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Šiandie prasidės oro lenKtynės Chicagoj
Dalyvauja Geriausi Amerikos 

ir Europos Lakūnai
Aviatorių lenktynes prasidės 1-mą valan

dą popiet Curtis-Reynolds aerodrome,
Glenvievv, ir tęsis 10 dienų

šiandie Chicagoje prasideda 
nacionalinės aviacijos lenkty
nės, kurios tęsis dešimt die
nų, po dešimt valandų kas die
na. .
• Lenktynės, kuriose dalyvaus 
geriausi Amerikos, o taipjau 
ir keleto Europos kraštų, la
kūnai, prasidės šiandie pirmą 
valanda vidudienio Curtiss-

Lakūnų garbei, visas miesto 
centras papuoštas vėliavomis 

ir juostomis. Vakar centro 
gatvėse įvyko dideli aviatorių 
paradai, kuriuose dalyvavo 

j taipjau Jungtinių Valstybių 
kariuomenės ir laivyno aviaci
jos vadai ir augšti valdinin
kai.

Paradu metu visas miestas
Reynolds aerodrome, Glen- ūžė nuo šimtų armijos ir lai- 
view, i žiemius nuo Chicagos vyno aeroplanų, manevruojan- 
miesto. |čių žemai viršum “skaiskrėpė-

Rugpiučio 27, vadinas atei- rių”.
nanti trečiadienį, bus, kaip Plačiau apie aviacijos lenk- 
skelbiama, “Lietuvių diena”. tynęs Chicagos žiniose.

Amerikos Darbo Fe
deracijos kova už 5 
dienų darbo savaitę

WASHINGTONAS, rugp. 22. 
— Amerikos Darbo Federacija 
pradėjo stiprią agitacijų už į- 
vedimą p’enkių dienų darbo sa
vaitės. Jeigu gi penkių dienų 
darbo savaitė nepadėtų nedar
bą visai pašalinti, tad turėtų 
būt įsteigta keturių dienų dar
bo savaitė.

KaTtu su tuo turi būt pa
didintos algos, kad tuo budu 
Amerikos darbo žmonės galėtų 
daugiau gaminių pirkti.

Federacijos prezidentas Green 
sako, kad daugiau kaip 7 mi
lijonai žmonių Jungtinėse Val
stybėse neturi automobilių; 
apie 20 milijonų neturi radio 
aparatų. Neskaitant farmų gy
ventojų, miestuose 1928 me
tais buvo daugiau kaip 4 mi
lijonai šeimų, neturėjusių savo 
butuose maudyklų, ir daugiau 
kaip 3 milijonai šeimų, netu
rėjusių dagi įvesto į savo bu
tus vandens. Daugiau kaip 13 
milijonų šeimų miestuose neturi 
telefonų; 4 milijonai šeimų ne
turi elektros šviesos. Apie 5 
milijonai šeimų gyvena didžiau
siame skurde.

Visa tai, pasak Greeno, ro
do, kad kraštas kęnčia ne x dėl 
prekių perpilnio, bet dėl to, 
kad gyventojai nepajėgia pirk
ti reikalingu sau daiktų. Pa
kėlus darbo žmonių gyvenimo 
normą, padidėtų jų reikalavi
mai prekių; o suvartojimas 
daugiau gaminių pakeltų pra
monę. Jeigu, sako Green, vi
sos minėtos šeimos galėtų įsi
vesti telefonus, radio, maudy
klas, elektros šviesą ir kurą, 
apsirūpinti drapanomis, avali
ne ir kitais reikalo ir patogu
mo daiktais, tai apie gaminių 
perpilnį nebūtų nei kalbos.

Pramonės mechanizacija taip

SKAITYKITE J DOMŲ

HOFFMANN’O VEIKALĄ
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ŠIANDIE, “NAUJIENŲ”1
1 PUSLAPYJ 

pat vaidina didelį vaidmenį ne- 
| darbo plėtime, sako Darbo Fe
deracijos vadas. Pavyzdžiui, 
1918 metais vierias darbinin
kas galėjo pagaminti ne dau
giau kaip 40 elektrinių lempu
čių per dieną. Kitais metais 
pasirodė nauja mašina, kuri 
pėr 24 valandas gamino 73 tūk
stančius tokių lempučių. Kiek
viena tų mašinų išmetė iš dar
bo fabrikuose po 992 darbi
ninku. Batų pramonėje 100 ma
šinų atstoja 25 tūkstančius 
darbininkų, šiandie vienas dar
bininkas su pagalba mašinos 
padirba per dieną 32 lakstan
čiu skustuvų geležčių, o 1913 
metais tokiam kiekiui pagamin
ti reikėjo 500 darbininkų.

Panašus dalykai dedasi ir 
kitose pramonėse.

Tautų Sąjungos ta
rybos sesija atidėta 

į rugsėjo 8 d.
GiENEVA, Šveicarija, rugp. 

22. — Tautų Sąjungos tary
bos sesija, kuri turėjo prasi
dėti rugsėjo 5 dieną, topo nu
kelta į rugsėjo 8.

Tautų Sąjungos seimas pra
sidės rugsėjo 10.

Katastrofingas sprogi
mas javų elevatory-

BALTIMORE, Md., rugp. 22.
Didelis gaisras iš dalies su

naikino čia uoste Maryland ge
ležinkelio javų elevatorių.

Gaisras kilo dėl dulkių eks- 
pliozijos, kurios du darbininkai 
buvo užmušti. Gaisrą gesinant 
buvo du žmonės sužaloti.

Materialiniai ugnies padaryti 
nuostoliai siekia apie $250,000.

Vatikanas irgi duos už
sienių pasportus

■ ■■■■ *----------------------------

VATIKANO MIESTAS, rugp. 
22. — Vatikano Miestas taip 
pat jsitaisė pasportus, kurie 
bus duodami papos piliečiams, 
norintiems vykti į užsienį.

ATLANTA, Ga., rugp. 22.— 
Praeitą naktį iš kalėjimo čia 
•pabėgo du kaliniai, Fred Fair 
ir Sam Aiken. Abudu, buvo pa
smerkti mirties bausmei už 
galvažudybes. •

[Atlantic and Pacific Photo] ....

Kur Chicagos orlaivių lenktynės eina ' '
Chicago. Matomos naujai įtaisytos sėdynės Curtiss-Wright-Reynold erodrome. Dabar tame lau
ke eina nepaprastos orlaivių lenktynės, dalyvaujant net iš Europos keliems geriausiems lakū
nams. \

10 angliakasių žuvo 
sovietų kasyklose
STALINGRADAS, Sovietų 

Rusija, rugp. 22. — Vienose 
Doneco anglies kasyklose, ne
toli nuo čia', vakar įvyko smar
kus sprogimas, kurio dešimt 
angliakasių buvo užmušti. Pen
kių kitų pasigendama.

Kellogg — kandida
tas Į Pasaulio teisin

gumo teismą
GENEVA, Šveicarija, rugp. 

22. — Tam tikra ‘amerikiečių 
grupė pasiūlė Tautų Sąjungai 
buvusį Jungtinių Valstybių 
sekretorių, Franką B. Kellogų, 
kandidatu i Tarptautinį Teisin
gumo Teismą.

Kadangi Kelloggas yra žino
mo “amžinos taikos pakto” au
torius, tai manoma, kad jis 
bus išrinktas.

Kalinių darbas Jungti
nėse Valstybėse

VVASIIINGTONAS, rugp. 22.
Tam tikra Prekybos Depar

tamento komisija paskelbė duo
menis apie kalinių darbą Jung
tinėse Valstybėse.

Iš pranešimo matyt, kad 1923 
metais vien tik marškinių kali
niai buvo pagaminę 12,370,000 
dolerių sumai.

1926 metais Illinois valstybė
je buvo parduota kalinių darbo 
gaminių beveik už 2 milijonu 
dolerių, .būtent, - drapanų už 
$500,000; avalinės už $500,000; 
baldų už $150,000; šluotų už 
$150,000; molio dirbinių už 
$145,000; vaikų vežimėlių už 
$50,000.

Šovė savo mylimų, pa
taikė i jos seserj

BILLINGS, Mont., rūgs. 22. 
— Kilus tarp jųdviejų bar
niams, Arlie Johnson, 19, šo
vė savo mylimąją Alice Green- 
leaf, 19 metų amžiaus, bet ku- 
lipka kliuvo jos seseriai, ku
ri buvo mirtinai sužalota.

11,803,000 radio aparatų
Daugiau kaip 11,803,000 gy

ventojų Jungtinėse turi namie 
radio aparatus.

Dar 8 nusikaltėliai pa
bėgę iš Velnio salos

PORT OF SPAIN, rugp. 22. 
— Dviejų dešimčių pėdų val
timi į Trinidadą atvyko dar 
astuoni katorgininkai, 'pabėgę 
iš baudžiamosios fra'ncuzų ko
lonijos Velnio saloj. Visi jie 
buvo vos gyvi nuo suvargimo 
ir ilgo badavimo,.

Pabėgėliai pasipasakojo, kad 
jie pabėgę prieš tris savaites, 
turėdami vilties pasiekti Vene- 
zuelos krantus. Stiprus vėjai 
tačiau nunešę juos tolyn į ju
rą ir jie ilgų laiką klaidžio
ję. Maistas, kurį jie su dide
liu vargu buvę įsigiję prieš pa
bėgimą, seniai išsibaigęs, eertaip 
kad klaidžiodami juroj per ke
liolika dienų nebeturėję ko val
gyti.

Prie 59 Jungtinių Val
stybių “valdovų” pridė

jo dar penkis
NEW YORKAS, rugp. 22.— 

James W. Gerard, buvęs am
basadorius Vokietijai, papildė 
saVo paskelbtų 59 “tikrųjų 
Jungtinių Valstybių valdovų” 
sąrašą, pridėdamas prie jų dar 
penkis. Jie yra:

Sidney Z. Mitchell, Electric 
Bond and Share kompanijos 
pirmininkas; Walter E. Frew, 
Corn Exchange Bank and Trust 
Co. pirmininkas; Amadeo P. 
Giannini, Bank of Itali ir 
Tra n s- America korporacijos 
galva, ir William Green ir 
Matthew Woll, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas ir 
viceprezidentas resp.

Federaliniai teisinai už
versti prohibicijos lau

žymo bylomis
WASIIINGTONAS, rugp. 22. 

— Prohibicijos vykdymo direk
toriaus Woodcocko pranešimu, 
šių metų rugpiučio 1 dieną fe- 
deraliniuose teismuose buvo iš 
viso 22,497 einamos bylos dėl 
prohibicijos Įstatymo laužymo.

