komunistų “supatriotėjimo” pavyzdi tik-ką 
matėme Vokietijoje, kur kraštutiniai “revoliucionie
riai” rinkimų kampanijos metu ėjo ranka už rankos su 
kraštutiniais reakcionieriais, reikalaudami kartu su* 
jais Versalės taikos sutarties ir Youngo plano panai
kinimo. Dabar pažvelgkime į Lietuvos komunistus ar
ba į tuos jų šulus, kurie nustato pozicijas lietuviškąm 
komunizmui. #

štai pasirodė V. Kapsuko straipsnis apie “Lenki
jos fašistų talkininkus Lietuvoje”. Kas yra tie Lenkijos 
fašistų talkininkai? Kapsukas sako, kad tai esą visų- 
pirma valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai, ka
dangi pirmieji, girdi, rašo savo spaudoje apie Lietuvos 
susitarimą su Lenkija, o antrieji — tyli.

Del svieto akių lietuvių komunistų komisaras 
peikia ir tautininkus su klerikalais. Ir krikdemai, 
savo laiku bandę susitarti su lenkais, ir tautininkų
džia dabar gal vedanti su jais derybas. Bet galų gale 
šiom dviem partijom Kapsukas. duoda kredito, kad jos 
bent “radikališkais šauksmais Lenkijos adresu ir dėl 
Vilniaus” stengiasi atsįriboti nuo tų, kurie parduoda 
Lietuvą. Kairiomsioms gi Lietuvos partijoms jisai ne
turi jokio pasigailėjimo.

“Liaudininkų gi ‘Liet. Žinios’ — rašo Kapsu
kas — kaip ir so.cįalfašistų ‘Socialdemokratas’, bū
dami dabar tikriausiu Franci jos, Anglijos ir Len
kijos imperialistų ruporu, šaukia Lietuvos buržu
aziją ipest kalbėt tuščias kalbas, o imtis ‘rimtai ir 
atvirai’ svarstyti jų varšavinio korespondento iš
keltus klausimus.”
Vadinasi, kąs yra griežtesnis susitaikymo su Len

kija priešas, kas “radikališkiau” kalba apie Vilnių, tas 
yra Kapsuko akyse patriotiškesnis ir geresnis. Geriau
siais Lietuvos patriotais, kurie nieku budu nesutiksią 
‘'parduoti Lietuvą Lenkijos imperializmui’^ 
komunistus.

Tai mat kur šiandie yra atsidūrusi ta partija, ku
ri tyčiojosi iš Lietuvos nepriklausomybės, kuomet kū
rėsi Lietuvos respubliką, ir kuri purvais drabstė lie
tuvius, protestuojančius prieš lenkų užgrobimą Vil
niaus. Šiandie ji esanti , vienintelė “šimto nuošimčių 
patriotų” partija, kovojanti dėl Vilniaus. Nenusistebė
sime, jeigu vieną gražią dieną bolševikų spa'uda pra
neš, jogei ir daina "Mes be Vilniaus nenurimsim” bu- 
yo sukomponuota Angariečįo arba kurio kito “prole
taro”, ir ims ją dainuoti vietoje “Internacionalo”!

Subankrutavęs, kaipo darbininkiškas judėjimas, 
bolševizmas šiandie varžosi dėl pirmenybės su naciona-

pa- 
esą, 
val-

jisai laika

Apžvalga
■E............ . 1.1   ■ —r—1

RIMTAI SUSIKOVĖ, kam 
PRIKLAUSO JAUNUOMENĖ<

Kunigui grasina Lietuvos vtal- 
džiiį skusti Vatikano suverenui

baudžiamo 
nusikaltimus, 
kankiniu. De- 
vienas iš nu-

visokiąs
Vai'pi-

Tačiau, ateiti

Smetonos yaldžia sumanę 
galutinai užgniaužti 
jauuinio org«uMxaci j$is. 
ninkąi, ^aizdi’teukal, Kultūros 
Būreliai, Jaunimo Sąjunga, jau 
yrą senui išardyti arba vos 
gyvybę hevelka, negaudami lei
dimų kas nors veikti, susirink
ti, šviestis ir t.t. Pasiliko ri- 
valizuoti dvi proteguojamos jr 
po sparnais globiamos jauni
mo organizacijos: krikščionių 
Ateitininkai ir tautininkų Jau
noji Lietuva.
ninkai, kunigų vadovaujami jr 
instruktuojami’, pasirodė per
viršy ir “jaunlietuvius” viršijo 
kaip skaičium taip rivąlizjąu. 
Valdžia, norėdama nusikrajtyti 
rivalo, sumanė, kad “visos jau
nimo organizacijos yra kenks
mingos”, tad nutarė uždaryti 
visas be skirtumo (Ar tas Ke
čia ir Jaunąją Lietuvą, nėra 
aišku).

Bet, pasirodo, iš klerikalų 
nagų ištraukti jaunimas nėra 
taip lengvas darbas. Jaunuome
nę laikyti savo rankose senai 
yra Romos klerikalizmo tikslu 
'ir tam tikslui popiežius ir jo 
kunigija dėl priemonių nesi
varžo. Nesenai dar pats Itali
jos fašistų galva Mussolini tu
rėjo smarkių imtynių su po
piežių dėl Italijos jaunuome
nės, kurios reikalavo popiežius 
savo jurisdikcijai. Net toks 
Mussolini tapo nuveiktas ir 
konkordate su popiežių pasira
šė stačiai gėdingą jaunuome
nės išdavimą klero globai.
- Lietuvos mokykla ir mokslo 
jaunuomenė yra jau seniau 
Voldemaro pasirašytu konkor
datu atiduota į popiežiaus ir jo 
vyskupų rankas. Kunigai Lie
tuvos mokykloj šeimininkauja 
pikčiau net kaip Italijoj. Turė
dami tą privilegiją vyskupai ir 
kunigai smarkiai stiprinosi po
zicijas jaunuomenės organiza
cijose, kurių yra priveisę vi
sokiais vardais ir pavadini-; 
mals, kaip tai pavąsariniųkų, 
ateitininkų, keistutiečių, abo- 
liucionistų ir t.t.

Vąldžl.ai pąsikčsinųs visus i 
tuos klerikalų lizdus išnaikinti, 
aiškus dalykas, pasigirdo įtikb 
nantis pasipriešinimas “nekj$K 
knysles į majio daržą”! Ka
nauninko Dogelio grasinimas 
yra pačios Kauno Kurijos in
spiruotas. Tautininkai kol kus 
nepasiduoda. Tačiau gerai ži
noma yra jų praktiką su kleri
kalizmu : Nepasiduosime, kol 
tik nepasiduosime! '

“Liet. Aidas”, atsikirsdamas 
kun. Dogeliui straipsny “Kau
kimą vainiką begauda.nt”, sa
ko, kad klerikalai visą* laikų 
grasindavo žmones peklomįs ir 
siera, jei jų į valdžią nerimk* 
tų. Bet žmonės pradėję tam 
nebetikėti, tai dabar klerika
lai teką progos, “imsjpelnyti 
mueelnykų vainiką”, ir su įę- 
kio vainiko pagęlba įsiverpti į

Klerikalai tikįsi sų- 
mases', sakydami:

valdžią.
jąųdinti
“Mes kankiniai ųž tikybą, šiąi 

Dabar turite 
valdžios, kąd

musų žaizdos, 
mus leisti prie 
galėtumėm nors kiek atsigrieb
ti” A.” Nr. WL Jr čia 
jau pįįejpzas tęsia:

dalyvautu 
.organizaci-

krikščionių

šalyj sjaučįa nedarbas, o vie
nok nieko nedaro, kad tą blo
gumą pašalinti. Skelbiama, 
kad ponas Hoovenis Clevelande 
kalbės spaliu 2 d. bankininkų 
suvažiavime. Kada farmeriai 
nukentėjo nuo sausros, tai pre
zidentas sukvietė kelių valsti
ją gubernatorius pasitarti apie 
farm.erių reikalus. Ir ar ma
note, kad gubernatoriai labai 
daug ką žino apie farmerių 
reikalus? žinoma, labai ma
žai. x Šiame atyėjyj prezide,li

Ę. T. 4, Hgffman

T*

&e- 
vi-

te-

persekiojimo, 
nepriklausomą 

Dabar visą tą 
plunksnos pa-

i,im .m. ' u i . ■ i i it—................f

“Bet visa? vargas, kad nėra 
kas kankina. Krikščionys ieš
ko visur kankiųtojų ir niekur 
jų neranda. Jie graibstosi UŽ 
krimiaįinių bylų. Jie laukia,, 
ar aukštesmojj ipstancim. kar
tais neišteisins kokio nors kri
kščionių veikėjo, 
už kriminalinius 
kad paskelbtų j j 
ja, nevyksta: nė
teistųjų į Raukinius už tikybą 
netinka. Bet štai švystęlėjo 
viltis. Krikščionys sužinojo, 

vyriausybe, narčdania, fcad 
mokiniai mokyklose mokytųsi, 
o ne politikuotų, nusprendė už
drausti mokiniams 
politinio pobūdžio 
jose,

“Biznis!”—sako
vadai.—“Dabar puiki proga ap
šaukti ateitininkai kankiniais 
už tikybą!” Ir štai išlipa ka
nauninkas gogelis į “Ryto” tri
būną (nr. 199) ir pradeda 
verkšlenančiu balsu skaityti at
eitininkų martirologiją: Atei
tininkai gimė prieš dvidešimtį 
metų. Jie labai kentėjo nuo 
žiauraus rusų 
Jie Iškovojo 
Lietuvą etc. 
norima vienu
braukimu likviduoti ir panai
kinti. Toliau, pametęs verkš
lenant; toną, kanauninkas ima
si grasinimų. “Ateitininkų už
darymas butų pavojingas pa
čiai valstybei ir vyriausybei. 
Jis sukeltų didžiausią tokių 
valdžios darbų neapykantą. At
eitininkai sugrūs į katakombas 
(galim užtikrjntą tamstą, ka
nauninke, kad neis: ten tamsu, 
trošku, nepatogu. Be to, Lie
tuvoj reikėtų dar pirma jas iš
kasti). Tąi taip lengvai pra
eiti negalės kaip kieno mano
ma !—šaukia kanauninkas. At
eitininkai, girdi, tai katalikiš
ka akcija, o laužyti katalikišką 
akciją—tai laužyti konkorda-

Reikia manyti, kad tai tik 
laikinas nesusipratimas bičiulių 
tarpe. Kad tai taip, matyt iš 
to paties straipsnio, kur kleri
kalus užtikrina:

“Taigi mes galim užtikrinti 
gerb. kanauninką, kad ir šitas 
biznis nepavyks: ateitininkų 
kankiniais už tikybą pudą.ryti 
nebus galima, dėl tos labai pa
prastos priežasties, kad niekas 
jų nei uždarinėti, nei dvariu
kų, centriukų, namiukų ir ki
tų nedangiškų turtų iš jų neat- 
imdinės. Tegu sveik; gyvuoja, 
naudojasi savo turtu ir Dieve 
jiems padėk, jei tik teisėtai ir 
teisingai įsigijo”.

LIETUVOJ TIKRAI BULOTA 
PERVERSMAS 

. -r—
Tardant Rusteikos atentunto 

kaltininkus susektas 
sukilimo suokalbis.

“L. ž.” rašei

ruoštojo

byloj iŠ 
sužinoti, 
vedamas

tarsis

darbi- 
negali

tas su bankininkais gal 
apie bedarbių reikalus...

Iš dabartinės valdžios 
įlinkai tikrai nieko gero
tikėtis. Todėl jiems laikas ki
tokios išeities' ieškoti. Jie priJ 
valo dėti visas pastangas, kad 
laipsniškai valdžia pereitų i to
kių žmonių rankas, kurie rūpi
nasi darbininkų reikalais. C 
tokiais žmonėmis yra socialis
tai. Todėl darbininkai turi 
balsuoti už socialistų statomus 
kandidatus.—Jobu Jarus.

Verte J. Proiiskus

Velnio Eliksyras

“Atentato dalyvių 
oficialių šaltinių teko 
kad tardymas ’esąs 
dviem kryptim: išaiškinti ar 
tai buvo slapta organizacija ir 
norėjų nuversti valdžią, ir ant
ra—pąts atentatas.

buvus slapta 
norėjus ginklo 
ti valdžią.

“Liudytojai 
jau j$kląųati. 
figūruoja ir vid. reik- miu. ge- 
nėr. sek. PMik- Štepc4is.

“Įš viso bųyo suimta £3 žmo
nės, b^t dabar liko tik 11 žmo
nių; kiti paleisti.”