Traukinys Užmušė
URBANA, III., rugp. 22. — 

Netoli nuo čia buvo pasažie- 
rinio Big Four traukinio už
muštas Louis Bouille iš Fort 
Worth, Ind.

Masiniai ‘es-erų’ su
ėmimai Rusijoje

BERLYNAS, rugp. 22. — Iš 
Maskvos praneša apie masinius 
areštus buvusių socialistų-revo- 
liucionierių partijos narių tar
pe. Suimtieji jau seniai laikė
si nuošaliai nuo politinės dar
buotės.

Tuo tarpu žinomieji anar
chistai Ozerovąi, vyras ir žmo
na, paskelbė, kad jie nutrau
kia santykius su anarchistais 
ir nuo šio laiko remsiu “pro
letariato diktatūrą’’.

Hyde tyrinėja dėl 
sausros nukentėju

sias sritis
WASIIINGT()NAS, rugp. 22. 

— Agrikulutros sekretorius Ar- 
thur M. Hyde, prezidento' 
Hooverio paskirtos federalinės 
komisijos dėl sausros nuken
tėjusio žemės ūkio reikalams 
galva, išvyko į Virginija as
meniškai patirti žalų, sausros 
padarytą ypačiai Shenandoah 
klony.

Buvęs GPU agentas A- 
gabekovas išsiųstas
PARYŽIUS, rugp. 22. — Bu

vęs sovietų GPU [slaptosios 
policijos] galva artimuose ry
tuose, G. Agabekovas, kuris bir
želio 19 dieną pabėgo iš Kon
stantinopolio, ir, atvykęs Į Pa
ryžių, pasiskelbė nutraukęs vi
sus santykius su sovietais, da
bar tapo franeuzų vyriausybės 
ištremtas Į Belgiją.

Policija, eidama vidaus rei
kalų departamento įsakymu, 
atvyko į Agabekovo butų ir 
paprašė, kad jis susirinktų sa
vo daiktus ir važiuotų kartu 
į prefektūrą. Iš prefektūros 
jis, policijos inspektoriaus ly
dimas, buvo išsiųstas į Belgi
jos sieną. ,

Negras nužudytas elek
tros kėdėj

HUNTSVILLE, Tex„ rugp. 
22. — Vietos kalėjime šiandie 
tapo elektros kėdėj nužudy
tas negras Lee Davis, 26, mir
ties bausmei pasmerktas už ka
lėjimo sargo užmušimą.

400 milijonų dolerių pel
no iš turistų

PARYŽIUS, rugp. 22. —Ofi- 
cialiais duomenimis, pernai me
tais svetimų kraštų turistai 
paliko. Franci joje daugiau kaip 
400 milijonų dolerių.

Turtingiausi ir, žinoma, dau
giausia pinigų palikę turistai 
buvo amerikiečiai.

Sovietų rojus - pra
garas, sako buvę ten 
vokiečių darbininkai

BERLYNAS, rujįp. 22. — 
Vokietijon grįžo vokiečių an
gliakasių bedarbių grupe, ku
rią sovietų valdžia buvo par- 
sikvietus i Rusiją dirbti Done-, 
co anglies kasyklose. Jie išbu
vo ten mėnesį laiko. \

Apie savo prityrimus 'sovie
tų Rusijoje tie vokiečių an
gliakasiai pasakoja šitaip:

“Sovietų “rojuje” mes turė
jome gyventi baisiai nešva
riuose, namais vadinamuose, 
laužuose, kuriuose, dėl oro tro
škumo, kvėpuoti negalima'. Kar
štis nepakenčiamas. Maisto, 
kurį mes gaudavome iš sovie
tų virtuvės, mes negalėjome 
į burnų paimti — toks jis biau- 
rus. O maisto produktai ir ki
ti reikalingiausi gyventi daik
tai taip baisiai brangus, kad 
nenusipirksi. Mėsos svarui rei
kia mokėt pustrečio rublio, o 
ta mėsa taipjau ne šviežia ir 
į purviną skurlį įviniota. Vo
kietijoje dagi biedniausias žmo
gus nenorėtų ?į tokių mėsą pa
žiūrėti. Sviesto svarui moka 
penkis rublius. Kvorta pieno 
— pusantro rublio. Ir dar kas
dien viskas eina bran’gyn.

“Mes keliavome į Charkovą 
prašyti vokiečių konsulų pagal
bos — pinigų, kad galėtume 
sugrįžti i Vokietiją. Ir ten, 
Charkove, matėme daugybę 
moterų, kurios slankioja gat
vėmis prašinėdamos, elgėtauda- 
mos, amžinai nudriskusios ir 
basos. Gyvenimas ten tiesiai 
baisus ir negalimas. Esame lai
mingi, kad, nors ir su dideliu 
vargu, galėjome ištrukti iš to 
sovietų rojaus.’/

» ___________

3 darbininkai žuvo 
tunely, dinamitui 

sprogus
NEW YORKAS, rugp. 22.— 

Pietų Brooklyne šiandie van
dens tunely, 650 pėdų po že
me, įvyko dinamito sprogimas, 
kurio trys darbininkai buvo vie
toj užmušti, o kiti vienuolika 
sužaloti. .
, Prieš kiek laiko tame pa
čiame tunely buvo keturi dar
bininkai užmušti.

5 asmenys prigėrė bri
tų jachtai sudužus

F0WEY, Anglija', rugp. 22. 
— Vakar per stiprių audrų 
Lantiveto Įlankoj į uolas su
dužo ir paskendo jachta Is- 
lander. Penki asmenys prigėrė, 
jų tarpe parlamento narys II. 
D. King.

10 asmenų žuvo aero
plano katastrofoj

PRAHA, Čekoslovakija, rugp. 
22. — šiandie vienam aero
planui nukritus ties Iglau, Če
kijos Moravijos sienoj, užsimu
šė dešimt asmenų.

Maskvoje sušaudyti 
9 žmonės dėl sidab

ro pinigų laikymo
MASKVA, rugp. 22. — De] 

laikymo sovietų sidabro mone
tų, vakar buvo sušaudyti de
vyni žmonės. Jie buvo apkal
tinti ir nuteisti mirties baus* 
mei kaip kontrrevoliucininkai.

Dingo banko kasininkas 
su 64,000 dolerių

GLENWO()D CITY, Wis., 
rugp. 22. — Policija ieško bu
vusio Farmers National Bank 
of Glenwood City kasininko F. 
J. Frazier’io, dingusio su apie 
$64,000 banko, pinigų.

Sovietai išleisiu 1% 
bilijono dolerių kelių 

statybai
MASKVA, rugp. 22. — So

vietų valdžia ketina per atei
nančius penkerius metus išlei
sti 1,250 milijonų dolerių vieš- 
kelrafris statyti.

Sovietai planuoja pastatyti 
bendrai apie 5 milijonus mylių 
vieškelių. Kelių statybai yra 
pakviesti Amerikos ekspertai.

Sovietų valdininko 
suėmimas Estijoje
TALINAS, Estija, rugp. 22. 

— Policija čia suėmė vienų 
sovietų diplomatinės atstovy
bės valdininkų, susektų kaip 
bolševikų propagandininkų. Su
imtojo vardas laikomas slap
ty.

Darbininkai metė dar
bų protestui prieš algų 

apkarpymų .
LA SALLE, III., rugp. 22. 

— Del to, kad vietos Matthies- 
sen and Hegeler Žino kompa
nija nuskėlė 20% algos, visi 
apie pusantro šimto darbinin
kų sustreikavo.

Lille, Francijoj, teksti
lės streikas baigtas

PARYŽIUS, rugp. 22.—Tek
stilės ir metalo darbininkų 
streikas Lille, šiaurinėj Fran
cijoj, baigtas ir 20,000 strei
kininkų šiandie grįžo į Įmones. 
Darbininkai ir samdytojai su
tiko priimti darbo ministerio 
Lovalio kompromiso pasiūly
mų.

tuo tarpu Roubaix-Tourcoiil
go rajone tebestreikuoja dai 
daugiau kaip 100,000 tekstilės 
darbininkų. Streikas tęsiasi jau 
mėnuo laiko.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana, 
Šauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
žiemių r^tų vėjai.

Vakar temperatūra' įvairavo 
tarp 64° ir 74° F.

šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 7:40. Mėnuo teka 5:07 
ryto.
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APŽVALGA
Sidabras ir prekyba

že-Sidabro vertė nukrito 
miau nei kada nors istorijoj. 
Rezultate labai nusmuko per
kamoji jėga tų šalių, kur pi
nigų valiuta yra paremta si
dabru, o ne auksu. Pirmoj 
vietoj prie tų šalių priklauso 
Kinija. Kaip žinia Kinija yra 
milžiniška šalis, kuri turi arti 
400 milionų gyventojų. Nors 
ekonomišku atžvilgiu gyvento
jų būklė yra labai skurdi, bet 
visgi jie iš Europos ir Ameri
kos importuodavo nemažai į- 
vairių dirbinių, kadangi pačioj 
Kinijoj pramonė yra labai silp
nai išvystyta.

Kai pradėjo smukti sidabro 
vertė, tai kiniečiams' pasidarė 
daug sunkiau vesti užsienių 
prekybą, nes jie turėjo mokėti 
auksu. Importas tuoj ėmė 
smukti. Ypač žymiai sumažė
jo medvilnės pirkimas. Ačiū 
tam, medvilnės kaina labai 
nusmuko, —pasiekė tokios pat 
kainos koki buvo 1926 m.

Kailiukų importas

Per pereitus metus Amerika 
importavo įvairių kailiukų iš 
20 skirtingų šalių. Viso kailiu
kų buvo imiportuota už $70,- 
(100,(100. Importų sąraše kai
liukai užima devintą vietą.

Nauji automobiliai 
rudenį laikraščiai

kad anglas Austin iš- 
automobilius, ku-

busią labai pigus ir eko- 
Tre automobiliai jau

Pereitą 
pranešė, 
leis naujus 
ri
nomiški. 
pasirodė? ir Amerikoj. Kainuoja 
jie apie puspenkto šimto dole
rių. Kaip skelbiama, vienu 
gazolino galionu galima važiuok 
ti 40 mylių. Kiek tie automo
biliai bus geri, kol kas, žino
ma, sunku spręsti.