‘Tąydąat paaiškėjo, tai 
organizacija ir 
pagalba nuvers-

il kaltinamieji 
liudytoją tarpe

' Šis pasaulis' yri pilnas viso
kių gražybių ir brangenybių, 
bet mes darbininkai tomis ge-; 
rybėmis negalime naudotos. 
Mes žinome, kad musų padėtos 
prie dabartinės pasaulio san
tvarkos yra gana varginga; ir 
ji nuolat eina blogyn ir eis tol, 
kol darbininkai neprieis prie 
tikro susipratimo ir visi išvien 
kovos už geresnes' gyvenimo 
sąlygas. Mes matome, jog ne
darbas spaudžia visą pasaulį.

Kur išsigelbėjimas? Girdime 
visokių patarimų, kaip tą be-1 
.daiibę pašalinti. Jei nueisi į 
bažnyčią, tai išgii'si kunigus 
rėkiant, kad reikia daugiau 
melstis ir daugiąu pinigų auko
ti Kain.y^iai. Maskvos davat
kų naitougiUose irgi te pat: ten 
dar labiau i'ėkįą, kąd ręiįcia 
duoto pinigų. • Mat, jie turi 
deyynte galybes tingimų, ku
riuos reikĮa aukomis maitouti. 
Ne iš gero jie sumanė prikišti 
tavo purvinus ųn^us ir prie 
Susivienijimo .mUteio dolerių. 
Mato jie, kad bus Uogai ir rei
kės eiti darbo ieškoti, kurio 
dabartiniais laikais gaiia sunku 
gauto. Kai dėl darbininkų 
rovės, —tas dalykas jiems 
sai mažai terūpi.

z Visi žino, kad dabartiniu
ku bet koks darbas yra ganą 
sunku gauti. Jei kam ir pasi
seką darbas gaut, tai tyri dirb
ti už labai menką atlyginimą, 
iš kurio nėra galimybės žmo
niškai pragyventi. Tuo tarpų 
milionĮerių skaičius kas metą 
auga, kaip grybai po lietaus. 
Kas dėl tokios padėties yra la
biausia kaltas? Kaltininkų mes, 
žinoma, galime surasti gana 
daug. Bet kalti esame ir męs 
patys. Mes neprivalėtume pa
siduoti tam mažam būreliui, 
kuris1 mus be jokio pasigailė
jimo išnaudoja. Iš kitos pusės, 
neprivalėtume klausytis tų šąr-i 
latanų, kurie, visą savo išmintį 
stmia iš Mąskvos. Nuo jų 
peršamojo rojaus reikėtų taip 
jau saugotos, kaip ir nuo kapi
talizmo. Mes' matome, kad 
bolševikijoj darbininkams yra 
dar sunkiau gyventi, negu ka
pitalizmo šalyse.

Tiesa, dabartiniu laiku dar
bininkams sunku z yra gyventi 
ne vien tok Amerikoj, bet b’ 
visuose kituose , kraštuose. 
Faktinai kitur dar sunkiau, 
negu Amerikoj. Pažiūrėkime į 
tą šventą šalį, Italiją. Ten 
vargšų darbininkų būklė yrą 
nepalyginamai sunkesnė nei ki
tose Europos valstybėse. Itali
joj darbininko uždarbis yra 
menkas, o gyvenimo reikrų,e- 
nos pusėtinai brangiai kainuo
ją. Kovoti už geresnę būklę 
jie negali, nes fašistų, valdžia 
uždarė visas darbininkiškas’ 
unijas. Ęsančte unijos yra' 
valdžios kontroliuojamos. Jos 
daro tąi, ką joms padiktuoją 
fašistų vadai. Tai yra tik pą-j 
sityčiojimas iš tikrų unijų. 
Dąrbiųinkai turi mokėti unijos 
mokesnius, o jokios naudos iš 
to neturi. Jokis darbininkiš
kas judėjimas fašistinėj Itali
joj yra neįmanomas.

Pažiūrėkime dabar į Kiniją. 
Ką mes ten matome? Žmonės, 
ten tiesiog badu miršta. Dar
bininkų atlyginimas yra tiesiog 
ubagiškas. Vos-ne-vos pakan
ka maistui nusipirkti . o t.ąs 
maistas susideda iš ryžių. Jei 
.(Įarbininkas nori nusipirkti šįo-’ 
klų tokių drabužių, tai jis tyri 
iw Įam tikrą laiką įdauži. 
Ant galo, ir ten svįetų lyginto-' 
jąj ątsirado. Jie d«r labiąu1 
UUvargms jr be. to jau nuaiuv 
tą šalį. Kitos šalys irgi sun
kius tekus i^ergyvena.

Laikraščiai praneša, kad ne
užilgo Amerikos prezidentas 
pradės važinėtis po miestus su . « • • M r • • ' - .

lums.

pra- 
mal-
ran-
prie

(T^inys)
ir saugodamas ir priešindama
sis piktai pajėgai. Tuomet ma
no sąnarius nuk^davo šiur- 
pa$ ir atšaldavo mano piktas 
pasiryžimas. Pagaliau man at- 
čjo Sfylvan W.u j* melstią; nes 

laike malte pukpa dievotumo 
karštis, išbundu siąpUngiausi 
troškimai, ir pasikelia lyg ant 
siaučiančių bangų jr ištiesia 
savo polipo rankas, norėdami 
sučiuopti tą nežinomą, kas nu
ramintų krutinę pteteitį j į ne
išpasakytą ilgesį. Tuomet že
miškasis, prisidengęs dangiško
jo vardu, gali drąaiai įsiveržti 
į sujudusią sąmonę ir aukš
čiausiam smagury pažadėti iš- 
sipMdymą išeinančių vjrš saiko 
siekimų. Nesąmoninga aistra 
tauw apgauta ir siekimas viso 
švento, yiršžemiško sulaužytas 
neišpasakytoj niekuomet nepa
tirtoj ekstazėj žemiškų geidu
lių. Jau vien tume, kad ji 
tyrėjo kartoti mano sukurtas 
maldas, aš tikėjausi gausiąs 
naudos savo išdavingiems tiks-

Taip ir buvo! — Nes
klųpojant greta manęs, su pa
keltom dangun akhn kartojant 
su manim maldą, užkaisdavo 
jos veidai ir jos krūtinė 
dėdavo banguoti. —Lyg 
dos pagautas paėmiau jos 
kas ir prispaudžiau jas
savo krutinės. Aš buvau jai 
taip arti, jog jaučiau jos kū
no šilumą, jos palaidos kasos 
pasviro per mano pečius; bu
vau nėsavy iš pasiutusių gei
dulių, laukiniu troškimu apka
binau ją, jau degino mano bu
činiai jos lupas, jos krutinę, 
bet ji surikus perveriančiu bal
su metėsi iš mano glėbio; aš 
neužtikąu pajėgų jai sulaikyti, 
man pasirodė lyg sublizgėjo 
žaibas, kurs mane sutriuškino! 
—Ji skubiai išbėgo į gretimą 
kambarį! durys atsidarė, jose 
pasirodė Hermogenas; jis su
stojo -žiūrėdamas į mane bai
siu ledinančiu laukinio pamiši
mo žvilgsniu. Aš surinkau 
visas savo pajėgas, drąsiai pri
ėjau prię jo ir sušukau pasi
priešinančiu balsu: “Ko tu čia 
nori ? Pasiaiškink, beproti!” 
Bet Hermogenas ištrėsė i ma
ne dešiną ranką ir tarė kurčiai^ 
“Norėjąų sų tavim kovoti, bei 
aš neturiu kardo, o tu esi pati 
žmogžudystę, nes kraujo lašai 
teka įš tavo akių ir limpa ta
vo barzdoje”.—

išdeda Medardo

rotetf tfiokina Medardą kaip 
nužudyti te vyrą.

Jis smarkiai užtrenk
damas duris ir paliko mane 
vięną dapUs griežiantį iš ap
maudo pats apt savęs, kad da
viausi pagauti momento smur
tini ir dabar išdavimas grėsė 
man pražūtį* Niekas nepasi
rodė, aš tyrėjau pakankamai 
laiko sugrieti į save ir many 
esamoji .dvasią
vengti bet kurių tos piktos 
pradžios pasekmių. Kai tik bu
vo1 galima. pasiskubinau prie; 
I^p^emijos, ir drąsiai juokau
damas pasakojau jai visą įvykį 
su Aurelija. Pasirodė ji šį rei
kalą priėmė ne taip lengvai,

to j dalykus pažiūrąs, joje bu| 
vo smulkaus pavydo, ir kad j 
be to bijojo, kad Aurelija dea 
manęs pasiskųs, tokiu budu iš* 
nyks mapo šventumo skraistė 
ir musų paslapčiai susidaryt 
pavojus: dėl kokios tai mai 
pačiąm nesuprantamos baimč; 
aš nutylėjau apie Įlcrmogen< 
pasirodymą ir jo baisius man< 
vęrjąučius žodžius.

Eųphemija keletą minučii, 
tylėjo ir ypatingai j mane žiu 
rėdama, rodėsi giliai mintys*, 
paskendus,—

Tau nereikėjo, Viktorinai 
tarė ji pagaliau, įspėjusi, ko 
kios p^ikte mintys, vertos ma 
po dvąsfos, ipany kįla.—Tačia' 
tu negali, tačiau ugdyk užsi 
mojimus, idant gajętum pasek 
ti tą drąsų skridimą, kurį a 
esu pasiruošus pradėti. Jei ti 
kaipo pilnas visų gyvenim 
reiškinių valdovas, negali ra\ 
miai klūpoti greta šiek tie! 
gražios mergaitės jos neapka Į 
bindamas ir nepabučiuodamas/l 
mane tai stebina, nors nė kie) j 
nekaltinu tavy sukilusių norui 
Kiek aš Aureliją žinau, ji, susi 
sarmatojus dėl šio įvykio, tyįj 
lės ir tik prisidengdama koki, 
nors priežastim vengs tav 
aistringų pamokų. Dėlto a 
mažiausia nebijau pąąekmil. 
kurių galėtų iššaukto tavo v< j 
j ingus būdas, tavo nępąžabotl 
geismai. —Ąš nė nekenčiu jo> 
tos Aurelijos, bet jos paprasti 
mas, jos tylus dievotumas, u 
kurio slepias nepakenčiama 
išdidumas, mane erzina. A ? 
niekuomet dar, nežiūrint, kai 
su ja nesivaržiau žaisti, neg J 
Įėjau įgyti jos pasitikėjimo, j 
pasiliko baili ir užsidarius | 
Toks priešingas nusistatymą 
glaustos į manę, tas išdidus bu 
das manęs vengti, sukelia nu 
ny priešingiausius jausmus 
Tąi yra kilni mintis, gėlę, k\ 
ri taip labai didžiuojasi sav 
žvilgančių spalvų žaismu, mi 
tyti, nevystančią! geidžiu ta > 
įvykdyti tąją kilnią mintį j 
neprivalo trukti piiemonių t 
kslui lengvai ir tikrai pasiekt į 
—Kalte turi kristi ant Hermtfi 
geMQ gaivus ir ji s^nąikinti !”-

Euphemija dar y daugia [ 
kalbėjo apie sąvo planus, ir a’ 
ąų kiekvienu žodžiu labiau pr: 
dėjau jos nekęsti, nes joje mn 
eiau nedorą nusikaltėlę moto ■ 
1’iškę. Nors taip labai geidžia j 
Aurelijos nupuolimo, tuo bud į 
tikėdamasi išsivaduoti 
krutinę draskančios 
kos meilės beribių 
čiau šlykstojaus 
pagelba.

ti aišku, kad jo prakalbos 
mums nieko gero neduos. Jis 
juk mato, kad šioj

nu 
beprotis 

kančių, ta 
Euphemijo

Dely? Euphemijo
pasiūlymą, jos dideliam nusisto 

j bčjimui, atmečiau, įsitikinę; 
kad tai, ką Ęuphemija ma 
norėjo pagelbėti, aš pasięksi 
pats savo pajėgomis.

Kaip teronesą spėjo taip i 
įvyko: Aureliją ;>a.siljko sav 
kambary, teisindamosi negalit 
janti ir tuo budu išvengdam 

ateina nčiom 
dienoms. Hermogenas priesib 
gąi .sąvp papročiui laikėsi ba 
rono ir Reinholdo draugyste.* 
rodėsi mažiau savy užsidarę: 
bet daug dykesnis ir piktesni: 

(Bus daugiau)

greįl ^atprū mano pamokų

kaip kad aš norėjau ir mani

rint
sios

rė aišku, kad nežiu- 
į te

stiprumą, jos

ATĖJO “Kultūros” Ncį 
išsigirtą dyą- (ialima gauti “N'aujieno! 

oukfr se”. Kaina 45 centai. )
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bolševikai prakišo 
bylą prieš SLA.

Skundikai ištraukė byla ir tu
rės užmokėt teismo kaštus

.cisėjas ir vėl pripažino, ka^l 
skundas yra negeras, ir skun
dikai turėjo dar kartų prašyti 

i teisėjo leidimo savo raštą patai
syti. Po kelių šitokių pasiro
dymų tdisme bylinėjimąsi ap
sistojo, kadangi teisėjas Fein- 
berg išvažiavo atostogoms, o 
Feinbergo pavaduotojas atosto
gų metu visiškai atsisakė by
lą svarstyti, ir teko laukti, kol 
prasidės rudeniniai teismų po- 
setlž i.

Šią savaitę teismai vėl ėmė 
reguliariai veikti, bet iš skun
dikų pusės nebuvo daroma jo
kių žinksnių bylos klausime. 
Tuomet Susivienijimo advoka
tai pranešė laišku skundikų at
stovams, kad rugsėjo 18 d. jie 
reikalaus teisme galutinai pa
skirti dieną bylos svarstymui 
— arba išmesti bylą iš teismo. 
Atėjus tai dienai, abiejų pusių 
advokatai pasirodė teisėjo Fein
bergo kambaryje ir, kaip tik 
Susivienijimo byla buvo iššauk
ta, tai skundikų advokatai pa
reiškė, kad jie nori bylą iš
traukti. Susivienijimo gynėjai 
tam, žinoma, nesipriešino, ir tei
sėjas čia pat padarė nuospren
di, kad byla išmesta ir skun
dikai turi užmokėti teismo kaš
tus.

Taigi įvyko taip, kaip sakė 
“Naujienos” ir advokatai, gy
li ilsieji Susivienijimą. Bolševi
kai pralaimėjo bylų. Jie ir ne
galėjo ją laimėti, kas buvo aiš
ku iš pat pradžių, nes visas 
bolševikų skundas prieš SLA. 
Pildomąją Tarybą buvo grynas

“Progresyvių” skundas prieš 
SLA. Pildomąją Tarybą susi
laukė negarbingo galo. Ketvir
tadienį jų advokatai turėjo at
eiti j teismą, pas teisėją Fein- 
bergą, ir prisipažinti,, kad jų 
skundui nėra pamato. Jie pa
tys todėl pasiūlė panaikinti (to 
dismiss) bylą, ir teisėjas išda
vė atatinkamą nuosprendį, už
dedamas skundikams teismo iš
laidų' padengimą.

Byla prieš Susivienijimo vir
šininkus, kaip žinoma, prasidė
jo birželio mėnesyje, tuoj po 
SLA. seimo. Bolševikai, kurie už 
triukšmo kėlimą seime buvo iš 
posėdžių salės pašalinti, krei
pėsi j teismą, prašydami “in- 
džonkšeno” prieš seimo išrink
tuosius Pildomosios Tarybos 
narius. Jie norėjo, kad teismas 
uždraustų SLA. iždininkui, adv. 
K. Gugiui, investuoti SLA. pi
nigus ir kad visiems Pildomo
sios Tarybos nariams butų už
drausta eiti savo pareigas, ka
dangi jie esą išrinkti “nelega
liai”. Skundikai reikalavo, kad 
teismas pripažintų bolševikų są- muilo burbulas. Kur yra maty- 
rašo žmones “teisėtais 
viršininkais ir palieptų Pildo- kėlimą pašalinti iš susirinkimo, 
majai Tarybai perduoti jiems butų teismo pripažinti 
visus organizacijos reikalus ir!tais 
pinigus.

Bet teismas šitą bolševikų zacijai priimti juos už savo “bo- 
prašymą atmetė ir pareiškė sus?” Tokių dalykų Amerikoje 
jiems, kad jų skundas neata- dar nėra įvykę. . 
tinka įstatymų reikalavimams. 
Nieko nepešę, skundikai pasi
siūlė savo raštą atsiimti ir pa
taisyti. Teisėjas jiems davė de
šimtį dienų.

Kai bolševikų advokatai atėjo

kad asmens, už triukšmo

teisė- 
organizacijos viršininkais 

ir kad teismas lieptų organi-

Bolševikų agitaitoriai tečiaus 
bandė įtikinti savo “progresy
vius” pasekėjus, kad jie laimė
sią bylą teisme, ir šitam tik
slui per trejetų mėnesių buvo 
renkamos aukos po visą Anje-

...........    r ■<

................................... ......

GELEŽINE 
LOVA

SPRINGSAI 
50 sv. bovelninis 

MATRASAS

Pirmiau parsidavinėjo 
po $29.50, dabar

$12.95
Už praktiškai vienos, lovos 
kainų. Metalinę lovų galima 
pasirinkti gražaus medžio už
baigimo. NerudyjaiUys kilpu
čių springsai. Labai patogus 
bovelninis malimas.

I AI
Už sutaupimą

$19.75

bės apie svarbius vietos lietu
vių reikalus. Bet svarbiausias 
šio vakaro tikslas tai proga vie- 
įIos lietuviams arčiau susipažin-

priemonė bolševikams tik kau
lyti pinigus iš žmonių, nes ki
tokiais budais bolševikai aukų 
jau negauna.

Apie tai, kad byla bus pra-iti ir sniagiai, linksmai šventa- 
kišta, seniai galėjo numanyti dienio vakarą praleisti savo tar- 
ir skundikų advokatai, kadan
gi jau rugpiučio 5 ir 6 dd. 
SLA. gynėjai — Smith, Morse, 
Olis ir Borden -— turėjo kon
ferenciją su skundikų advoka
tais ir parode jiems įstatymus 
ir teismu nutiirimiirs, kurie aiš-! 

kiai pasako, kad taip kabintis 
prieš fraternalės organizacijos,' 
kaip kabinasi bolševikai, yra 
visai neleistina! Jau tada buvo 
aišku, kad skundikų advokatai 
nebeturi vilties laimėti bylą.

Bet jie tylėjo, ir tik kada. 
Susivienijimo gynėjai privertė' 
juos ateiti į teismą ir kovoti 
arba atsiimti skundą, tai skun
dikų atstovai pasakė, kad jie 
daugiaus kovoti nebenori. Tuo 
budu vienam bolševikų blofui 
padaryta galas. Kažin ar jiems 
dar to nebus gana?

Chicagos Lietuvių 
Auditorijos B-vč ren
gia metinį bankietą 

ir vakarienę
Rytoj, rugsėjo 21’ dieną Chi

cagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovė rengia metinį bankietą 
ir vakarienę su muzikaliu pro
gramų ir prakalbomis savam 
name Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. -

M uz i kalę programą išpildys 
žymesnieji musų artistai, dai
nininkai ir muzikai. Taip pat

pe.
Kaip artistai, taip kalbėtojai

ir vakaro seimininkės dės vi-Į 
sas pastangas, kad kuogeriau-l 
šiai patenkinti ir palinksminti 
atsilankiusius svečius.

Pasistengi; ir pats ateiti su 
savo draugais ir namiškiais ir 
linksmai laiką praleisti tarp sa
vųjų. Ten busiu ir aš.

Bridgeportiškis.

344a Metinė At kili;
.........................-...... .. .....—..-g. ’■ t ....Viii VI.L .. m'Z7.'^

Keistučio Skolinimo ir Rudavo jin o D
(Keistuto Loan & Building Asspcįation Np- 1 )

Įsteigta 1897 metais. lękorporupta 190 į metais.

Grąžus Victrola rūšies pe
čiai; geriausios išdirbystSs > 
už labai nupiginta kaina. 
Padaryti kad duotu kuo- 
daugiausia šilumos.

* A '

Central Oistrict Fumiture Co.
3621-23-25 South Halsted Street

Kiekviename Reikale
Btuikas i/rd surištas su žmonių yy veniniu lai p tampriai, 
kad bte jo niekas apseit neyali. Reikalų, kuriuos ban
kas aprūpina, yra labai dauy, ir lietuviams parankiau
sia yra visais reikalais kr ei plis į savąjį banką, kuris 
yra po Sleilo ir Giedriną House priežiūra.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
• ’ • ’ ■

Chicago, Illinois

Lietuvių Seklyčių SetųFABRIKAS
i.l i.' .

’d fium

Už pusę kainos

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEjtlįJRA 
(Under State Goverpmenc Supervision)

> 
VALDYBA:

BEN. M. BUTKUS, Prezidentas
J. S. POLYANSKAS, I Vice-Prezidentas
STANLEY STANEVICH, 2-ras Vice-Prezidentas 
STANLEY F. MARTINKUS, Kasierlus 
JOHN P. EWALD, Sekretorius.

DIREKTORIAI:
Ben. M. Butkus John Byansįkas
John P. Ewald J. Maskoliūnu
Anton J. Zalatoris John Gaubas
Stanley Stanevich . I. A. Pupauskat
Tfeos. S. Janulis S. F. Martinkus
Jos. Polyanskas K. Demereckia

NOTARAS:
J. W. ZACHARĖVIČIA.

Įplaukos baigiant metus Liepos 31, 1930 m.
(Receipts at tbe end of fiscal year, on July 31, 1930)

Pinigai banke .............   $20,433-00 Cash in Bank
Pinigai pas sekretorių ................. 500-00 Cash in b’rtds of Secretąry
įnešimai .................................. . 257,1 79.1,1 Installmcnts
Primokėtos akcijos .......  158.950.00 Paid-up ftock
Nuošimčiai ............................... 52,533.55 Interest
Premijos ...................... ........... 4,233.16 Premiums
Įstojimai .......................... 1,463.00 Admission fees
Pervedimai ...........................   58.25 Transfer fees
Bausmės ............................... '........ 195.35 Fines
Nuoma ............................. .......... ; 396.00 Rents
Paskolos atmokėtos: - Loahs repaid:

Ant nekrutamo tuj/o .... 191,550.00 On real esfatf
Ant akcijų ...................... 81,750.00 On stpck pledgad

Priteisimai ......................... -........ 3,520.32 Judgments
Taksai ............    595.32 Taxes
Apdraudos premijos ................. 169.02 Insurance Premiums
Mokamos bilos ................. 40,000.00 Bills payable
Priimamos bilos ..............   36,500.00 Bills rcceivable
Mokamos, sąskaitos ................. 2,589.81 Accounts payable
Nepilnos paskolos ..........   1,000.00 Incomplete loans
Atsargos fondas .<........................ 2,500.00 Contjngęnt fUnd
Priklausanti reikalavimai .... 45,859.77 Outstanding Orderi
Įvairios įplaukos ..........................  324.88 MiJcelIaneous receipts

Viso įplaukų ............. $902,300.54

imi

L- *
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Šiame paveiksle matote, kaip yra išdirbami musų dirbtuvėje seklyčių setai.

Seklyčių Setai Už Pusę Kainos
Kadangi mes turime savo rakandų dirbtuvę ir patys juos žmonėms tiesiai iš dirbtuves parduodame, 

tai galime savo išdirbinius už pusę kainos parduoti. Užeikite Tamstos pas mus ir pažiūrėkite kaip mes 
PIGIAI parduodame SEKLYČIŲ SETUS, kad Tamistos tikrai nusistebėsite. Tamistos galite •palyginti 
musų kainas su kitų kainomis ir pamatysite didelį skirtumą.

Štai Pavyzdžiui

šmotų

šmotų

šmotų

šmotų

setas

setas

setus

setas

vertes

vertes

vertes

vertes

$ 125.00 parduodame

$350.00 parduodame

$150.00 parduodame

$190.00 parduodame

UŽ

uz

uz
v uz

•T

$59.00
$190.00

$75.00
$95.00

Musų krautuvėje yra didžiausis pasirinkimas setų iš kurių Tamista tikrai išsirinksi. Mes pristatome 
į Chicagos apylinkės miestelius ir už pristatymą nieko neskaitome.