Fordo automobiliai ir trekai
Per liepos mėnesi Kordo 

dirbtuvės viso pagamino 133,- 
035 automobilių ir trokų, ne
žiūrint i tai, kad nuo to mėne
sio 12 dienos iki rugpiučio pra
džios vyriausios dirbtuvės bu
vo uždarytos. Birželio mėne
syj Fordas visos išleido 174,- 
528 automobiliu ir troku. * v

I

Akcijų vertė
Rugpiučio 1 d. 

vertė, kurios yra 
tos New Yorko 
$67.221,337,195. 
tai, t. 
akcijų

visų akcijų 
užregistruo- 

biržoj, siekė 
Mėnesį prieš

y. liepos 1 d., tų pačių 
vertė lyginosi $63,892,- 
. Reiškia, per mėnesį 
vertė pakilo ant trijų 

bilionų su viršum dolerių.
Sumažėjo vario perviršis
Nors kol kas tikrų duomenų 

apie vario pramonės padėtį ir 
nėra paskelbta, tačiau tikrai 
yra žinoma, kad vario pervir
šis per liepos mėnesį žymiai 
sumažėjo. Taip atsitiko dėl 
to, kad per tą mėnesi vario 
pirkimas labai padidėjo. O rei- 

. kia žinoti, kad vario 'perviršis 
jau buvo pasotinai didelis. 
Praeitų metų spalių mėnesyj 
neparduoto vario buvo 88,401 
tona, o šių metų birželio mė 
nesyj jau 316,761 tona.

Nukirtimas variui kainos be
veik iki vienuolikos centų sva
rui labai paskatino pirkimą. 
Spėjama, kad trumpoj ateity 
perviršis visai sumažės ir va
rio pramonė vėl įeis į norma
les vėžes'.
Amerikos firma gamina Rusi
jai hidro-elektros geger įtarius

Rusija užsakė Amerikoj pen
kis hidro-elektros generatorius. 
Užsakymą gavo General Elec
tric kompanija, kuri randasi 
Schenectady, N. Y. Tie genera
toriai busią didžiausi pasaulyj. 
Pralenksią net Niagaros kriok

Hidro-lio hidro-elektros stotį, 
elektros stotis busianti 
ta ant Dniepro upes.

Chicagos biržoj akcijų 
nusmuko

Chicagos biržoj pardavinėja
mos akcijos per vieną tik sa
vaitę nušmuko savo vertėj 
beveik ant $100.000,000. Tai 
ženklas to, kad reikia būti la
bai atsargiam su visokių akci
jų (Šerų) pirkimu.

Atpigo automobiliai

Hudson Motor Car kompani
ja žymiai numušė kainas savo 
išdirbamiems automobiliams,— 
Hudson ir Essex. Ant didesnių 
automobilių numušė kainas 
nuo šimto i]ti pusketvirto šim
to dolerių-, o ant mažesnių nuo 
$65 iki $300.

Žinoma, negalėjo atsilikti ir 
kitos automobilių kompanijos. 
General Motors pusėtinai nu
mušė kainas Oakland ir Pon- 
tiac modeliams ir kiek mažiau 
Chevrolet automobiliams.

verte

to komiteto 
užvesti de- 

šalimis', ku- 
kad priėjus

pirkti didelį kiekį cukraus iš 
Kubos, jeigu jai bus suteikta 
kreditai. Antra 
užduotis busianti: 
rybas su Europos 
rios augina cukrų,
susitarimo sumažinti cukraus 
burokų sodinimą ' ateinančiais 
metais.

Neseniai Rusija pirko 330,- 
000 tonų cukraus iš Kubos ir 
žadanti dar pirkti 250,000 to
nų, jeigij jai bus suteikta kre
ditas. Susiorganizavusio ko
miteto užduotis bus parūpinti 
reikalingi kreditai Rusijai.

—R.

Kiek ir kokių gyvu 
lių yra Lietuvoje

Fraoi-
Lai-vu 
Yorko

Auksas vėl plaukta iš Ameri
kos I Franeiją

Auksas iš Amerikos į 
ciją vėl pradėjo plaukti. 
‘‘Lazard Freres” iš New
tapo išvežta trijų milionų ver
tės- aukso. Tokiu buriu per 
grna trumpą laiką iš Amerikos 
Į Fra nei j a tapo išvežta $70, - 
500,000 vertės aukso. Tuo tar
pu iš Franci jos į Ameriką per 
tą pati laiką atvežta už $15,- 
000,000 aukso.

Elektros jėgos naudojimas

Pradžioj šio’ menesio elektros 
jėgos sunaudota ant pusantro’ 
nuošimčio mažiau nei pereitais 
metais tuo pačiu laiku. Bet’ 
palyginus su 1928 m. elektros’ 
naudojimas padidėjo ant 11 
nuošimčių^'K.

Susitvėrė komitetas 
cukraus industrijai 

finanshoti

metais ........... 617,00Q
metais ........... 611,406
metais ......  588,300
metais ........... 559,000

ypač žymiau
Trakų, 
Kauno

Alytaus, 
ir Telšių

metai ...........
metais .........
metais......... .
metais ...........

galvijų

1,128,200 
1,199,300 
1,160,000 
1,170,000 
padidėj i-

Centrali. Statistikos Biuro 
pranešimu gyvulių skaičius 
Lietuvoj keičiasi, bet nežymiai. 
Atrodo, kad ūkis keičiasi gal
vijų ir kiaulių naudai ,o ma
žėja arkliai ir avys, štai kai- 
kurios lentelės, palyginant tik 
su trejais pereitais metais.

.Arklių buvo: • z
192]
1928
1929 
1930
Sumažėjimas 

pasireiškęs 
Mariampolės. 
apskričiuose.

Galvijų buvo:
1927
1928
1929 
1930
žymesnis

mas palyginant su pernai mes
tais pareiškęs Raseinių, Šiau
lių, Ukmergės ir Tauragės 
apskričiuose.

•Kiaulių bų$oį i
1927 metais ....... 1,009,500
1928 metais 1,060,400
1929 metais .... .... 943,600
1930 metais...':........ 1,136.000
Kiaulių žymiai padidėję pie

tų ir vakarų Lietuvoj, taip pat
ir Kėdainių apskričiuo-fciaulių

Avių buvo:
’ 1927 metais ......... 1,409,590
1928 metais ......... - 1,467,800
1929 metais ......... 1,125,300
1930 metais' ......... 1,097,000
Avių ypatingai sumažėjo

Alytaus, Kauno, Raseinių ir 
Rokiškio apskrityse.

1927Metai 
Arklių 
Galvijų 
Kiaulių 
Avių .

1930 1929 1928
10,0 10,6 11,0 

.... 21.0 20,8 21,5 
.... 20,4 17,0 19,1 
.... 19,7 20,2 26,4

Cukraus industrija Amerikoj 
jau keletas metų gyvena- sun
kų krizj. Ir iki šiol beveik 
nieko nebuvo daroma tai pa
dėčiai pagerinti. Kai kurios 
cukraus plantacijos ir perdir
bimo fabrikai atsidūrė resy- 
verio rankose, o daugeliui ki
tų irgi gręsia bankrutos. Ši 
depresija cukraus pramonėj at
sirado todėl, kad buvo 'perdaug 
cukraus pagaminta. Karo lai
ke, kada cukraus visose šaly
se stokavo, tai kiekviena šalis, 
kuri tik gamino cukrų, stengė
si kuodaugiausia jo pagaminti. 
Cukraus kainos buvo pasieku
sios aukščiausio laipsnių. Bet 
karui pasibaigus, kariavę šalys 
pradėjo auginti cukraus buro
kus ir gaminti vis daugiau 
cukraus. Gi Kuba, kur dau
giausia cukraus pagamina, sa
vo gamybą nesumažino. Pasek
mė buvo ta, kad cukraus kai
nos vis ėjo žemyn ir žemyn. 
Ir tapo prieita prie* to, kad 
cukraus kompanijos ne tik ne
daro pelno, bet turi didžiau
sius nuostolius. Tad šiomis 
dienomis Amerikoj susiorgani
zavo tam tikras komitetas, ku
ris rūpinsis surasti kelius iš
eiti iš tos nemalonios padėties-, 
kurio cukraus industrija dabar 
atsidūrė.

Kuba, kuri pagamina dau
giausia cukraus, negu bile kti- joj esanti mažesnė, negu Ame- 
ri kita šalis pasaulyj, daugiau- rikoj ir Vokietijoj. Vokietijos 
šia nukenčio nuo krizio cuk- padėtis’esanti bloga todėl, kad 

reparacijos tapo komerciali- 
zuotos. Tai nenaturališkai 
akstiną eksportą ir anksčiau ar 
vėliau dar labiau paaštrins 
tarptautinį pramonės ir prėky-

raus industrijoj. Bet kartu 
turi dr.ug nuostolių ir ameri
kiečiai, kurie yra ten daug pi
nigų investavę. Tad jie ir su
sirūpino cukraus industrijos 
klausimu.
mitetą suorganizavo.

To komiteto tikslas busiąs
finansuoti Rusiją, kuri žada namai greičiau pranyktų, jeigu

20,3
18,1

Kada susilauksime 
gerų laikų

tu-

Ir nėra mažiausios vil-

Kaip tik prie-

užtinkame

Anglija dabartiniu laiku 
ri du milionu su viršum bedar
biu.
ties, kad trumpoj ateity nedar
bas sumažėtų.
šingai,—jis dar labiau padidės.

Tokią nuomonę 
britų pramonininkų asociacijos
raporte, kuris tapo paskelbtas 
prieš porą savaičių. Raportas 
sako, kad nedarbas padidėsiąs 
dėl tos priežasties, jog neužil
go priversti busią darbininkų 
skaičių sumažinti ir geležinke
liai. Bendra dalykų padėtis 
pradėsianti taisytis tik apie 
1932 m.

Raportas taip pat sako, jog 
palyginamai depresija Angli-

Jie ir minimą, ko-'1 Lok krizj.
Depresija 

kyboj. sa’ko raportas, nepalygi-
pramonėj ir pre-

NAUJIENOS, ChicagO, H
butų panaikintos reparacijos, 
Užsienių paskolos taip pat žy
miai prisidėtų prie prekybos 
atgaivinimo.—A.

Karštis pakenkė U.
S. grudų ukiui

Visas U. S. kraštas į rytus 
nuo Rockies kalnų šiemet ypa
tingai nukentėjo nuo sausros 
ir karščio. Tai labai atsiliepė 
į grudų ūkį. Dauguma spė
ja, kad karštis daugiau paken
kė kaip pati sausra.

Kornų derlius numatomas 
dar menkesnis, kaip paskutines 
oficialės žinios skelbė, būtent 
laukiama iš viso kornų apie 2 
bilijonus bušelių, kuomet val
džia tvirtino busiant du bilijo
nu ir dar virš du šimtus mi
lijonų bušelių. Pernai metą 
kornų derlius buvo 2.614,000,- 
000 bušelių. Tad šiemet yra 
blogiausias derlius laike visų 
pastarųjų trisdešimts metų. 
Laukiama aukštų kainų per vi
są sezoną.