ARCHER FIIRNITI9RE
JOE KAZIKAITIS—

4140 Archer Avenue
KĄZIK Savininkas

Telefonas Lafayette 9733

Išmokėjimai baigiant metus Liepos 31, 1930 m, 
(Disbursements at tbe end of fiscal year, on July 3 L 1930) 

ant nuosavybių $278,500.00
ant akcijų ........... 74,175.00
........ ...................... 238,592.48 

141.600.00 
31,203.53 

...... . 9.00 
5,900.65 

.... ' 499.22 

.... 432.94 
12,793.10 
36,500.00 

.. 3,193.47 , 
12,108.04 

. 5,700.00 

..... 609.26 
.... 350.00 

1,815.47 
7,894.66 i 

..... 880-90 
46,122.65 

..... 500.00 

. 2,500.00 
... 420.17

Paskolos 
Paskolos 
įnešimai 
Primokėtos akcijos .............
Nuošimtis už Įnešimus ........
Sugražintos premijos ............
Priteisimai ...... ................ ......
Taksai .............................. ......
Apdraudos premijos ............
Mokamos bilos ....... ..............
Gaunamos bilos ..................... .
Mokamos Sąskaitos ............. .
Nuošimčiai už mokamas bilas 
Nepilnos paskolos ........... ....
Namas ............... . ................................
Rakandai ir intąisymai .........
Abelnos išlaidos ..........................
Algos ......................... .............
Raštynės išlaidos ........ ...........
Pinigai banke ....................
Pinigai pas sekretorių ...........
Atsargos fondas ............ .......
Sulaikytoji sąskaita

Loans on real esute
Loans on stock pledged 
Initajlments on stock wįcbdrawn 
Paid-up stock 
Interest on stock withdrawn 
Return premiums 
Judgments 
Taxes advanced 
Insurance . premiums 
Bills payable 
Bills receivabį; 
Accounts pa y 3b lt 
Interest on bills payable 
Incomplete Joans 
Office building 
Fumiture and fixture> , 
Expenses general 
Saiaries 
Stationary ctc. 
Cash i n bank

Viso išlaidų $902,300.54

Turtas
(Assets)

Paskolos ant nuosavybių $895.800.00
Paskolos ant akcijų ............. 46,825.00
Nedamokėti nuošimčiai ........ 2,213,49
įnešimai nedamokėti ............. 12,890.49
Priteisimai ............... ............. /. 4",863.23
Taksai ........................................... 764.48 .u;red
Apmokėtos apdraudos premijos 399.64
Namas' .................................... 1 1,609.26
Rakandai ir įmaišymai ...... ,. 1,350.00
Pinigai banke ..........   46,122.65
Pinigai pas sekretorių .................. 50Q.OO L 1 '

Viso turto .................. $1,023,3 38.24

Sl^olmgųipaį
(Liabilities)

įnešimai įmokėti .....'..... $544,715.14
įnešimai permokėti ..........  1 J, 109.70
įnešimai nedamokėti '........ 12,890.49
Primokėtos akcijos • ..........  246,400.00
Nuošimčiai primokėti .................. 351.50
Nepilnos paskolos .................. 1,000.00
Mokamos bilos ...............  40,000.00
Mokamos sąskaitos .........   341.05
Priklausanti reikalavimai .... 45,859.77 
Nuošimčiai už mokamas bilai 14,000.00 
Atsargos fondas ...................... 30,000.00
Pelnas (išdalintas) ............. 76,419.93
Pelnas (neišdalintas) .................. 250.66

Viso skolingumų .... $1.023,338-24

Įieuilrneuts paįd hr -. sic k , 
lųstalbnen is dn L p ;-n j ' n v 
insiailmencs du- .. «..• .L.
Paid-up stock 
lptere»t paid in ądvance 
Incomplete loans 
Bills payajble 
Adcbunts payble 
Outstanding orders 
Interest on bills payblč 
Contingent fund 
Pro/its” (divldeo) 
Profits (jUmUvided)

Keistučio “Spulka” visados moka 8% akcijų skyriuose.
Keistučio “Spftlka” išmoka pinigus ant pareikalavimo puo 1897 metų.
Aprūpina neapribotą saugumą po valstijos priežiūra. — Aukščiausiai atlyginama 

dėl taupymo akcijų skyriuose. — Lengvu bodu įsigyti namą. —- Fqndą 
^senatvei.

Keistučio “Spulka” įvedė speciali taupymo skyrių vaikams.
Keistučio “Spulkos” Taupymo Skyriai susideda iš segančių skyrių:

Skyrius “A”, akcija kaipuoja 12‘/&c., išmokami per 11 metų.
Skyrius “B”, akcija 25c,, ilmokama per 6U metfl.
Skyrius “C”i akcija kainuoja 50c.. išmokama per 3’4 metų.
Skyrius “D”, akcija kainuoja $Į 00.00, mokaz4% nuo padėjimo ditnds.

Keistučio “Spulka” suteikia paskolas ant Pirmo Morgičio pirkimui arba statymu| 
namų, su lengvais mėnesiniais atmokėjimab.

Visais reikalais kreipkitės:

KEISTUČIO “SPULKOS” RAŠTYNE,
■j •’ ' < flft J '

840 W. 33rd Street, Chicago, UI.
■* ** # iv ’

Telefonas Yards 2790.
VALANDOS:

Pirmadieniais. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 ryto iki 6 vakare- 
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais ir Šeitaditttiais nuo 9 0ix> iki 8J0 vakare-

LIETUVIŲ SENIAUSIA. TVIRČIAUSIA ĮR DIDŽIAUSIA SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

Kapitalas .$5,000,000.00
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Tarp Chicagos

Ką

Jonas Butėnas 
Ric/olette Rolėje

cashPatv.UMK.ain ant išmokėjimo arba
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Prit tikome akinius dėl kiekvieno.
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAK/AUSKAS 1

2045 W. 35th St. 1
Prie pat Archer Avė.

CHICAGO

Europos spauda apie 
J. Butėną

scenon po spektaklio pasirody
ti. Yra ir daugiau panašių at
siliepimų.

J. P. Evaldas traukia 
“Vilnį” i teismą

HEMORRHOIDAI, 
Pilės ir Konstipacija 
ir kitos ligos ir vidurių pakrikimai 

gydomi moderninėmis metodomis.
Be operacijos
Be ligoninės priežiūros
Be skausmo
Be išlikimo iš darbo.

^he American Colonic 
Institute

5 N. VVabash Avė.
Roorn 909 Kesner Bldg. 

Panedėliais ir ketvergais iki 9 v. vak.

Chicagoš Lietuvių Auditori
jos sekretorius p. J. P. Evai 
das patraukė i teismą Bridge 
perto bolševikų laikraštį “Vii 
nį” už asmenini šmeižimą.

Pasikalbėjus su p. Evaldu te
ko patirti, kad “Vilnis” apskų
sta už Įdėtus liepos 5 ir rug
pjūčio 21 d. ir dar kaikuriuos 

Skitus straipsnius, kur bolševi
kai apšmeižia p. Evaldą blogais 
tikslais Auditorijos pikniką-lote- 
riją rengiant ir įtaria p. Eval
dą valdant Auditorija su ke
liais savo draugais. - - Norė
damas apginti savo ir Audito
rijos vardą p. Evaldas parei
kalavęs “Vilui” laike 10 dienų 
šmeižtus atšaukti, ko* “Vilnis” 
nepadarius.

Kas iš bylos išeis, tai teismo 
dalykas. Tačiau vienas dalykas 

Įteoka pastebėti, kad šmeižime 
i niekuo nedėtų žmonių, prasima
nyme nebūtų dalykų, kandžio
jime ir pamazgų laistyme ant 
ne savo žnlbnių “Vilnis” daž
nai užsimiršta, kad ji randasi 
Suvienytose Valstijose, o ne so
vietų Rusijoj. Tokie terliojimai 
dažniausia jiems praeina už dy
ka. bet vienas kartas nemeluo- 
ja. Atsiranda ir tokių žmonių, 
kurie to nepakelia ir už purvų 
drabstymą gali gerokai papur- 
tinti. Pustapėdis.

Teko matyt p. Butėno pin 
nu jų debiutų recenzijas Kau
ne (Liet. Aidas), Klaipėdoje 
(vokiečiu Mem. Dampfboot) ir 
Rygoje (rusų Segodnia). Gai
la, kad dėl vietos' nebus gali
ma tų recenzijų pakartoti, ’ta-_ 
čiau komplimentai dainininko 
balsui, išraiškai, jausmui, tech
nikai . ir interpretacijai yra iš
reikšti su tikru nuoširdumus.

Ateinantį trečiadienį, rugsė
jo 24 d. Lietuvių Auditorijoj 
turėsime retos progos patys iš
girsti p. Butėną, turintį tokių 
gerų publikos atestatų.

Radio metines 
sukaktuves

Nustatykite šiandie savo ra
dio 6 vai. vakare ant radio sto
ties WCFL, 970 kiioc., išgirsti 
specialiai gražų Lietuvių radio 
programą, paminėjimui lietu
vių valandos sukaktuvių. Jau j 
suėjo lygiai vieni metai, kaip 
Jeo. F. Budrike muzikos krau
tuvė duoda Lietuvių valandą 
per radio. Dalyvaus' Lietuvos 
Vrlštybines Operos artistas Je
nos Butėnas, baritonas; p-lė 
Gricaitc—soprano; Vaidylų vy
rų choras, p. Saurio vadovau
jamas; Budriko radio orkest
rą ir kiti.-—SSS.

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
Šis bankas kviečia jūsų 

biznį kadangi
•lis yra Saugus
Jis yra Stiprus \
Jis yra Vedamas Gabių Bankierių

CHICAGO LAWN STATE BANK
& TRUST CO. '

63 gt. prie Kedzie Avė.

PASIRENDUOJA

Tke Oaks Grove
119th St. ir Archer Av

Piknikams, Šokiams, 
Išvažiavimams

I
Gražiausias daržas Cook 

paviete
Kreipkitės

M. McDERMOTT,
Tel. Republic 3836

Pasaulio Vergas ap 
leidžia Chicago

Drg. P. Martinkaitis, senas 
“Naujienų” bendradarbis, pasi
rašinėjantis Pasaulio Vergas, 
apleidžia kuriam laikui Chica- 

įgą ir išvažiuoja pas seserį ir 
išvogeri p. Saukaičius į Portage, 
l Pa., kur jie turi namus ir dir- 
į ba kasyklose. Drg. Martinkai- 
'tis dirbo Fordo dirbtuvėse, bet 
Fordui darbininkus paleidus ir 
nesant vilties greitu laiku dar
bą atgal gauti, gyventi bedar
biu didmiesty darbo žmogui yra 
perdidelis “liuksus”. Chicagon 

Idrg. Martinkaitis -tikisi sugrįž
ti už kelių mėnesių. ' .

PASIIMKIT ŠĮVAKAR NAMO
Šis pilnas 7 tūbų Radio su tikru Dy- 
namic speakeriu. viskas viename nedide
liame patogiame kabinete.

be tūbų

Philco
BABYGRANB

BABIO

tiktai

Kiti modeliai iki $198.00 be tūbų

ZENITU 
ZENITH 
PHILCO 
PHILCO

American Lithuanian
Citizens Club

SPORTAS
GOLFO KONTESTAI

Nestebėti- 
publika sukėlė 

ovacijas ir 
pasirodyti”, 
melodramati- 

periodinės 
dėl Čarli no,

rašė Italijos laikraščiai
voce di Mantova, 1927 

m., balandžio 20 d. apie J. Bu
tėną “Rigoletto” rolėj rašo: 
“Jonas Butėnas, mokinys di
džiojo comm. Mario Sammarco, 
sunkioje “Rigoletto” rolėje nu
stebino visus savo balso galia 
ir grącioziška muzikos nuovo
ka, pasirodydamas didžiausiais 
vaidilos gabumais”.

Tas pats dienarštis baland. 
23 d. rašo: “J. Butėnas jau ne
be pirmą kartą triumfuojąs 
musų scenoje, davė stebėtinai 
puikų “Germontą” Traviatoje. 
Jis sugeba galingo bals'o priva
lomus sumegsti su puikiausios 
mimikos niuansais, 
na todėl, kad 
didžiausias jam
šaukė dar ir dar

Rivista teatrele 
ca, pakartodama 
spaudos, II Ręsto
La vove dėl Matino ir kt. at
siliepimus apie J. Butėną “Ri
goletto” partijoj, kuriuose bu
vo reiškiami nuoširdus pagyri
mai, priminė, kad retas faktas 
kada svetimtautis gauna tokią 
pirmenybę.

L’Impero Artistico rašo: 
“Veronoje, Ristori teatre Bu
tėnas operoje “Maskaradas” 
sukurė nepasekamą vaidylos 
typą, Jo balsas, kuriame at
spindi vyriškos galios pajėgu
mas, mokėjo nugalėti ir už
viešpatauti rinktinę publiką, 
kuri nenustojo reikalavusi, kol 
tik buvo pakartota sunkiausia 
vieta “Eri tu”, kurią daininin
kas pakartojo puikiausiai už
akcentuodamas švelniausias vie
tas.

Palermo mieste, Sicilijoj, 
Butėnui sudainavus Valentino 
partiją operoj “Faustas”, laik
raščiai “Cicilia. Nuova”, “L’~ 
Ora” ir Romos dienraštis “H 
Giornale dTtalia” suminėjo en
tuziazmą, kokį valdyla sukėlęs 
publikoje ir buvęs iššaukta*

Mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 21 lygiai pir
mą vai. po pietų K. Gramon- 
to svetainėj, 4535 So. Rockwell 
st.