Paskubėjęs lietus dar kiek 
pataisė padėtį kokiose šešiose 
valstijose, bet daugumoj vals
tijų lietus pasirodė per vėlai ir 
nebegelbejo. Tad laikotarpy 
nuo rugpiučio 1 d. ligi 9 d. 
vienuolikoj didžiųjų kornų val
stijų nuostoliai padaugėję dar 
ant 174,000,000 bušelių. Kornų 
spekuliantai jau praturtėję ant 
savo biznio, žymiai nestojo 
pirkę, ir dabar kornų prekyboj 
reiškiasi aštrių reakcijų.

Kviečių padėtis daug' pri-. 
klausys nuo kviečių derliaus 
kitose šalyse. Europoje kvie
čių ūkis pastaromis savaitė
mis' pradeda pasitaisyti. Ten 
buvo nukentėję nuo ilgų lietų. 
Kanadoj kviečių derlius yra 
^geresnis už pereitų metų. U. 
S. derlius šiemet sieks 821,000,- 
000 bušelių, bet tai bus ant 
12,000*,000 bušelių mažiau kaip 
pernai. Nepaprastai išdžiuvu
si žemė trukdo arimą ateinan
čių metų žieminių kviečių sė
jai, ir bijoma, kad dėl tos prie
žasties bus žymiai mažiai? te- 
pasčta.

Avižų irgi šiemet numato
ma ant 33,000,000 mažiau 
kaip pernai. Viso pranašauja
ma šiemet 1,391,000.000 buše
lių. Pernai buvo 1,424*000,- 
000. Avižų didesnio suvartoji
mo laukiama farmose. Kainos 
kol kas žemos, tik spekulian
tai kiek kelia.

Vokiečių alus 
Francijoj

Vokietija nuo seniai yra pa
garsėjusi savo alum. Ir vokie
čiai, tur būti, išgeria daugiau 
alaus nei kurios nors kitos' tau
tos žmonės. Priei kiek laiko 
alaus bravorų pagerbimui bu
vo parašyta net speciale muzi
kėlė komedija.

Iš kitos pusės, francuzai yra 
pagarsėję vyno gėrimu. Kaip 
amerikiečiai prie kiekvieno val
gio geria vandeni, taip francu
zai niekuomet negalėdavo pa
valgyt be vyno. Tačiau tas; 
paprotys pas francuzus jau 
pradeda nykti. Jaunoji gent- 
kartė pradeda labiau mėgti 
alų, o vyno ji mažiau begeria.

Prieš kelis metus francuzai 
ypač daug alaus' importuodavo 
iš Vokietijos. Bet dabar daly
bų padėtis persimainė. Vėliau
sios statistikos duomenys ro
do, jog francuzai ant 1,500 
stiklų savo dr-ryto alaus išge
ria tik vieną “šteiną” vokiško 
alaus. Sakysime, praeitais me
tais Francijn importavo 3,500,- 
000 kvortų alaus: apie pusę 
to kiekio iš Vokietijos, beveik 
1,000,000 kvortų iš Anglijos 
ir apie 600,000 kvortų iŠ Čeko
slovakijos.

' Kadangi per metus francuzai 
išgeria apie 1,800.000,000 kvor
tų alaus, tai importas sudaro 
labai mažą dalį. Tiek daug 
alaus francuzai niekuomet negė
rė. Nieko tad nėra stebėtino, 
kad vyno gantint&jAi yra labai* 
susirūpinę,— juo žmonės gerią
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daugiau alaus, tuo vyno pra
monė labiau smurtka.

Bet dabar kyla klausimas, 
kodėl francuzai* mažiau besu- 
naudoja vokiško alaus? Svar
biausi priežastis yra ta, kad 
vokiškas alus beveik dvigubai 
brangiau kainuoja. Antra, 
francuzų bravarninkai dabar 
padaro maždaug tokį pat gerą 
alų, kaip ir vokiečiai.

Iš pradžių francuzai nenorė
jo gerti saviškių padarytą alų. 
Tačiau laikui bėgant įsitikino, 
jog jis tiek jau geras, kaip ir 
vokiečių.

Prieš keturis metus francu
zų alus buvo labai skystas ir 
negardus gerti. Dabar jis ir 
Savo skoniu ir stiprumu nesi
skiria nuo vokiškojo. O tai dėl 
to, kad francuzai alaus dary
mo paslaptį patyrė iš vokie
čių.—K.

Pajų pramonė
Vienas labiausia išsiplatinu

sių Amerikoj valgių yra “pa
jai”—savotiškos rųšies vaisių 
pyragaičiai. Per metus jų su
valgoma daugybė milionų/ Pa
jai visur yra valgomi, —pra
dedant miestais ir baigiant far- 
momis. žurnalas “Fortune” 
apskaičiuoja, kad vien tik 
obuolių pajų per metus yra 
suvalgoma 75,000.000. Jei tie 
pajai butų sudėti vieni prie ki
tų, tai jie užimtų apie tūks
tančio akerių žemės plotą.

Chicagos gyventoje i pajams 
per metus išleidžia apie $35,- 
000,000. Viena tik jos firma 
per dieną 'išleidžia maždaug 
90,000 pajų.

Obuoliniams pajams per me
tus sunaudojama pustrečio mi- 
liono bušelių obuolių, 16,000 
tonų miltų, 20,000 tonų cuk
raus, 78 tonos cinamonų ir ki
tokių prieskonių.

Iš tų skaičių darosi aišku, 
jog pajų gaminimas yra gana 
stambi pramonė. O reikia dar 
neužmiršti, kad namie šeimi
ninkės pagamina gal dar dau
giau ivairių' pajų. Prie progos 
taip pat bus pravartu primin
ti, jog du penktadaliai visų 
pajų yra pagaminti iš obuolių.

—K.

naudota 21,0Q0 tonų plieno.
Tai tikrai milžiniškas trobe

sys. Bet dabar New Yorke 
pradėta statyti kitas danga- 
rėžis, kuris turės šimtą aukš
tų.

■■■ ■ ■ ■ 
koma, per keletą metų padare 
milionus dolerių fydno.

Italijos užsienio preky
ba nukrito’20 nuošimčio

Tai bent nuoma
New Yorke yra mažytė 

krautuvėle* kuri neša tiesiog 
pasakišką nuomą. Krautuvėlė 
randasi prie 42 St. ir Seventh 
Avė. Užima . 
niškas pėdas 
ta krautuvėlė 
$14,000.

Na, ir kas 1 
pardavinėjama, 
mokama tokia 
ma? Niekas 
apelsinų sunka 
ir šiokie tokie 

Prie Times

ji 96 ketvirtai - 
vietos. Rendos 
per metus neša

toj krautuvėlėj 
jeigu už ją 

pasakiška nuo- 
kitas, kaip tik 
(orange juice) 

užkandžiai.
Sųuare panašios 

rųšies krautuvėlė rendos per 
metus neša $9,000. Tos apel
sinų sunkos krautuvėlės pri
klauso vienai firmai, kuri, su

Roma, Italija. — Muitų di
rektorius paskelbė skaitlines, 
kurios rodo, jog Italijos už
sienių prekyba nukrito 20 nuo
šimčių tarpe pirmųjų 7 mėne
sių 1929 ir pirmųjų 7 mčn. 
šių metų.

Prekyba už liepos mėn. šių 
metų, sulyginus su tuo pačiu 
mėn. 1929 m. rodo nupuolimą 

nuošimčių—eksportas 
28 nuoš^ o importas

laikraščiai spausdiną 
nepc. duodami nuošim- 
sako, kad importas

apie 30 
nupuolęs 
3 nuoš.

Italijos 
skaitlines 
čių. Jie
nupuolęs daugiau,, negu ekspor
tas. Skirtumas esąs apie $100,- 
000.

Prekybos deficitas už pirmus 
7 mėn. šių metų siekia apie 
$168,000,000.

Auction Sale! Auction Sale!
Proga uždirbti didelius pinigus. Pamatykite tuojaus tuos 

namus. Parsiduos ant

AUCTION SALE, SUBATOJE, 
RUGPIUČIO-AUGUST 23, 1930

3čią valandą po pietų
DU NAMAI 333®-»841 AUBURN AVĖ., Chieago, Illinois. Vie

nas namas su keptuve. Biznis išdirbta per 20 metų, tik reikia 
tikram biznieriui užimti ta vieta. Galima nusipirkti ta namą ir 
bizn| su mažai pinigu. '

ANTRAS NAMAS, 3341 AUBURN AVĖ., trijų lubų aukščio, 
garu šildomas, penki flatai, du po penkius, dn po keturis, vienas 
Šešių kambarių, didelis, gražus Storas su grindims marmolinių 
plytų, visas namas aržuolo vidus, ištaisytas, visi moderniški intai- 
symai, beamed ccilings, consoles, buffcts, marble vestibules, dviejų 
karų mūrinis garadžius.

Tie namai randasi gražioj vietoj ant Bridgeporto, netoli šv. 
Jurgio parapijos ir mokyklos, ir pusę bloko nuo Armour mokyklos. 
Visi geriausi patogumai. Su mažai pinigų įmokėjus galima įsigyti 
vieną iš tų puikių namų.

Anthony A. Olis ir B. A. Vasalle, advokatai, ofisas 11 So. 
La Šalie Street, parduos šituos namus. Bus pardavėjai šitų namų 
ant Auction Sale.

Pranešimas
Dviejų dienų Optometrinė Akių Klinika

bus laikoma

Lietuvos kiaulių 
eksportas

Lietuvos eksporto bendrovė 
Klaipėdoje “Eksportas” nuo 
liepos 30 d. pakelė kiaulių kai
ną ir dabar* moka po 1,07 lt. 
svarui gyvo sunkumo už pir
mos rųšies bacon ir 1,02 lt. 
svarui už antros rųšies gyvo 
sunkumo. Kainos pasitiksian
čios tos pačios per visus' tris 
mėnesiu??.

| Angliją ' bacon’o išvežimas 
yra gerokai pakilęs ir toliau 
vystosi. Klaipėdoje rengiasi 
statyti dar vienas skerdyklas 
kiaulienai į Vokietiją vežti. Ka
raliaučiaus laikraščiai dėl to 
reiškia nepasitenkinimo.

Atsidaro didelė anglių 
kasykla

Associated Press pranešė 
rugp. 19 d. iš Johnston City, 
III., kad ten atsidaro didelė 
anglių kasykla, biftent The 
Old Ben Coal korporacijos ka
sykla No. 18, kuri esanti di
džiausia anglies kasykla toj 
apielinkėj. Kasykla buvo už
daryta nuo kovo 13 d. Joje 
dirba apie 850 darbininkų.

Aukščiausias trobesys
' pasaulyj

/

Chrysler’o trobesys New Yor- 
ke tapo pastatytas toj vietoj, 
kur prieš penkias dešimtis pen
kerius metus ganėsi ožkos ir 
kiti gyvuliai. Jis bent šiuo 
laiku yra aukščiausias trobe
sys pasaulyj, —aukštesnis 44 
pėdomis už Eiffel bokštą Pary
žiuj. Turi jis 71 aukštą.

Svėria trobesys tiek, kaip 
trys karo laivai, t. y. apie 112,- 
000 tonų. Jo pastatymui su-

PANEDĖLYJ, RUGPIUČIO 25 
UTARNINKE, RUGPIUČIO 26 

nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare 
DR. GEO. J. SERNER OFISE

Kliniką laikys Dr. (i. L. DuPlessis, visose šalyse ži
nomas Optometrinis Akių Klinikas.

Speciale dome bus akreipta i akies muskulų stovi, 
žvairas akis ir į žmones, kenčiančius akių nesmagu
mus, taipgi į taip vadinamus “neišgydomus” atsitikimus.

Dr. DuPlessis patarimai ir patarnavimai bus be jo
kios mokesties. Tclef oliuokite dėl registracijos.

Dr. Geo. J. Serner
756 West 35th St. Tel. Yards 1829

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

jWISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
i GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS 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 negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kadžio 8902

8914-16 RooMvelt IUL 
arti St Louii Ava. 

CHICAGO, 1LL.

TOIJRCYES
Murinę Co., Dpi. H.S.,9B.OhioSt.,Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos • 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati Care* arba *Eya
Beatity" Dykai ’* I
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Carnegie, Pa
Kaip “progresyviai” valdo 

A ukščiausią Prieglaudą

Buvau jau rašiusi “Naujie
nų” num. 178. Aš esu gerai 
susipažinusi su tų vadinamų 
“progresyvių” nešvaria, politi
ka ir pasistengsiu supažindin
ti “Naujienų” skaitytojus ir

EXTRA! EXTRA!
RADIO PROGRAMAI PERKELTI 

Į SUBATOS VAKARUS
Subatomis iš Stoties W. C. I*'. L. 
97(1 kilocykles nuo (i iki 7 vai. 
vakare ir Ketvertais iš Sto
ties \V. II. F. C; 1121) kilocykles, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atvvater Kent, 7 tūbų, $AQ 
su viskuo, už ..................... “
B. C. A. Radiola, 10 tūbų, $4Q 

’ kuo, už ............
$99 

$109
*98

su viskuo, 
Sparton 9 
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo 
Brunsvvick, 9 tūbų, 
su viskuo, 
Brunswick Radiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo

Zenith Radio, 9 tūbų $99
Pirm negu pirksite Radio, pa

matykite Budriko krautuvėse. 
Radios visų Standard išdirbys- 
čių. Patys galite persitikrinti 
ir pamatyti Sale prie šalies įvai
rius modelius.

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

Tel. Bouleyard -1705 .<

General Motors 
Radios

3343 S. Halsted St.

lubų, 
už ...
tūbų,

už ...
uz

Šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

SLA. narius, ir rašysiu aiškiai, 
nurodydama jų “progresą”, 
kaip jie vadovauja pašei pi nę 
organzaeiją Aukščiausią Prie
glaudą Lietuvių Amerikoje.

Viršminėtoj organizacijoj 
man keletą kartų teko dalyvau
ti seimuose ir rašyti seime nu
tarimai, protokolas, ir šiaip į- 
vAiriose komisijose ir komite
te. Tai bus 1 
faktas ir aiškus 
kaip “progresyviai” 
dovaudami pašelpinę 
organizaciją APLA. 
išmeta senus narius 
čios kuopos Carnegie, Pa.

1928 m. J. Gataveckas kaipo 
“progresyvių” šulas buvo cent
ro sek r. ir kuopos vice-prez. 
ir kliubo kontrolierius; taip ir 
J. Čirvinskas buvo centro 
trolierius ir kuopos kliubo 
trol. Kas pusmetį liepos 
nesį balansuoja kasieriaus 
bo gaspadoriaus knygas, 
sierium ir kliubo gaspadorium 
buvo J. Taurozas, J. Gatavec- 
ko geras pritarėjas. Kadangi 
rugpiučio mėn. kuopos susirin
kime • finansų kontroles komi
sija išduoda raportą, tai J. 
Čirvinskas raportuoja, kad ka
sieriaus knygose yra įvykusi 
kokia klaida ir yra trukumas 
$50.00. J. Gataveckas paaiški
na susirinkimui, kad knygos 
yra vedamos kuogeriausioj 
tvarkoj ir nėra jokio trukumo 
ir J. (L J. čirvinską išbjauro- 
jo, išvadino purvinu šnipu ir 
1.1, ir dar J. Gataveckas su
taisė provokatišką skundą į 
centrą ant J. Čirvinsko, buk 
jis esąs neteisingas, negalįs 
centre dirbti.

Mat, centre visi 
viai” sau pasitarę, 
nėra “progresyvis”, 
šnipas, jeigu jis užmatė 
gelystę kuopos knygose ir 
portavo susirinkime, 
sekančiam centro komiteto po
sėdy J. Čirvinską 
centro turto 
Dar čirvinską 

•teisybę, bet 
Teisybės pas 
ffej ieškok.

1929 metams kuopa išrenka 
J. Gatavecką kuopos pirminin
ku, E. K. šiurmaitienę kasie- 
rium ir kliubo gaspadorium.

Kadangi aš perėmiau visus 
dokumentus nuo buvusio ka
sieriaus J. Taurazo 6 d. sausio, 
1929 m. ir peržiurėjau 
finansų stovio knygas.

neužginčijamas 
i nurodymas 

elgėsi va- 
centrinę 

ir už ką 
APLA. 3-

kon- 
kon- 
mė- 

kliu-

progresy- 
kad J. Č. 
o purvinas 

šm li
ra-

žinoma,

išmeta iš 
kontrolieriaus, 

s mėgino atgauti 
nėr nei kalbos, 

“progresyvius”

gerai

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

Atėjus J. Gatavcckui kaipo 
kuopos pirm, pas mumis į na
mus, kaipo mes progresyviai 
žmonės, aš tas knygas paro
dau J. Gataveckui ir sakau: 
Jonai, teisybė, kaip J. čirvins
kas sake. Štai, ve kur aiškiai 
parodo knygos: yra kasieriaus 
parašyta, kad padėjo į banką 
3 sykius po 50 dol., o bankos 
knyga rodo tik

B. V. Milaszevvicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Pjospect 2102

[Pacific and Atlantic Photo]

Nulėkė 290 mylias į valandą
Capt. Arthur II. Page Chi- 

cagoj ant Curtis Field savo ma
rine

viiic
kordą.

orlaiviu padare 290 my- 
i valandą. Nuspėjama, 
jis laimės Chicagos orlai- 
lenktynėse greitumo re-

vecko ir J. Taurazo šmugelys- 
tę ir purvinos politikos darbus.

J. Gataveckas kaipo dideny
bė centro sekretorius išdavė 
rasti ką raportą seime, kuris 
tilpo “Laisvėj” birželio 19, 
1929, sakydamas: “Tvarkiau 
centro komiteto nominacijas ir 
rinkimus, kur prisiėjo padėti 
daug darbo ir taip pat sulai
kyti nepadėti ant balsavimo 
blankos J. čirvinską”. Ar dar 
ne puiki “progresyvių” bolše- 
vikšika tvarka?

ALPZ. centro komitete yra 
7 ypatos, o vienas tik sekreto
rius kontroliuoja balsavimus. 
Balsavimai įvyko kovo-balan- 
clžib mėn., o seimas gegužės 
mėn. Balsavimo pasekmės pa
sirodė tilpusios APLA. organe 
“Laisvėj” birželio 5, 132 nu- 
meryj, 1929 m. Nors APLA. 
konstitucija, nurodo, kad cent
ro komiteto nariai turi būti 
šios šalies piliečiai ir mokėti 
keturias dalis artimetikos, bet 
to “progresyviški“ komunistai 
nepaiso, -bile tik partijos narys 
ir vardą šiaip taip pasirašo.

Aš ypatiškai tuos žmones 
gerai žinau, kad iš jų 7 komi
teto narių, tai yra 3 lankę mo
kyklą, o kiti 4, tai šaip taip 
vardą savo pasirašo, o dar ir 
tokiame ‘svarbiame urėde, iž
dininko, ir iš jų randas ne šios 
šalies piliečių.

E. K. šiurmaitienė.

dol.

Tai
Tai

O antra: iš bankos išimta 
dol., o išmokėta 121.35. 

kur dar randasi $28.65? 
viso trukumas $78.65.

tu priklausai! Jeigu 
fašistams išduosi, tai 
kur Čirvinskas. Tave 
visu 

ir
“progresyviškų”
nebus tau vie-

Man Gataveckas griežtai at
sakė, kad girdi, turi tylėti, ži
nai kul
tu tiems 
ten busi, 
išmes iš
organizacijų
tos nei APLA. draugijoj, tave 
išprovokuosime! •

J. Čirvinskas per eilę metų 
buvo “progresyvių” didelis šu
las, net ir darbininkų partijos 
90-to zvodo narys. APLA. bu
vęs centro turto kontrolierium 
kelis metus ir pirmininku ir 
šiam termenui buvo kandida
tuojamas į centrą,į turto kon
trolės urėdą. Bet vargšas Čir
vinskas taip baisiai “prasižen-

2 syk po 50'dė kuopos

gė progresyviams”, vadina
miems komunistams, kad net 
APLA. 22-ras seimas New 
Kensington, Pa., gegužės 27, 
1929, diktatoriška provokacija 
be jokio pasiaiškinimo J. čir
vinską išbraukė iš APLA. pa- 
šnipinės draugystės už tai, kad 
J. čirvinskas APLA. 3-čioj 
kuopoj iškėlė į viršų ir nuro- 

nariams J. Gata-

MALT TONIC - EXTRA FALE 
SPECIALIU ALUS

OOD CONvAut»MT> 
lUFBCSMlNG 

GOOD »OR TMt MOKI

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne-
I

gali būti be

MALT TONIG’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko &rba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Youngstown, Ohio
Kviečiantis pranešimas

Kadangi šie 1930 metai yra 
DLK. Vytauto 500 metų su
kaktuvių metai, tai šios kolo
nijos visos lietuvių draugijos 
ir vietinė parapija iš savo tar
po išrinko po du narius suda
ryti tam tikrą komitetą minė

tų sukaktuvių apvaikščiojimui 
surengti.