Nariai turėtų nepraleisti šio 
susirinkimo, nes turėsim kaip 
kuriuos svarbesnius klausimus 
išspręsti. Yra pakvietimas nuo 
kitų trijų šioj apielinkūj gy
vuojančių draugijų, kad suvie- 
nytom spėkom rengti ateinan
čią vasarą didelį pikniką, pa
daryti kiek galima, daugiausia 
pelno ir proporcionališkai pasi
dalyti. Tai, rodos, neblogas su
manymas, tik reikia gerai ap- 
svarstyti ar bus iš to naudos 
ir ar verta prie tokio sumany
mo prisidėti. Jeigu bus nutar
ta prisidėti, tai turės būt pa
skirta valdybai arba išrinkta 
tam tikra komisija, kuri tuo 
datbu, užsiims, o žinoma tokie 
svarbesni tarimai turėtų būt ži
nomi kiekvienam užinteresuo- 
tam kliubo gerove nariui.

Ligšioliai viršfAmėtas kliubas 
buvo tik vienų vyrų kliubas,

Golfo praktikavimo aikštė 
jau yra įrengta tvarkiai ir gra
žiai. Ten golfininkai ir golfi- 
ninkės lavina savo miklius kir
čius. Lanko daug ir lietuvių, 
bet vertėtų dar daugiau lavin
tis prieš šių metų golfo turna- 
mentus, kurie prasidės spalių 
5 d. “Silver Lake” golfo aikš
tėje.

Pereito nedėldienio kontes- 
tuose dalyvavo 34 golfininkai 
ir 20 moterų. “Driving” lai
mėjo p. P. J. Perry, 240 jar
dų tolumo ir tiesus kirtis —il
giausias ir tiesiausias kontes- 
te. “Approach” laimėjo p. B. 
Sheemer 150 jardų ir arčiau
sias nuo skylės—-tik 5 colius 
tolumo. “Pitch” laimėjo p. R. 
Raynold su 12 kirčių. Putting 
prasidės nuo šios' dienos.. Mo
terų konteste laimėjo Miss S. 
Shields driving 203 jardus. 
Mrs. F. Branagen * “Aproach- 
ing” 2 pėdas tolumo į 125 jar
dus. Miss L. Zupke (lietuvai
tė) 9 kirčius. Kontestantai ir 
kontestantės aplaikė skiriamas

PRANEŠIMAS
Lietuvių Visuomenei

Šiuomi pranešu, jog pradenant nuo
Rugsėjo-September 19 d., 1930

Atidariau labai šaunų 
Viešbutį Woodboro, Wisc.

Vieta graži, arti didelio ežero, miškų ir pui
kios apielinkės. Galima žuvauti, medžioti ir 
linksmai laiką praleisti. Kambariai gražus.

Valgis geras. Kainos prieinamos.

Mary Janulevich
Woodboro, Wisconsin

Paminklų

bet praeitam pusmetiniam susi
rinkime birželio 15 d., po ilgų 
diskusijų nutarta ir moteris pri
imti lygiom tieįjęm su vyrais, 
o kadangi kliubas turi du sky
rius, politikos ir ligoj .pašelpos, 
tai galbūt bus feikalinga mer- 
ginų-moterų pašelpos klausimą 
truputį kitaip sutvarkyti negii 
vyrų. Tas darbas pavesta val
dybai. Valdyba parašys projek
tą priedui prie konstitucijos ir 
priduos sekančiam metiniam 
kliubo susirinkimui priimti. Su 
projekto priėmimu prasidės ir 
moterų prirašymas į kliubą. 
Tokiu bildu manoma narių skai« 
čius žymiai pasidaugys, o ir 
kliubas bus daug gyvesnis. Kaip 
ten nebūtų, bet visgi mes kliu- 
biečiai “vyrai” nors kartą pa
siilgom moterų ir suprantam, 
kad ir moteris, taip sakant, yra 
žmogus. Anton Jusas.

dovanas.
Tokie golfo kontestai čia 

bus rengiamį iki užšals —kož- 
na šeštadienio h* sekmadienio 
—visą dieną nuo 8 ryto iki 
prietemos. Dalyvaukite ir lai
mėkite prizus, o sykiu ir pasi
praktikuokite, golfą, šiandien 
ir rytoj bus jau ir podinimo 
kontestas.—Menas.

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

Išdirbystė

Žąsų Plunksnos
Northwestern 
Stove Repair 

Company

J. BUTĖNAS

Šią Dieną

Jonas Butėnas
DAINUOS

šeštadienyje, Rugsėjo 20 dieną
Iš Stoties WCFL nuo 6 iki 7 va), vakare

Jo Koncertas įvyks Lietuvių Auditorijoj

Musų specialai tiktai šiai dienai
Modelis 61. pilnai su 9 tūbom .......................
Modelis 5 2 pilnai su 9 tūbom ........................

Modelis 87 pilnai su 8 tūbom ............................
Modelis 76 pilnai su 7 tūbom ............................

ATWATER KENT. Modelis 3 7 .pilnai ...........................
ATWATER KENT, 8 tūbų, riešuto kabinete ............. .

Visi minėti radio yra krautuvės sempcliai.

Pamatykit TELEVIZIJĄ pas

....... $160.00

....... $190.00

....... $119.00

....... $119.00 
........ $49.00 
j*.... $109.00

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
niškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau- 
das. Kainos 
>i iriausios. *
Pirmas prie

šais Šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautišku kapiniu 
" •8 W. lllth St., Chicago, III.

Tel. Beverlv 0005

- STEHIUZED 
allnevv feathers

PUTUP

J BLUK’b '
l TEPT. STORE j

A 2 LBS. ą

PATAISYMAI 
ir dalys dėl 

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ.

i iPSKY'S music&raūio STORE
‘ THE HOUSE OF SERVICE”

1916 West 14th Street Tel. Cicero 1329
Atdara vakarais

uuit

K usiškos ir Turkiškos Vano>
- '2th STREET 

Kedzie 8902

DEL GERIAUSIO 
DARBO

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

J.C.Wehrens & Son

i< io Roo*»ev»lt Ko 
'St L-OUU A v*. 

HICAGC’ ILI

1531 — llth Avė 
Regina, Sask.

CANADA

Ofiso telefonas 22906: 
namu — 23460

(te ■ irnMKiT—inįtelinMnr ■ i

Jeigu jus manote pasidaryti sau šį 
sezoną plunksnų kaldras, patartina 
yra pasinaudoti, šiomis didelio bar- 
geno kainomis, kurios galbūt nepasi
liks šiame žemame laipsnyje. Atsi
minkite, kad musų plunksnos yla 

Musų Importuotos Tiesiai iš 
ČECHO-SLOVAKIJOS!

Maišytos Plunksnos
Tyros baltos plunksnos, žąsų, 

maišytos. Visos yra sanitarės ir iš
valytos. Reguliariai parsiduoda po 
$1.39 svaras. Svaras 98c

Baltos Plunksnos
Maišytos, labai spe- it*

cialiai svaras .................. VWW
Suplėšytos Plunksnos 

Geresnes rųšies rankomis plėšytos* 
žąsų plunksnos, visos t/rai baltos. 
Vertos $2.50, bet parsidavinėja da
bar, svaras tiktai 
už ..........................
Sempeliai bus pasiųsti
B°ck’s Dept. Store

3321-25 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

5 SANKROVOS
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd.
312 W. 63rd Street 
3209 E. 92nd Street 

2355 Milwaukee Avė.
176 W. Lake Street

$1.98
pareikalavus.

Northwestern
Stove Repair

Company

Garsinkitės “N-nose”

Trečiadienyj, Rugsėjo 24 d., 1930 m.
Pradžia 8 vai. vakare. ,

Vėliausi J. Butėno Rekordai, kurie yra įdainuoti Colutnbijos .9
16118F Močiutė Širdelė ir Ispanė (La Spagnola).
E7025 Noriu Miego ir Plaukė Žąselė.

16009F Oi Mergele ir Stasys.
16016F Aš Mergytė ir Nesigraudink Mergužėle.
16114F Pamylėjau Vakar ir Išsigėriau Arielkytės.
16012F Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai.
16016F Leiskit į Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai).
16023F Aš Išėjau į Girelę ir Vai Varge, Varge.
16037F Kada bjoriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
1603 8F Lakštingalėlė ir Aguonėlė.
16040F O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Eina Garsas nuo Rubežiaus.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
16044F Kalinio Daina ir Mano Gimtinė.

Budrikot Radio Orkestras:

16173 Čigonai ir Vakar Vakarėlį.'
16177 Mano Polka ir Našlio Polka.
16172 Lietuvos Kareivių ir Einik Polka.
16176 Atsimeni tą Dieną ir Muzikantai.

Siunčiam ir į kitus Miėstut.

<J@$.F.Budrik,!^
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705



šeštadienis, rūgs. 20, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Jaunas Robinsonas 
Kruze

rrihiK •v

Šuo perkando
Marcelė Kulalis, 2547 W. 27th 

st., 28 metų amžiaus tapo ap
kramtyta kažkieno šunies. Svei
katos departmentas ragina pi
liečius, kas pamatys palaidus, 
be apynasrių šunes, tuojau pra
nešti policijai.

B. šūkis statys dvejus 
namus

Sveikatos departmentas leido 
statyti dvejus namus p. Bruno 
Šukiui. Vieni namai bus rezi
dencijai ant 4806 S. Kildare 
avė. ir kiti namai bus dviejų 
apartmentų ant 4918 S. Tripp 
avė.

Vakarinė dainavimo
mokykla

Prie Harrison Evening School 
nuo ateinančio pirmadienio, rug
sėjo 22 
vinimo 
duodami 
kytojų,
Education. Lekcijos kainuos tjk 
po 50 centų kiekviena. Gera 
proga pasinaudoti.

d. prasideda balso la- 
ir dainavimo kursai, 
patyrusių muzikos mo« 
parinktų Board of

■ -X.

y.

JUOZAPAS WENGRIS

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudltu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai kok« mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tat jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui, O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir įjums,

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
viitas.

Didelė tūba! Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
sausite per savo aptickoriu. 
Lambart Pharmacal Co., Salnt

Protestas dėt imigraci 
jos Įstatymo

(spūdžiai iš mano

Lietuvės Akužėrčg
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

9252

prie 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock

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

sr=w======3 
Graboriai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubunt Avenue
CHICAGO. ILL. 

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

National Historical Society 
rugsėjo 30 d. rengia susirinki
mų ir pietus Steuben kliube su 
tikslu protestuoti dėl tautinės 
kilmės (national origin) įstaty
mo imigrantams varžyti ir su 
tikslu paveikti to įstatymo pa
naikinimų, Pirmasis kalbėtojas 
bus Harry E. Hull, imigracijos 
generalis direktorius.

Netriubykite, areštuos

I lartley Ed\vard De Gerald 
U metų vaikas, suims John 
De Gerald, Peoples National 
Bank prezidento, 2115 W. 54 
PI., nesenai sugrįžęs iš kelionės 
po Pietų (Karibejų) Jūres ir 
Pietų Amerikų, parašė knygų, 
pavadintų
kelionės į Beaver Island, West 
Indies ir South America”.

Jaunas Eduardas yra Robert 
Fulton School 6 skyriaus mo
kinys. Ji tėvas išleido vienų 
su svetimais į tolimų kelionę 
svieto pažinti, ir pasirodė, kad 
ir jaunas vaikas gali pastebėti 
dalykus ir juos paskui taip gy
vai aprašyti, kaip ne kiekvie
nas suaugęs pajėgia.

H ■ I i|RUė ■■ - ■■

Mirg dėl perdaug 
mokslo

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 17 dieną, 1930 m., gi
męs Subačiaus parapijoj, Varei
kių kaime, Panevėžio apskrityj,

Paliko dideliame 
brolį Danielių, gimines 
gus.

Kūnas pašarvotas, 
1 5 24 Arnold Street, 
Heights, III.

Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 22 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Wengrip 
giminės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

nuliudiine 
ir drau-

randasi 
Chicago

panedėlyj.

Chicagoj prasidėjo kampani
ja bereikalingiems triukšmams 
panaikinti. Bereikalo tekinan
čius automobilių sirenomis per
sekios. Sudarytas komitetas 
studijuoti, kaip sumažinti triuk
šmus gatvėse.

Dirbtini plaučiai išgei 
bėjo du

Evanstoive atsidūrė teisme 
senas Alfred Bobinson, kurio 
duktė Boslyn, 19 m. mirė 5 
metai atgal dėl perdidelio per- 
siėmimo religijos, filosofijos ir 
mokslo problemomis, prisiklau
sius North\vestern universiteto.