Komitetas susidedi! iš šių 
draugijų:

Nuo šv. Pranciškaus, kun, 
kleb. Kuljevas ir And. Šarkaus- 
kas i

Nuo SLRKA. 63 kuop., Kaz. 
Stupinkevičius ir Jur. Laukai
tis

Nuo SLA. 157 kuopos., Pt. 
Jurkūnas ir M. šubonis

Nuo Lietuvių Kliubo, J. Le
kavičius ir Vin. Žalis

Nuo šv. Juozapo Draugijos, 
P. Bukanas ir Wc. Konstanti- 
navičia.

Minėti vyrai jau keletą kar
tų turėjo susirinkimą pasitar
ti rengimo reikalais ir darba
vosi kaip geriau ir tinkamiau 
surengus paminėjimo dieną, 
kur butų galima dalyvauti ne 
tik šios kolonijos, bet ir apy
linkių lietuviams.

Tad turime už garbę praneš
ti visiems vietiniams ir apyin- 
kių lietuviams, kad musų tau- 
tos didvyrio paminėjimo diena 
jau nuskirta ir programa su
daryta.

Bus pagaminta gardi vaka
rienė, bus prakalbos, dainos, 
muzika ir deklamacijos. Tad 
lai neatsisako nė vienas šios 
kolonijos ir apylinkes lietuvis 
nuo dalyvavimo. Kadangi visas 
pasaulis žino, kad Lietuva yra 
ir turi savo valstybę, juo la
biau turime mes žinoti ir pa
gerbti savo tautos karžygius.

Minėta vakariene bus para
pijos svetainėje sale bažnyčios, 
nedčlioj, rugpiučio 31 dieną, 
prieš Labor Day, 7 vai. vaka
ro. Įžanga bus 50c. Vaikams 
25c.

širdingai visus kviečia,
Rengimo Komitetas.

NEPAPRASTA 
STIPRYBE 

MUSŲ BANKO
Yra svarbiausia priežastis, kurios delei žmonės juo 
pasitiki ir jį padarė vienu iš stipriausių taupymo 
bankų Chicagoj.
Delio kad vienybėj yra galybė, lai jau pereitais me
tais musų bankas prisidėjo prie vienos iš stipriau
sių bankinių grupių, kurią kontroliuoja National 
Republic Bancorporation.

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

Šie lietuviai, dirbantieji musų banke, Sedemka, 
Jagminas, Rimkevičius, Žabelio, Mickeuricz, Lauri
navičių, Metrikis, Adomavičių ir p-lė Laucaitė 
maloniai jums patarnaus.

Peoples J^ational "Bank 
and ^rust Company 

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

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

Susivienijęs su National Republic Bancorporation.

KAINOS NUMAŽINTOS 
iki$355

HUDSON
PARSIDUODA PASAULY DIDŽIAUSIAS AŠTUONIŲ

Dabar S885 ir aukščiau

FQQFY
DIDELIS, PUIKUS, 113 COLIŲ SUPER-SIX

Dabar $650 ir aukščiau
KITOS NAUJOS HUDSONO KAINOS KITOS NAUJOS ESSEX KAINOS

Dviejų Pasažierių Coupe, .............................. $885.00
Coach, .........................  895.00
Rumble Seat Coupe, ........   925.00
Standard Sedan, ............................................. 1025.00
Touring Sėdau, ...............................................  1145.00
Brougham, ...............................................   1195.00
Sunsedan, ......   1045.00
Roadster, .... ............    995.00
Septynių Pasažierių Sedan, ......................  1295.00
Pasaulio didžiausis pardavimas aštuonių. Pirmutiniai kiek
vienam lenktinuojančiam nuotikije — pradėjo nacionališkai
ir internacionaliŠkaj. Amerikoj, Francijoj, Lenkijoj ir 
Australijoj, Hudsono namas laimėtojas, prieš didžiausius ir 
daug atsižymėjusias vietas kada buvo reprezentuojamas. 
Šios naujai nužemintos kainos padaro tai daugiau negu ka
da nors, pasaulio vertės tarpe Aštuonių.

Visos kainos,/F. O. B.

Coach, ...................   J......... ................. $650.00
Dviejų Pasažierių Coupe, ..... :.......................  650.00
Rumble Seat Coupe, .............................     685.00
Standard Sedan, ........   715.00
Touring Sedan, .............................   775.00
Brougham, ...j..............  795.00
Sunsedan, ............................ .L........................... 695.00
Roadster, .................... :.............2...................... 695.00

Viršijantis verčia visų Essex Istoriją
Didelis, galingas, suaugusio didumo Super Six — tai atrodo 
ir veikia kaip gražus ir brangus karas. Wheelbase 113 
colių. Greitumas iki 70 mylių į valandą. Kalno lipimo 
rekordai tarpe daug garsių automobilių. Gazolino myliose 
be konkurento tarpe kitų karų tokių atlikimu ir galėjimu. 
Jau didelio vertumo, šios naujos kainos duoda tai sensocialę 
pozicijų kaipo didelio dolerio už dolerį bargenas, kada nors 
pasiūlytas.

Factory, Detroit

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

bar rodoma išimtinai per žemiaus nurodytus pardavėjus
NORTH

Belniont Park Motor Sales 
3023 N. Cicero Avė.

Bučkinghain Motors, Ine. 
3018 N. Datnen Avė.

[Lincoln Avė. at Irvlng Pk. Blvd.]
Keystone Motor Sales Corp. 

3143 Lawrence Avė., and 
4050 N. Weatern Avė.

Portale Park Iludsoii Co. 
41OL Mihvaukee Ąve.

WEST .
Chicago Oakley Motor Sales 

2307-13 W. Chicago Avė.
Schellenberger Motor Hales 

50«8 W. 2!čnd St.
Sullivan-Morgan Mdtor Sales 

4701 Wasnlngton Blvd. and 
0201 W. 22nd St., Beryj/n, III., 
and. ff<HL7 wų/41htcago Avė. '

SOUTH
AJax Auto Co. 

7800 Stony Island Avė'. 
8033-39 Commercial Avė.

Beverly Auto Sales 
8903 S. Ashland Avė.

Burkc Motor Sales 
3512 Archer Avė.

Calumet Motor Co. 
10940 S. Mlchlgun Avė.

lleyne Motor Sales 
5104 S. Ashahid Avė.

Mhhvay Hudson-Essex Corp. 
0014 Cottage (Irove Avė.

8. & R. Motor Sales 
8031 S. Halsted St.

Stratford Motor Sales 
708 W. 03d St. and 
7023 S. Halsted St.

IVINTŲROP HARBOR, ILL.— 
SęrVico $ ,Oarage

PARK RIDGE, ILL.—•
Frlcke Motor Salos, 12-18 Maln 
St.

H'AUKKGAN, ILL.— 
Grlgsby Hudson Co.

GRAYNLAKK. ILL.—
E. J. Hheldon »

OAK PARK.ILI,.—
Crandail Motor Car Co., 51 
Lake St., at Ist Avė., Maywood, 
III. and 535 Madlson St., Oak 
Park, and Elmhurst, III.

WINFIELD, ILL.— 
J. C. Abbott

BARRINGTON, ILL.—
Barrlngton Hiidson-Essex Co. 

1IIGHLANI) PARK, ILL.—
Villlts IIudHoii-Essex Co., Lorel 
and 2d Avė. Hlghland Park. 
and 970 Lindėti Avė., IVinnet- • l>» Ali ' I

SUBURBAN
GLEN ELLYN, ILL/— 

Hurold Cross & Co.
RIVER GROVE, ILL.— 

Davls Service Statlon
DĖS PLAINEH, ILL.—

A. D. Flentge Motor Co. , 
HINSDALE, ILIz—

Hlnsdale Hudson Co.
I.OMBARp, ILL.—

Lombard Auto Repair
LYONS, ILL.— 

Lynus Motor Sales, 8027 Ogden 
Avė.

DOVVNERS GROVE, ILL.— 
Rhode Hudson Co.

ROUND LAKE, ______
Round Lake Garage

LA GRANGĖ, ILL.—
Schafer & Carlson 

HAMMOND, IND.— 
Agnew Motor Co., O(W) Hohman 
St.

BLUE ISLAND, ILL.— 
UIII Motor Sales

GARY, IND.—
Mclntryre Hudson Co., Ine.
Fiftli Avė. and Massachuselts

SOUTH HOLLAND ILL.— 
Hhilling Motor Hales

HARVEV, ILL.— 
South Town Auto Sales

FAST CHIGAGO, IND.— 
Davls Garage & Kales 

HOBART, IND.—
Leslie Storey

INDIANA HARBOR, IND.— 
Agneiv Motor ('o.
>lu<l«On-Essex Kales Co.

WHITINO, IND,— 
Uhlilng Hudson-Essęx Co. >/t

IMPERFECT IN ORIGINAL
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PRASIDEDA KATASTROFA

LIETUVA IR VOKIETIJA

Neperseniai “Naujienose” buvo paduota žinia apie 
tai, kad sovietų Rusijoje jau, išnyko iš apyvartos si
dabriniai pinigai. Sidabro tenai esą taip maža, kad daž
nai negalima gauti grąžos (“čenčiaus”) iš rublio arba 
kito popierinio pinigo. Del šios priežasties Maskvoje 
kasdien daugelis žmonių, negalinčių užsimokėti už va
žiavimą, išmetama iš tramvajų.

“Naujienos” tuomet pasakė, kad tai ynu ženklas 
toli nužengusios “červonco” (sovietų valiutos) inflia
cijos.

Dabar ateina daugiau žinių, kurios rodo, kad fi
nansinis krizis bolševikijoje jau virsta tikra katastro
fa. Štai, iš Berlyno pranešama, kad sovietų valdžia ėmė 
areštuoti ir net mirtim bausti žmones už atsisakymą 
imti popierinius pinigus arba už sidabro “slėpimą”. Čia 
paduosime vieną kitą ištrauką iš to pranešimo:

“Kijeve' tapo mirties bausmei pasmerkti ir 
tuojau sušaudyti keturi prekiautojai, nes jie; par
duodami savo prekes, reikalavo mokėti tik sidab
ru, o ne popieriais.” 
Toliau vėl skaitome:

“Del panašių nusikaltimų daug asmenų buvo 
suimta Maskvoj, Kijeve, Odesoj ir kituose mies
tuose ir daugelis jų veikiausia bus sušaudyti.”
Bet kas nors, aklai įtikėjęs- į bolševikų neklaidin

gumą, gal pasakys, kad tai esąs tik Berlyno “kontr
revoliucionierių sufabrikuotas melas”. Gerai, jeigu tos 
žinios “melas”, tai žiūrėkime, ką sako Associated Press 
telegrama, atėjusi tiesiai iš Maskvos. Datuota rugpiu- 
čio 21 d., ji skamba taip:

“Devyni žmonės, apkaltinti tuo, kad jie slėpė 
rusų sidabrines monetas, tapo šiandie sušaudyti. 
Jie buvo pasmerkti mirčiai už kontr-revoliucinį 
veikimą.”
Tai, vadinasi, yra faktas, kad sovietų valdžia jau 

baudžia žmones mirtim už “sidabro slėpimą”. Ji laiko 
tai baisiausiu nusidėjimu, lygiu “kontr-revoliuciniam 
veikimui”!

Nėra reikalo čia daug kalbėti apie šitokio sovietų 
“teisingumo” biaurumą. Mirties bausmė yra barbariš
kas dalykas bendrai, bet kiekviename kultūringame 
žmoguje ji turi iššaukti pasipiktinimą ypatingai tuo
met, kai ji yra vartojama prieš tokius “nusidėjimus”, 
kaip aukščiaus paminėtieji. Niekur kitur pasaulyje vi
sai nėra draudžiama imti sidabrą arba auksą vietoje 
popierinių pinigų ir jį laikyti užgniaužus kišeniuje ai
bei kišti į matracų, nežiūrint, kad toks elgesys ir butų 

neišmintingas.
Bet kodėl Rusijos komunistų valdžia dabar grie

biasi šitų kraštutinių priemonių, versdama žmones imti 
popierinius pinigus, o ne sidabrą?

Aišku, kodėl. Todėl, kad yra labai nupuolusi popie
rinių pinigų vertė.

Popieriniai pinigai Rusijoje, kaip ir kitose šalyse, 
yra, kaip sakoma, “padengti” auksu. Rusų pinigų vie
netas yra červoncas, kuris savo nominale (ant pinigo 
pažymėta) verte yra beveik lygus amerikoniškiems 
penkiems doleriams. Vadinasi, už červoncą žmogus tu
ri gauti beveik tiek pat aukso (truputį daugiau), kaip 
už penkdolerinę popierą. Rublis yra dešimta dalis čer
vonco, t. y. jo aukso vertė yra lygi (beveik) ameriko
niškam pusdoleriui. Pati gi popiera, ant kurios yra at
spausdintas červoncas arba rublis, galima sakyt, / jo
kios vertės neturi. *

Tuo tarpu sidabrinis pinigas turi vertę ne tik 
kaipo pinigas, bet ir kaipo gabalėlis brangaus metalo. 
Tečiaus metalo vertė sidabriniam pinige nėra lygi pi
nigo vertei. Į sidabrinį rublį arba pusrublį dedama ma
žiau sidabro, negu už rublį arba pusrublį. Smulkiuose 
sidabriniuose piniguose sidabro vertė sudaro tik pusę 
arba dar mažiaus tos vertės, kuri ant jų pažymėta. Pil
na metalo vertė yra dedama tik į auksinius pinigus.

Auksinius pinigus žmonės Rusijoje jau seniai yra 
išgraibę ir paslėpę (kiek jie galėjo jų nutverti). Dabar 
jie graibo sidabrinius pinigus. Tai rodo, kad jie yra 
įsitikinę, jogei popieriniai pinigai yra “negeri”; kitaip 
sakant, žmonės netiki,' kad už popierinį pinigą galima 
gauti tiek auksinės vertės, kiek ant jo atspausdinta. 
Jie stengiasi bent pagauti į savo rankas metalą, t. y. 
medžiagą, iš kurios yra padarytas pinigas, nes ta me

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltui

Metams$8.00
Pusei metu__________________4.90
Trims mėnesiams __________, 8.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui_____________ .75

Chicagoj per iinežiotojusl
Viena kopija ------- ■ 8c
Savaitei -- -- - , . -    18c 
MSneatal   - - , __ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicasoj. 
paltui

Metams____... ------------------ $7.00
Pusei metu , ____ 3.60
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui —___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  ___ __..........  --------- $8.00
Pusei meta.............. .......... 4.09
Trims mėnesiams ——---------2.50
Pinigus reikia siusti pafiU. Money

Orderiu kartu su užsakymu.

džiaga yra brangi ir gali būt suvartota prekyboje.
Bet mes aukščiaus nurodėme, kad sidabrinio pini

go medžiaga neturi pilnos vertės. Materiolas, iš kurio, 
yra atmušti sidabriniai dešimtukai, turi gal būt tik; 
40% tų pinigų vertės. O betgi žmonės godžiai gaudo ši
tuos sidabrinius pinigus ir slepia, atsisakydami keisti 
juos į popierinius rublius ir červoncus,, už kuriuos val
džią yra apsiėmusi duoti pilną vertę auksu!

Iš to matome, kad Rusijos popierinių pinigų vertė 
jau yra nupuolusi daugiau kaip per pusę pačioje Rusi
joje, kur valdžia net su pagelba mirties bausmės sten-^ 
giasi palaikyti valiutos pastovumą. Gi užsieniuose, kaip 
rašo Europos spauda, už dešimtį sovietų rublių jau te
duodama tik vienas doleris,, t. y. tik penkta dalis jų no- 
minalės vertės.

Ne be reikalo Kremlib diktatoriai ir imasi “didvy
riškų” priemonių červoncui apginti. Juos yra apėmusi 
panika. Juk tik persigandimu galima išaiškinti tokį ne
žmonišką dalyką, kaip sušaudymai už smulkių sidabri
nių pinigų (savo pinigų, o ne pavogtų!) slėpimą pan- 
čekoje arba lovos šienike!

Ne žmonės yra kalti, kad nusmuko' sovietų valiuta, 
bet “kalti” yra ištuštėję sovietų banko rūsiai. Juos rei
kia pripildyti auksu —- tiktai tuomet popierinis červon
cas ir popierinis rublis vėl įgis savo pilną vertę.

Bet aukso bolševikų valdžia neturi. Vykinant 
“penkmečio planą”, reikia gabenti auksą į užsienius 
fabrikų mašinoms ir traktoriams pirkti. O kadangi 
Stalinas yra “neklaidingas” ir apie jo politikos gerumą 
niekam nevalia abejoti, tai kaltininkai turi būt surasti 
kitur. Na, ir liejasi kraujas Rusijos miestuose ir kai
muose, kaip kokioje milžiniškoje skerdykloje.

Finansinė katastrofa Rusijoje jau prasidėjo. Ko
kių pasėkų ji turės visam sovietų ukiui ir Kremlio dik
tatorių likimui, parodys ateitis.

Lietuvos tautininkams, kurie 
džiaugiasi, kad Vokietijoje ke
lia galvas parlamentarizmo 
priešai, visai teisingai atsako 
“L. žinios”. Jos nurodo, kad 
jeigu Vokietijoje butų sugriau
ta parlamentarinė tvarka ir 
butų įsteigta diktatūra, tai 
valdžios priešakyje atsistotų 
nacionalistai ir fašistai su sa
vo Ludendorfais, , Hugenber- 
gais, Hitlerinis ir panašiais 
gaivalais. Ir ką tuomet tokių 
gaivalų vadovaujama valdžia 
pagiedotų Lietuvai apie Klai
pėdą ?

Aiškus dalykas, kad Vokie
tijos nacionalistai ir fašistai, 
turėdami'savo rankose valdžių 
darytų žinksnių atimti Klaipė
dą <š Lietuvos, nepaisydami Jo
kių tarptautinių sutarčių. Nes 
atžagareiviai niekuomet nepai
so rašytų sutarčių. Tarptauti
nes sutartis gerbia tiktai de
mokratija. Ir liaudininkų dien
raštis sako:

“Todėl aišku, kad Lietuvai 
labai svarbu matyti Vokie

tijoje demokratinę ir parla
mentarinę tvarką su taikiais 
vokiečių socialdemokratais 
priešaky.

“Kas to nesupranta, nesu
pranta ir Lietuvos reikalų ir 
negali užsipelnyti šiek tiek 
rimtesnio politiko vardo.” 
Čia matome, kad ir Lietuvos 

vai. liaudininkai pripažįsta, jo
gei socialdemokratai yra tvir
čiausi demokratinės’ tvarkos ir 
tarptautinės taikos rėmėjai.

MĮSLĖ

Brooklyno “V-bės” fašizmas 
tolyn darosi vis juokingesnis. 
Ji dabar šaukia gelbėti Klaipė
dą šalinantis “nuo visokių pleč- 
kaitininkų, socialistų, komu
nistų, ir ‘demokratų’ kailiu pri
sidengusių egoistų”.

Tik nuo fašistų, vadinasi, 
reikia nesišalinti. Bet nuo kat
rų? Ar nuo tų, kurie apšaukė 
bepročiu Voldemarą, — ar nuo 
tų. kurie piovė Kauno hotely 
Smetonos tarną, pulk. Rustei
ką?

“APSIŠVIETĘ LIETUVIAI”

pienas “Sandaros” korespon
dentas patiekė jai iš Bostono 
šitokią žinią:

“Tarp vietos draugijų yra 
ir Saldžiausios Širdies Jė

zaus Draugija, kurioj pri
klauso daug davatkų ir šiaip 
apsišvietusiu lietuvių.” 
Dabar žinosime, kas yra “ap

sišvietę lietuviai”: tai yra, bū
tent, davatkos ir šiaip žmonės.

ŠLYKŠTYNĖ

“Laisvė” pakartojo iš čjka- 
giškio kom-fašistų šlamštelio 
šitokį perlą:

“Bagočius ir Jurgeliutė ti
ki į dievą. Jie buvo 'šalinin
kai įvedimo formulos: ‘Taip 
dieve man padėk.’ Tai dievas 
dabar jiems ir padeda. Vie
nam Pittsburge mirė sūnūs, 
o Šenadory mirė Jurgelfutės 
motina,”
Je, iš tiesų, tinkamiausia 

proga, iš žmogaus pasityčioti 
yra tuomet, kai numiršta jo 
sunūs arba jo motina!

Pruseika, nors yra inteligen
tas (net universitetą lankė 
apie metus laiko), bet stengia
si chamizmu pralenkti visus 
savo kolegas bolševikiškoje 
“publicistikoje”, ✓ šituo chamiz
mo parodavimu, matyt, dau
giausia ir remiasi jo “autorite
tas” kom-fašistų partijoje.

VYČIŲ ATESTATAS SAVO 
DVASIŲ VADAMS

Už save mokytesriio baimė
“Vytis rašo:

“Daugeli kartų nusiskųs
ta dėl stokos inteligentų 
prie lietuvių katalikiškos ak
cijos. Bet niekas nedrįso pa-, 
sakyti delko. Pereitasis L. 
Vyčių seimas, įvykęs Keno- 
sha, Wįs.. visiems atidengė 
paslaptį; kas tik norėjo, tas 
pamatė. Tautinė tragi-kome- 
dija vyko apverktina linkme, 
organizuotai — en bloc.