Tėvas visų laikų grasino pro
fesorių Dr. Ernest / Lauer už 
dukters mirti, ir profesorius ne
beapsikęsdamas patraukė Ro
binsonų teisman.

aštun- 
“dirb- 

25 m.

Dar du nušauti geng 
steriy

St. Luke ligoninėj jau 
tu diuna kaip kvėpuoja 
iinaiti plaučiais” viena 
amžiaus slaugė Mlss France?
McGann, ištikta vaikų paraly
žiaus. Jos plaučiai visai nebe
veikė, ir tik nesenai išrasta kvė
puojamoji mašina jų gyvų 
laiko. Mergina jau žymiai 
gerėjo ir yra vilties, kad 
gys. Nesenai tokia mašina
gelbėtas vienas žmogus Kali-

----------- - ’THJT’P-----------  
Advokatas

J. N. LANDBERG
(Per 20 metų aktyviai praktikavęs Val

stijos ir Federaliniuose Teismuose 
Pcnnsylvanijoj)

Atidarė savo vyriausį ofisą 
218 Security Bank Building 

767 Milwaukee Avė., 
CHICAGO, ILL.

jis užsiims vedimu kriminalių, civi
lių, inftmigracijos, perskirų ir 

nelaimių bylų .
Telefonas Haymarket 0171 

Rezidencija: 1344 N. Kedzie Avė., 
Telefonas Capitol 3235

O------- -

kur

Akių Gydytojai
SS

D

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaiųria. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti,

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Coijrt, Cicero, IU.
Tel. Cicero 5927 

- ---Q,-------
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Phone Boulevard 4139

VAITUSH, 
LIETUVIS AKIŲ 

specialistas 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemirpo, nervuotumo, 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ii 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali ątyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų. 

Kainot pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589
-r----------O,..—

svaigimo, 
skaudamą

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai 

PRANEŠIMAS 
DR. M. T. STRIKOL 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisf* (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bięlskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marquette Rd. Valan- 
andoss nuo 2 iki 4 po pist. Telefo

nas Prospect 1930.
Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 

So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
I vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avc. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

ĮvairUa Gydytojai

GYDO
Kraujo,. odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valaųdos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10. iki 12.
—<O--------

8

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milvvaukee Avenuc, 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

Viršuj Asbland State

1800 So. Ashland
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir quo 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Banko

Avęnue

7 iki 10

Nuliūdę liekame,

Danielius Wengris.

Undertaking Co.
P. B. Hadlcy Lic. 

Koplyčia dykai
710 West 18th Street 

Canal 3161 
——O------

1^,. .................. - — - . ~

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

■ .R 1 . ■!.!...........-T 11

Peter A. Miller
Akių Daktaras

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, IU.
■ .i——............. .. . 11,1 m—

Ofiso Telefonas Virrinla 0038 
Rez. Tel. Ven Rųren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414? Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NeddUom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Slde
3418 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 ifii 9:30 vakarų

Ofi?o Tel, Viętory 6893
Rez. Tel, Drtzel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

C) f irau 3102 So. Halsted St>, Chicago
arti 3lst Street

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

Advokatai

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 South tyestern Avenue'

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Phoqe Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2-—4 po piet 
Phone Ląfayette 00 98

, —.........—. ,.■■■■■ .yr

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residęnce Phpnę Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS

127

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vista
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

- 1 —np.iun! ■■

* >n "m n.,

A. A. OUS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
advokatai

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel, Randolph 0881 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. teL Victory D562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., Ketv. ir Subatog vak. 
Vasalle—Pan„ Ser. ir Pėtnyciog v.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Ęoujęyard 3697 
3815 South Halsted St

Dentistas
Persikels i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.

Salimai Deppsitors Banką 
skersaj gatvčs nuo 

Peoples BankB 
arti Ashland Avė.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearbora St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 f— Išėmus Sukatai

Kada gyvenau 5 metai atga 
ir turėjau biznį ant 22, tarpe 
Hoyne ir Leavitt Sts. Mano 
draugai ir pažįstami, kurie tu
rite galvos skaudėjimų, ir akių 
trubelį, atvažiuokite pas mane, 
o aš jums pagelbėsiu. Šaukit 
dėl pasimatymo.

JONAS BAJORĖNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 18 dieną, 8:20 valandą 
vak-, 1930 m,, sulaukęs 62 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Gaurės 
parapijoj, Zakriškių kaime. Ame
rikoje išgyveno ilgą laiką.
liko dideliame nubudime Lietu
voje seserį Leukadiją Bružienę, 2 
puseseres — Agotą ir Liudviką. 
Amerikoje 4 puseseres r— Leuka
diją Dominiięaitienę, Oną Papie- 
nienę, Elzbietą Vaičiūnienę ’ ir 
Petronėlę Birgijaitp. Kūnas pa
šarvotas, randasi Butkaus koply
čioje, 710 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugsėjo 22 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į Dievo Apvei.cdos 
parąpijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Bajoreno gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161.

Pa,

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

52 East 107th St.
Kampas Mjcfoigan Avė.

Tel. PųįįfMfl 5950
Nuo 3 iki 9 vąk. ir Subątamii 
. .v.-ya -i * -*■'■» -ju i hwwm*ST

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez, 3359 S, Leavitt St., Canal 233Q 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

1616 W. 46th St. 
Telefonai

Boulevard 5203

Boulcvąrd 8413 

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

Tel. Įlydė l’ark 8699

7200-2 Stony Island Av,
John Kuchinskas
Lietuvis Advokatus 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2551 
Valandos 9 ryto iki 8 vąfcaro, 

Seredoj ir Pėtųyčioj nuo 9 įfci 6

V. 'i*-1**'". »Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Caluiųet 3294 

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Vakar viename priemiesčių 
bufete trys gengsteriai jėję pa
leido kulkas į du ten buvusiu 
vyrus, Gecrge Peters, žinomų 
boksininkų ir ristikų ir Mike 
Laeakis, bartenderį, iš 1619 
Archer avė. Peters vietoj su 
šaudytas, o Laeakis gavo 8 kul
kas j kūnų ir nuvežtas ligoni
nėn šaukė “geras draugas ma
ne nušovė, geras draugas ma
ne nušovė

Antaninį Kadės ir

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

9. E. Cnr- Arehov and Central 
Tel. Prospect 8759

pasauliu 
10:15 valan- 

, sulaukusi 25 
a. Paulina gi- 

Paliko* dide- 
vyrą Antaną.

pa- 
pa- 
pa.
iš-

J. Lulevieius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
patarnauju laidotuvėr 
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mor 

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, U|.

Tel, Victory 1115

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. P. Kazwell & Co.
283> W. I3rd St
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

M. RozenskJ & Co
4542 So. Woatertt Avė.

Tel. Prospect 21(19

PAULINA RUDIS 
po tėvais Masiunaitc

Persiskyrė su šiuo 
rugsėjo 18 dieną, 
dą ryte. 1 9 30 m. 
metų amžiaus, a. 
mė Athpl. Mass. 
liame nuliudiine 
dukrelę Antaniną 3 mėnesių amž., 
2 seseris
Alice. švogerį Joną ir gimines, 
o Lietuvoj tėvus ir mažą seserį. 
Kūnas pašarvotas, randbsi 6740 
So. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly. rug
sėjo 22 dieną, 8 vai, ryte iš na- 
į Gimimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią. Marųuettc 
Parke, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro papines.

Visi a. a. Paulinos Rudis 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukrele. Seserys, 
Svoyeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukoe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmięstyje 
Roųrn 1502 

CHICAGO TĘMPLE BLDG. 
77 Weųt Washingtop Street 
Cor. Wasbington and Clark 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDEJAĮ 

Didysis Ofisas:
4605-07 Š. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So, Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Bivd.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYbYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd, 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3404 South Halsted Street

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

Ręz. 3201 South WaJJace Street

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ii chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. B0RDEN
(John Bagdžiunas Borden)
lietuvis advokatas

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

3201

St.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S, La Šalie St, Room 730
Tel. Central 6390 Vai. —4
Hezidencija 6158 S. Talmai* A v.

Tel. Prospęęt 3525
——o —

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel? 
bininfcž.

2205 Lake St.
T«L Neitose 

Patk 737

Rez. 6600 South Artėsimu Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tf|. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

PR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
i OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

—> i—11 » j " 1
Tel. Randolph 5130 

Paul M. Adomaitis 
ADVOKATAS

721 First National Bank Building 
88 SO. DEARRORN STREET 

Vakarais 2221 W. 2Žnd St.
Tiktai pagal sutartį 
Tol. Canal 2552 

. — 0 .i» — i

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. 

Nedclioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 $outh Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 cjieną. 2 iki 3 vo vist.

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard JBoO

Rez. 6515 So. Rockw<4l SL
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių Business Service

Biznio Patarnavimas

Serga Wm. Šulčius
VVilliam Shultz (Silicius) šiuo 

laiku randasi Washington Park 
ligoninėje prie 60th ir Vernon 
gatvių. Ligonis yra D-ro Da- 
vidonio priežiūroje ir jaučiasi 
geriau. Neužilgo žada apleisti 
ligoninę. ‘ N.

<Tj. Jei kiti ne<alejo jumla llrydyti, atellon- 
kjrklt pas mane. Mano pilnai ileffzamlnaTl- 
maa atidenn juią tikr* Urą ir jei a* apil- 
imliu jui rydyti. ireikata jumi rarryl. Bu
kit pai tikrą ipeclallita, kurti aeklaui jum 
kur ir kai jumi ikauda, bet pati paaakyi 
po ralutiao lle<s*inlnavimo—kai jumi yra

PRANEŠIMAI 20

Draugijos Lietuvos Ūkininkas 
nesinis susirinkimas įvyks Meldažio

mė- 
sve- 

tarinėje. 2242 W. 23rd PI., rugsėjo 21 
d.. 1 vai. Norintieji įsirašyti į minėtą 
draugiją, valdyba kviečia atsilankyti j 
susirinkimą. Stefa Lenkauskienė.

raluUuo ItecstunlMTimo—ku jums yra

Dr. E. Zaremba
W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valančio*: nuo 10 ryto iki 1 poOfiso _

oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedi 
lioj nuo t n rvto iki 1 no pieta

laikysD. L. K. Vytauto Draugija 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, rugsė
jo 21 dieną. 12 vai. dienos. Liet. Au
ditorijos svet., 313 3 So. Halsted St. 
Nariai malonėkite būtinai dalyvauti ir 
apsvarstyti draugijos reikalus, nes ran
dasi daug svarbių.

— P. K. nut. rašt.

Draugijos Lietuvos Dukterų susi
rinkimas įvyks šiandie, šeštadieny, 
rugsėjo 20 d., 7 vai. vakare. Mark 
White Parko svet., prie Halsted ir 
29 gatvės. Narės malonėkite visos 
laiku pribūti ir kurios esate lan
kiusios sergančias drauges, būtinai 
turite būti išduotas pilnas raportas 
šiame susirinkime.

Nut. sekr. A. Dudonienė.

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 iilaidų

(Jhicago, iu., ...» ------ -

Situation Wanted
Darbo Ieško

F»irni«hpd Ronms

Mniievaru 6&ZV Kea. Y arda *401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi 
šokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patamavima*.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

IEŠKAU darbo, 
syt j bildingą mieste 
čia gerą dovaną, 
rimo virime ir ant 
kad ir trumpą laiką.

Rašykit

Kas galėtų jtai- 
už. janitorių, duo- 
Tuiiu kiek paty- 
farmos. Dirbsiu, 

Senai be darbo.

IŠRENDUOJU apšildomą kamba
rį dėl švaraus vaikino ar ženotų, 
su ar be valgio. 4053 S. Artesian, 
1 lubos.

Business Chanceb
Pardavimui Bizniai

Exchange—Mainai

F. B..
4053 So. Artesian Avė., Chicago, III.

KAMBARYS rendoP, šviesus, mo
derniškas. 4440 S'. Talman avė., 2 
lubos.

IŠSIMANO grosernė ant automobi
lio, loto arba mažo namo. Kas pirmas 
tas laimės. Šaukit Lafayette 5 107. 

------------ o ——— .

MAINYSIU dviejų flatų mūrinį na
mą. 3 karų garažą. įvažiuojamą iš prie
kio \—— ant bungalow ar cottage. 64 15 
So. Richmond St.

——o----

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir
Popieravimas

6127 So. Maplevvood Avė.,
CHICAGO, ILL.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Chicagos Lietuvių “Pirmyn” cho
ro praktikos įvyks pirmadieny, rug
sėjo 22 d. kaip 8 vai. vakare, Mel
dažio svet., 2242 W. 23rd PI. Visi 
choro nariai nepamirškit atsilankyt 
į praktikas, nes turim daug ir di
delį darbą atlikti šiame sezone. 
Taipgi naujus dainininkus-kes kvie
čiame prisidėti prie Ch. Liet. Choro. 
Meldažio svetainę paranku pasiekti 
iš visų dalių Chicagos, todėl visus 
gerus Chicagos lietuvius ir kviečia
me patapti 
ro nariais.

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinąm pinigu* 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.

Chicagos Lietuvių 
—Valdyba.

Cho- CLASSIFIED ADS.
Lietuvių Auditorijos 

atidarymas
Ben- 

sezono
Chicagos 

droves bankietas, 
įvyksta rytoj, pradžia 6 v. v. Vakarie
nės ir programo laikas 8 v. v. Įžanga 
$1.00 ypatai. Širdingai kviečia atsi
lankyt ir paremti Lietuvių Auditorijos 
Bendrovę kaipo lietuvių visuomenės 
įstaigą. Komitetas.

Educational
Mokyklos

Valdžia padeda Cali 
fornijos vynuogių au

gintojams

MOKYKIS BARBERYSTflS 
AMATO. \

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street

jkuni-
___  . „ . , prog

ramą. Daugiau kaip 85 nuoš. Cali- 
fomijos vynuogių augintojų pave
dė savo vynuoges 10 metų Cali
fornia Grape Control Board, koo- 
peratyvei organizacijai, kuriai val
džia pavedė pagerinti vynuogių pra
monę ir sutvarkyti niarketą.

Kontrolės taryba yra sudaryta iš 
narių trijų didžiausių vynuogių 
augintojų organizacijų ir valdžia 
nesikiša į tarybos veikimą.

Kontrolės taryba turi didelių ga
lių; ji yra sudaryta ne iš teoreti
kų ir valdžios darbininkų bet iš 
pačių vynuogiti augintoji} ir gaben
tojų.

Numatoma, kad šiemet bus išga- 
benta iš C'n.1 i forn i jos f>O,(tOO vaj<o- 
ny vynuojarių, kuomet pereitais me- 
tais buvo išgabenta 63,000.

Taryba tapo užtikrinta, kad ne
bus autorizuoto federalinio kliudi; 
mo pirkėjams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių pasidarymui sunkos su
vartojimui savo namuose. Kur to- 
kis kliudimas pasireikštų, bus su
teikta pirkėjams užtektina apsau
ga. ' -

Vynuogių kokybė šiemet yra la
bai gera, kainos taipjau yra že
mos. Tečiaus pirkėjai turi pasinau
doti dideliais siuntiniais, kurie jau 
yra atgabenti j Chicago prie visų 
geležinkelių trekių, pirm negu pra
sidės didysis sąjūdis.

Federalinė Farmų Taryba 
jo savo vynuogių pramonės

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos. 
knvKvedystės. stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
•radini mokslą i devynis mėnesius: 
iugštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje iau tuks
iančiai lietuviu Įgijo mokslus Ateikite 
sirašyti šiandien ir iums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
■isose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

chicago nx.
REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOHII.IU A M A-r O 
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla aienomis ir vaka
rais. Atsilankyki t arba reikalaukit 
iplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washingtoi) Blvd

Business Service
Biznio Patamavlma*

KUNIGO PETRAIČIO Homiopa- 
tiškus vaistus galite gauti kiekvieną 
dieną pas

MRS. MARIA SHIMAITIS, 
ant 2 flioro,

2346 West 69 St..
prie Western Avė.

Chicago, III.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Ponieruojano b
Dekoruojant

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

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai f

Vyrišku papuošalų, geresnės ru- J 
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

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 priei
namos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

PATENTAI. Copyright* — išradi
mai visokios rūšies.

B. PĘLECHOWICZ,
2800 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

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

BRIGHTON PARK STATE BANK

LUMBERIS — 20J50% nuolaidos; 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėdai Leng
vi išjnokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 

> nedėliotu 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial 
_______ Finansai-Paskolo*________

SKOLINĄM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Weštern Avenue 

Tel. Grovehill 1038

Skolinąm Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

1 PETRZILEK BROS.
1 1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama I vieną dieną 
2-RI M0RGIČIA1 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus , 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.60 
8804 So. Kedzie Ava 

Tel. Lafayette 6788-6716

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų fcnt pirmų 

morgičių
J. NAMON & CO. 

Bankers
6755 S. Western Avė.

PINIGAI
Mes skolinąm nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto* 

, sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

CUKRUS
Mes parduodame visokios rūšies cukrų 
smulkmeniniai prekybai už urmo kai
ną. Musų kaina šią savaitę — $4.90 

už 100 svarų.
YAKER STORE

3 5 3 5 S. Halsted St. Tel. Boulevard 2212

Personai
_____ Asmenų Ieško ___

PAIEŠKAU savo brolio Antano Ma- 
čiulskio, paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Kalvarijos parapijos, Tabarauckų kaimo. 
Amerikoj gyvena virš 30 metų. Norė
čiau su juo pasimatyti. Jeigu kas apie 
jį žino, prašau pranešti, busiu dėkingas. 
Jurgis Mačiulskis arba Mitchell 3311 
Archer Avė. Tel. Lafayette 2449, Chi- 
cago, III.

PAIEŠKAU dėdės Tadeušo Belecko, 
pirmiau gyveno Racine, Wis., dabar 
nežinau kur. Prašau atsišaukti arba
žinantieji malonės pranešti. Juozas
Beleckas, 643 5 Harper Avė., Chicago, 
Illinois.

PAIEŠKAU savo dėdžių Juozapo ir 
Silvestro Petrauskių. Paeina iš Bub- 
liškių kaimo. Girdiškės parapijos, Tau
ragės apskričio. Meldžiu atsiliepti ar
ba žinanti pranešti, busiu dėkinga.

ONA STANKAITĖ
4611 So. Whipple St.

Lafayette 6289

PAIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Navicko, paeina iš Naukiemio kaimo, 
Šimkaičių valsčiaus, Raseinių apskr., 
apiex 20 metų Amerikoje. Penki metai 
atgal gyveno Philadelphia, Pa., dabar 
nežinau ku't jis randasi — turiu svar
bų riekalą — malonėkit pats atsišaukti 
arba žinanti man pranešti — busiu Ja
lai dėkinga. Petronėlė Pocienė, 908 W. 
35 Placc, Chicago, III.
—--------------- 4___ ___ ■ . -..............

REIKALINGAS pasininkas į 
Boarding House bizni; esu našlė, 
šeimynos neturiu, vienai per sunku 
biznj užlaikyti. Savininkė gyvena 2 
lubos iš užpakalio. K. G., 9320 So. 
Cottage Grove Avė. 

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

RENDAI kambarys vaikinui be val
gio,prie mažos šeimynos — nėra vai
kų. Matykite nuo 6 iki 9 vai. vakare 
ir nedėlioję visą dieną. 1-mos lubos, 
7026 So. Pairfield Avė.

KAMBARYS ant rendos dėl vyro 
ar merginos, garu šildomas, su visais 
patogumais. Maudynes su shower. 
3039 W. 45 St.

ARCHER AND KEDZIE AVENUES
“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

NORIU sueiti j pažintį su 
inteligentišku vaikinu arba 
našliu. Esu pasiturinti ir dora 
moteris.' “Lietuva”, Box 85.

3210 So. Halsted St.

PAIEŠKAU partnerio į medžio iš- 
dirbystės biznį, nedaug pinigų reika
linga. Kreipkitės laišku, 1739 So. 
Halsted St. Box 1 23 7.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Help VVanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS beikeris, mokantis 
kept latvišką duoną. 925 — 8th St., 
AVaukegan, III, >•

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

SU dideliais sau nuostoliais par
duosiu visus savo gražius 4 kamba
rių rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirksite tuojaus. Parduosiu ir 
atskirai. 3040 W. 62nd St.

REIKALINGAS driveris su savo tro- 
ku dėl išvežiojimo duonos ir keksų. At
sišaukite 1500 So. 51 st Avė., Cicero. 

—-------o ■

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasluly 
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
(8 dirbtuves už sutauplmą mažiausia.

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie 
Mes nuveSime jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa 
nilomls jChicayoie. šaukite Columbus 0469 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas unistas, ne girtuoklis. Pa
šaukit Humboldt 2156, room 21, 
palikdami savo telefono numerį ir 
pavardę.

PARDAVIMUI pečius combination, 
4 skylės ant anglių ir 4 ant geso, ma
žai vartotas. Parduosiu pigiai. Jani- 
torius. 3917 W. 13 St„ basemant flat.

PARSIDUODA viešbutis su 55 kam
bariais, visi fonišiuoti, lietuvių distrikte,1 
taipgi yra didelė saldainių krautuvė, biz
nis išdirbtas per 50 metų. Parduosiu 
kuopigiausia. Pardavimo priežastis — 
likau našlys. Kreipkitsės

P .GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

5 KAMBARIŲ bungalovv mainysiu 
ant bučernės, 
low 
Kaina 
0989.

randasi 
$8,500.

arba grosernės. Bunga- 
prie Marquette Parko.

Savininkas Grovehill

PARDAVIMUI duonkepykla (be- 
kernė), Crane Co, distrikte; nėra kom- 
peticijos, geras biznis. Renda $85 su 
5 kambarių flatu ir basementu, visur 
karštu vandeniu šildomas^ Įkainuota, 
kad užmokėtų už save į metų, ar ma
žiau laiką. 5 metų lysas. Cash, ne
priimsiu mainų. Tel. Lafayette 6399.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
vieta, senai išdirbta. 732 W. 19 St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
Šapa. Nebrangiai. 1819 So. Union 
Avė.

PARDAVIMUI restoranas su 13 
kambarių. Pigi renda. 1403 So. 
Jefferson St.

ČASOLINE STATION biznis parsi
duoda arba išsimaino ant lotų arba au
tomobilio, perkant reikia įmokėti 
Maža renda, 5 metų lysas.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS 

3352 So. Halsted St. 
Yards 6751

Rez. Boulevard 0127

$400.

GAS STATION ir3 akeriai žemes 
ant Highvvay U. S. 12, mainysiu ant 
namo.

3 FLATAI medinis namas, mainy
siu ant dviejų flatų, mūrinio namo j 
Marųuette Park.

5 kambarių medinis bungalovv, lotas 
36x125 — 7200 West, mainysiu ant 2 
flatų.

CHAS. ZEKAS, 
4454 So. Western Avė.

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

ANT MAINŲ, kas turite namą 
dviejų flatų, po 6 kambarius, vienu 
boileriu, o gal norėtumėte mainyti ant 
bungalovv miestelyje Midlotian ant 
149-tos gt., arti Cravvford Avė.

Šaukite telefonu
Republic 7129 

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

TURIU mainyti bungalovv ant 2 
fintų; randasi prie vienuolyno, šau
kit Grovehill 0989. 

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

Help VVanted—Femate
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ant farmų už 
gaspadinę, arba ženota pora nepaisant, 
Kad ir seni. Darbas nesunkus ir ant 
visados. Gera proga geriems žmonėms. 
Atsišaukit greitai

6915 So. Rockvvell St. 
arba 4642 So. Western Avė.

Phone Lafayette 4501 -------- o------------

PARDUOSIU registerį nuo 1c iki 
$99.00. Parduosiu pigiai, nes man 
nereikalingas. 3225 S. Halsted St., 2 
fl., po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI geros ąžuolines len
tynos, groseriai ir dvejos vogos (scke- 
los) 1156 W. 59 St.

REIKIA moterų indų plovėjų, pa
tyrusių. 4169 So. Halsted St.

For Rent

PARDAVIMUI šildomas pečius — 
naujos mados, minkštoms anglims, ma
žai vartotas. Taipgi parduodu bedrui- 
mio setą — 2 šmotų, gražaus medžio. 
Taipgi turiu parduoti Fur Coat, 40 
sizo — man perdidelis — turiu par
duoti pigiai. Telefonas Boulevard 4375. 
3415 So. Emerald Avė. 2nd floor.

PASIRENDUOJA 3 kambariai, nau
jai popieriuoti ir išvalyti, 
3535 So. Halsted St. 

------ -——o ........

$12.00.
Pianos

PARDAVIMUI 
biznis, 
priimti 
Naujienos,
Halsted St.

grynai liltuviškas 
Kaipo dalį įmokėjimo galiu 

nebrangų lotą. Kreipkitės, 
Box 1238, 1739 South

NEDIDELIS namas išsimaino i 
grosemę, bučernę arba lotų. Kreip
kitės tel. Republic 9621.

PARDAVIMUI vvholesale ir retail 
malt ir hops sankrova, įsteigta 7 me
tus, 4 registruoti ir kapiraituoti lebe- 
liai. Pasitraukiu iš biznio. Alpa Malt, 
2428 W. 47 St„ Lafayette 1104.

PARDAVIMUI smulkaus groserio 
saldainių, aiskrimo ir minkštų gėrimų 
biznis. 6 kambariai gyvenimui — pel
ninga vieta. Bargenas. 3400 Emerald 
Avė.

NORIU mainyti savo biznio namus 
— į Malt Hops, Roominghouse arba 
gerą grosernę. Kurie norit mainyti 
praneškite savininkui. “Lietuva”, Box 
86, 3210 S. Halsted St. Tel. Victory 
1266.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Automobile^

........... ...... -'"t*........   ’
PASIRENDUOJA štoras, tinkamas 

dėl bučernės ar grosernės, arba bile ko
kiam kitam bizniui. Jeigu kas norėtų 
pirkti tiktai vienus bučernės fikčerius, 
parduosiu pigiai. 1515 So. 49th Avė. 
Cicero, III.

TIKRAS BARGENAS. Labai pui
kus grojiklis pianas storadžiuje.. Už
mokėkite priklausantį mažą balansą pi
nigais ir jis bus jūsų, F. H. Bauck- 
meyer, 323 S. Wabash Avė., 2 floor.

NEPAPRASTI
PIANŲ BARGENAI 
SEKAMĄ SAVAITĘ

PROGA RENDAU- 
NINKAMS

Norėdami -isigyti puikų 
flatą naujuose, moderniš
kuose namuose, garu ar pe
čium šildomą, kreipkitės į 
musų ofisą.

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

------------------—«—

Keli gerai žinomų išdirbyščių pianai, 
nesenai priimti mainui ant naujų Cono- 
ver Grands,. bus paaukoti panedėlyj už 
kainas nuo $75 ir aukš. Šie instru
mentai buvo rūpestingai peržiūrėti 
sų 
jie

šapos foremano, kuris praneša, 
yra verti $150.

KITI SPECIALAI

mu
kai!

$25.00
35.00
45.00
65.00

RENDON 4 kambarių šviesus flatas, 
švarus, su toiletu ir maudyne. Mary 
Wolak. 5115 Lovve Avė.

PASIRENDAVOJA 5 kambarių 
cottage ir 2 karų garažas. Pigi ren
da. 6220 S. Mayfield avė.

. - .......... o------------

RENDON 4 kambariai, $16.00, 6 
kambariai $25.00. Taipgi bafber 
fixtures parsiduoda už V.\ aktualės 
vertės. 657 W. 18 St.

Furnished Rooms
KAMBARYS pasirtnduoja šviesus ir 

švarus, dėl vaikino ar merginos, netoli 
nuo karų linijos, ant 2 lubų. 2915 W. 
40th St.

PASIRENDUOJA vienas didelis rui
mas. štimu apšildomas, maudynė, karš
tas vanduo, sinka,' ais boxis, gas range, 
naujai dekoruotas. Renda pigi. J. Jo
kantas. 4138 Archer Avė. Tel. Lafa- 
yette 7674.

KAMBARYS ant rendos, garu apšil
domas, dėl singelio vyro. Roosevelt 
8128, 2154 W. 23 St.

KAMBARYS apt rendos prie mažos 
šeimynos merginoms arba vaikinams, 
karštu vandeniu apšildomas, netoli stryt- 
karių. 6919 S. Campbell AVe., Ist fl.

RENDON šildomas, švarus kamba
rys, 6408 So. Francisco Avė. 
Republic 6444.

Tel.

FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 
renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 į savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Roosevelt 8577

RENDON šviesus, moderniškas ir 
apšildomas kambarys vaikinui, Mar- 
ųuette Parke. 7006 S. Campbell Avė. 
2 lubos.

GRAŽŪS didelis furnišiuotas kam
barys dėl merginos ar vaikino, ga
ru šildomas. 3315 Emerald Avė. 
Yarditj 0700.

---------------------------------------------- - - ....... '

Kroeger Upright 
Kimball Upright 
Vose Upright .....
Conover Upright

IR DAUG KITŲ!
'■ LENGVI

IŠMOKĖJIMAI
$5 įmokėti ir $5 į mėnesi 

CABLE PIANO CO.
301 So. Wabash Avė.

Business Chane**
Pardavimui Bizniai

DELICATESSEN ir grosernė. 
įsteigta 25 metai; moderniški fixturiai. 
Globė slaiseris, balto parceliano svars
tyklės, McGray aisbaksis, didelis sta- 
kas, geras lysas, karštu vandeniu šildo
ma, 4 .pagyvenimui kambariai; puiki 
vieta dei dveijų moterų ,ar dėl vyro ir 
moteries. Atsišaukite tuojaus dėl šio 
bargeno. 5406 Wcntworth Avė. tel. 
Boulevard 1823.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
arba mainysiu ant namo, loto arba 
bungalovv, 4463 Archer Avė.

PARDAVIMUI Rooming
house —biznis ir namas. Par
davimo priežastis 
ries mirtis. Arba mainysiu į 
nedidelį privatį namą.

4449 So. Halsted 'St.

mote

PARDUOSIU arba mainysiu vaisių 
ir daržovių rautą, su ar be namo, 150 
kostumerių, vienas Diamond trokas. 
— ant bučernės ar bungalovv, 6415 S. 
Richmond St.

PARDAVIMUI grosernė ir aiskrimi- 
nė. Taipgi parduosiu troką 2 tonų, 
su express body. Jai *kas nori, par
duosiu su namu. 2900 W. 40 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
lietuviškoj ir lenkiškoj apielinkėj, no
rinčiam biznio labai gera vieta. Tel. 
T -c-,,-..- 41

PARDAVIMUI geras biznis — bu- 
černė ir grosernė. tas pats savininkas per 
dešimtį metų. Greitam pardavimui labai 
pigiai. Katram truks pinigų aš pats 
paskolinsiu. Galiu mainyti ant bile ko 
kito. Rašykit

Naujenios
1739 So. Halsted St. 

Box 1236

Perbudavoti 
International trokai 

Mes turime keletą 2 tonų trokų su 
gravity dump bodies — 2 tonų časis 
— 2^ ir 3% tonų trokus su dump 
bodies — Chicago stake bodies — alie
jaus tankais ir kitokių rūšių bodies.

Taipgi kitokie International ir kito
kių išdirbyščių — % iki 3^ tonų di
dumo.

International Harvester Co. 
of America

S. Western Avė. Prospect 4770 
Diversy Blvd. Lakeview 8114

BARGENAS. Gali nupirkti pigi.uis 
negu kainuoja pastatyti 2 flatų muro 
namas, 6-6. kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, gatvė ir elės apmokėta, arti 
vienuolyno. Telefonuokit Republic 
5551.

PARDUOSIU 4 kambarių murinę 
cottage, 63 ir Kedzie Avė. apielinkėj. 
labai puiki vieta, stovi tarp gražių 
bungalovv. Kaina pigi. Įmokėti tik 
$1,500, kitus kaip renda. Mainysiu 
ant loto, grosernės arba automobilio.

2919
2004

GYVENIMO PROGA 
CADILLAC vėliausia modelio De 

Luxe sedanas. Aš esu priverstas pa
aukoti, kad sukelti pinigų. Karas visai 
mažai vartotas ir yra visiškai kaip nau
jas, 
k’ 
žus karas yra 
jo nepamatysite, 
karas Chicagoje, 
loon tairus. kaip 
Įima įrengimą. 
$4,000 tik trumpą laiką atgal, 
paaukosiu jį tik už $500, turi būti pi
nigais. Jeigu jus norite geriausio karo 
Amerikoje ir praktiškai naujo, būtinai 
pamatykite manę Cadillac^. Aš busiu 
namie visą dieną nedelioj, 223 1 North 
Kedzie Avė. Apt. 1..

Keturi flatai, 2 po 5, ir 2 po 4 
kambarius, naujas muro namas, 
kiausi įrengimai, prie Marquette 
ko. Kaina prieinama. Mainysiu 
mažo namo, arba ko kito.

Savininkas

pui-
Par-

ant

Ir dąr tebeturi Cadillac garanti- 
Jus negalite įsivaizduoti kaip gra- 

mano Cadillac iki jus 
Tai 

turi 6 
naujus 
Karas

JUOZAS VILIMAS 
45 56 So. Rockvvell St. 

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

yra gražiausias 
originalius bal- 
ir kiekvieną ga- 

man kainavo 
Aš

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
bungalow, A-l stovyje, 
leisti miestą. 
Albany Avė.

Bargenas.
Turiu ap-
6131 So.

BUICK SEDANAS
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Buick Master 6 sedaną. 
Vartojau tiktai nedėliomis ir šventėmis; 
karas yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. 
Originalis gražus užbaigimas, beltoon 
tairai, puikus mohair išmušimas, 4 ra
tų brėkiai. Karas yra kaip naujas. Pir
mas $250 paims jį. Atsišaukite nedėlioj, 
2238 North Sawyer Avė., Ist flat.

GERA PROGA PASILIKTI GERU 
BIZNIERIUM GREITU ČESU, par
siduoda namas 1 metų senumo, pilnai 
apgyventas, geram biznio streete, 3 što- 
rai, 4 flatai. 4 karų garažas, štymu ap- 
šildomi. Visi išrenduoti ant ilgų metų. 
Restoranas, bučernė ir muzikos štęras, 
Savininkas priverstas apleisti dėl esnac- 
vės ir ligos, greitu česu. Malonėkite at
sišaukti, gausite labai pigiai.* 5246-48 
So. Ashland Avė.

GRAHAM-PAGE vėliausio modelio 
Sedan. Moteris turi parduoti. Išva
žiuotas tik kelis tūkstančius mylių. 
Karas yra geriausiame stovyje ir. sunku 
jį atskirti *uo naujo. Negaliu pati 
karo draivinti ir paaukosiu jį tiktai už 
$275. 2538 N. California Avė., 1 fl.

BUICK 4 passenger coupe. Privers
tas parduoti jį nes netekau darbo i> 
man reikia pinigų. Vartojau tik ke
lis tūkstančius mylių ir sunku atskirti 
jį nuo naojo. Jeigu jus pamatysite ma
no karą, esu tikras, kad jus jį pirksite, 
nes jis yra labai geras. Aš noriu tik 
$275. 4448 N. Racine Avė. apt. 29.

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.

BARGENAS

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

BUKIT pats sau bosas. Pasidarykite 
patogų gyvenimą ant pigios žemės šiau
rinio Wisconsino, tuo pačiu laiku ma
tant kaip jūsų investmentas auga vertė
je. Nebus daugiau bedarbės, sunkių lai
kų neturint darbo. Bet visa šeimina bus 
laiminga, dirbanti ir sveika. Rašykite 
angliškai W. A. Brovvn, 921 Arbutus 
St., Rhinelander. Wis.
dėl žinių apie dirbamas, dalinai iš
dirbtas ir visai neišdirbtas žemes. Žemė 
atitinkanti kiekvieno kišeniui. Aš čia 
gyvenau visą savo amžių ir žinau že
mės vertes ir kur geriausios žemės yra.

2 flatai, 4—5
lotas, arti Archer, kaina $4800, pi
nigais $300, arba kiek duosite. Esu 
priverstas parduoti, bo važiuoju 
Kalifornijon. Taipgi 35x125 biznia- 
vas lotas $700. Imsiu automobilj. 
Savininkffi

moderniški, platus

Prospect 3787

PARDAVIMUI tikrai pigiai, iš 
priežasties ligos. 2 flatų. 4—-4 kam
barių, moderniškas medinis namas, 
cemento pamatu. 5104 S. Kilbourne 
Avė. (50 pėdų j šiaurę nuo Archer 
Avė.)

PARDAVIMUI cottage 8 kamba
rių, arba mainysimi j grosemę, lunch 
roomj, lotus aįba kitką. 6939 So. 
Aberdeen St.

PARDAVIMUI ar mainymui farma. 
Aš turiu 2 farmas, vieną 80 akrų, ki
tą 200 akrų. Randasi arti mokyklos it 
bažnyčios, prie gero kelio ir arti mies
to. Geros mašinos ir daug galvijų. 
Morgičių nėra. Mainysiu ant praper- 
tės be morgičių, arba parduosiu už cash.

ALEX NOVICKĮ
R.F.D. 6, Box 75, Stevens Point, Wis.

PARSIDUODA moderniškas 
namas, 4 flatai po 4 kambarius; 
apšildomi ir išrerftluoti. 
garažas. Geroj vietoj. J 
imsiu mažesnį namą.

Savininkas 1 lubos.
4445 So. Campbfll

muro 
visi 

Trijų karų 
mainus pri-

Avė.

—