“Ir taip, žinia žaibo grei
tumu pasiekė kuone visus 
Seimo dalyvius, jog “Vy
ties” red. Pr. Zdankus nuvy
ko į Notre Dame universi
tetą parsivesti Artium Ma- 
gister (Mas’ter of Arts) 
laipsnį. Rodos reikėjo džiaug
tis, kad Vyčių organizacija, 
susilaukia aukštesnio moks
lo “redaktoriaus. Bet... Deja... 
Federacijos, šulams ir šian
dieninės politikos vadams 
baisiai i nepatiko. z Vieton 
džiaugtis, jie tą žinią ir pa
tį redaktorių stengėsi nuslo
pinti. /

“Incidentas: laike diskusi
jų dėl redaktoriaus raporto, 
kurs buvo įneštas priimti su 
pagyrimu, tai laike balsavi

mo politikos autoritetai pa
sistengė panaikinti “su pa
gyrimu” ir žiurėjo ar daug 
balsuos už. Tas kai-kuriuos 
seimo dalyvius pastatė į la
bai keblią padėtį: nežinojo 
ką daryti. Sunku balsuoti 
taip kaip širdis jaučia. Vie- 
ni-os susilaikė nuo balsavi
mo, o kiti-os nedrąsiai kėlė 
rankas. Tokioj atmosferoj 
ir nubalsuota, raportą priim
ti be pagyrimo. Artimo mei
lė! Nieko sau. Reiškia, tu 
mokytas, tai esi mumis “pa
vojingas”. Mums reikia su 
siela ir kunu visiško vasa
lo.”
“Draugo” reputacija bloga

“Vieton sukti savo galve
les apie svetimus reikalus ir 
skaldyti musų jėgas, ar ne
geriau butų ‘Draugo’ redak
cijai pašvęsti, tą energiją 
sutvarkymui savųjų reikar 
lų? Juk ‘Draugo’ turinys 
padėtis ir reputacija, šimte
riopai blogesnė už ‘Vytį’.

“Kodėl ‘Draugas’ palygi* 
namai turi daug mažiau 
skaitytojų negu vietinis so
cialistų dienraštis? Kodėl so
cialistų laikraščio Chicagoje 
skaitytojų skaičių sudaro 
kuone pusė katalikų? Kodėl 
patys ‘Draugo’ skaitytojai 
turi skųstis jo turinio netur
tingumu? (Laikraštį galima 
padaryti įdomų be skandalų 
talpinimo). Be to kodėl. Šv. 
Jurgio parapija matė reika
lo leisti savo laikraštį ir net 
‘Draugą’ atakuoti?”

Vytauto ainys.”

Skaitytojų Balsai 
i * ......

I ---------------

šlykštus zokoninko 
juokas

Marionų kunigų leidžiamas 
“Draugas” savo rugpiučio 22 
d. numery puola konsulą Kal
vaitį už jo dalyvavimą p. St. 
Rodžio laidotuvėse. Puolimas 
remiamas tuo, kad, girdi, “La
vono deginimas Kat. (alikų) 
bažnyčios yra uždraustas”, to
dėl . konsulas neturėjęs teisės 
Lietuvos vardu dalyvauti kye- 
matorijoj ir ten “pamokslus” 
(svetimženkliai “Draugo”) sa
kyti. —Bet ką gi p. Kalvaitis 
atstovauja.—Lietuvą ar katali
kų bažnyčią? Jei katalikų 
bažnyčia savo kanonuose yra 
uždraudusi lavonus deginti, tai 
jos biznis, bet kanonai kol kas, 
rodos, daar nebuvo patapę Lie
tuvos valstybes įstatymais. Gal 
dabar jau patapo? Jei taip, tai 
žinoma, p. Kalvaitis turėjo ži
noti. Jei ne, tai marionai yra 
begėdiški akyplėšos versti, Lie
tuvos oficialų valdininką va- 
dovautis, savo kanonais, kuo
met p. Kalvaitis nėra kunigas.

Bet pats šlykštumas randai 
mas “Draugo” kitoj vietoj, 
ten kur koks tai dvasiškas bro
lis paprastai “svietą juokina”, 
štab kaip ji& tą svietą juokina: 
“Atsikvėpkite, vargšai šiauce- 

rliai, nuo dabar jau 'žmonės sa
kys: Padarė, kaip načalninkas 
“kuodžio” laidotuvėse groda
mas; arba, kaip menininkat 
bedieviui spirgant gerklę auš
indamas”.

Tai tokiomis priemonėmis 
katalikų bažnyčia, kovoja!

Jau šlovina. Vytautą Pidįjį
“Liet. Ąidaa” aprašo Vytau

to paveikslo sutikimo ceremo- 
njas 'provincijoj. Be kitų, Jo
nišky, Šiaulių apskr. Vytaute 
paveikslą kunigai, pasitikę su 
maldomis, bažnyčios vėliavo
mis. Oficiozas baigia reikšda
mas viltį, kad.

“vieša malda ir reikšmingi 
kapeliono žodžiai kiekvieną pa
skatins šlovinti Vytautą Di
dįjį”.—P.

’■ E. T. A. Hofftnan Vertė f. Pronskus į

i Velnio Eliksyras j
LEIDĖJO ŽODIS

Mielai norėčiau nuvesti tave,
malonus skaitytojau! į tą še
šėlingą paliepę, kur aš pirmą 
kartą perskaičiau nepaprastąją 
brolio Medardo istoriją. Tu at
sisėstum greta manęs ant to 
paties, kvepiančiuose žolynuose 
ir spalvomis degančiose gėlėse 
pusiau pasislėpusio suolelio; tu 
lygiai kaip aš ilgesio žvilgsniu 
žiūrėtum į mėlsvuojančius kal
nus, stebuklingomis masėmis 
sus'igriozdinueius kitoj pusėj 
saulėto slėnio, kurs čia pat ga
le sodo tako prieš mus išsi- 
,skečia. Bėt čia- tu atsigręž-
tum ir vos dvidešimties žinks
nių atstume pamatytum gotiš
ko stiliaus trobesį, kurio por
talas turtingai yra papuoštas 
stovylomis. . —Pro tamsias lie
pų, šakas į. tave žiuri šventųjų 
paveikslai, visi tokiomis gy
vomis akimis, tai yra naujai 
padaryti freskų paveikslai, iš
piešti ant plačių muro sienų.— 
Viršui kalnų raudonai įkaitur 
si saulė, paikįla vakarų vėjas, 
visur gyvenimas ir krutėjimas. 
Medžiuose ir krūmeliuose 
šnabžda ir šnara stebėtini bal
sai: rodosi, kad- iš toli auga 
artėdama giesmė, vargonų gau
dimas. Romus vyrai, plačiai 
raukšlėtuose rūbuose, maldin
gai į aukštį pakėlę žvilksnius, 
eina sodno taku. Ar gi butų 
atgiję šventųjų paveikslai ir 
nužengę nuo aųkštųjų gzimsų? 
Tave apima paslaptingas šiur
pas tenai atvaizdintųjų stebuk
lingų pasakų ir legendų, tau 
rodos, tartum visa tai vyksta 
tavo akyse ir norėtum į visa 
tai tikėti. Tokiame upe skai
tytum Medardo istoriją, ir 
tada to vienuolio keistuosius 
matymus laikytum esant dau
giau, kai įkaitusios vaizduotės 
palaidą žaismą.—

Kadangi, malonus skaityto
jau! ką tik dabar matei šven
tųjų paveikslus, vienuolyną ir 
vienuolius, vargu bebus reika
lo pridurti, kad tatai buvo pui
kusis B. Kapucinų vienuolyno 
sodas, į kurį tave įvedžiau. .

Vieną kartą buvau šiame vie
nuolyne kelioms dienoms susto
jęs. Garbingasis prioras paro
dė man lyg kokią retą reteny
bę brolio Medardo paliktus it 
archyve saugomus popierius, ir 
tik su dideliu vargu pavyko nu
galėti prioro abejone* man 
juos parodyti. Senis manė, 
esą .verčiau butų tuos popierius 
sudeginti. — Ne be baimės, 

ir tu busi tos pačios prioro 
nuomonės, įteikiu tau į rankas, 
malonus skaitytojau! šią iš tų 
popierių surašytąją knygą. Tar 
čiau jei tu pasiryši su pačiu 
Medardu, lyg jo- ištikimas ben- 
dnaketeivis, *peirerti visas .tam
siausias krykšles ir požemius— 
margą—margiausį pasaulį, ir 
su juo pakelsi vistų kas atsi
tiko, jo gyvenime šiurpaus, bai
saus, beprotiško ir juokingo, 
galbūt tih pasigėrėsi atsisklei
dusiais prieš tave camera ab- 
seura. įvairiaspalviais vaizdais. 
—Galt atsitikti, kad visa, kas 
taip neaišku atrodo, kai tu gi
liau į tai pažvelgsiu tau greitai 
paaiškės ir įgaus formą. Tu pa
žini tą paslėptą daigą, kurį 
tamsioji lemtis pasėjo ir kurs, 
išdygęs į derlingą ataugą, au
ga klesti tuk^tantimi šaukų, 
kol išskleidęs žiedas, bebręsda- 
mas į vaišių, sugeria į save vi
sas gyvybės sultis ir užmuša 
pačias šaknis.

Po to, kai aš gana atsidėjęs 
perskaičiau kapucino Medardo 
popierius, o tai ne taip jau 
lengvai sekėsi, kadangi amžir 
natilsis buvo parašęs labai 
smulkiu, neįskaitomu vienuo
lišku raštu, man * rodėsi, kad 
visa tai, ką mes i>aprastai va
diname sapnu ir įsivaizdavimu, 
yra simboliškas pažinimas to 
paslaptingo siūlo, kuris tęsias

per visą musų gy venimą, su riš
damas jį visose jo aplinkybėse, 
ir kad tokį žmogų reiktų lai
kyti žuvusiu, kurs' dėka tam 
pažinimui jau manytusi esąs 
tiek stiprus, kad gali tą siūlą 
varu pertraukti ir prasidėti 
su tamsiąja mus valdančia ga
lybe.

Galbūt, malonus skaitytojau! 
tau taip pat rodosi, kaip ir 
man, ir dėl tam tikrų priežas
čių to aš tikrai širdingai lin
kiu.

PIRMA. DALIS I
PIRMAS SKYRIUS I

Kūdikystė* ir vienuolyno 
gyvenimo metai

Niekuomet man motina nėra 
sakiusi, kaip gyveno pasauly I 
mano tėvas; bet jei aš visa tai 
stengdavausi atsiminti, ką ji 
yra man pasakojusi pačioj 
ankstybojoj jaunystėj, galiu 
tvirtai tikėti, kad tai buvo gi
laus mokslo, gabus ir gyveni
mo išminties vyras. Iš tų pa-1 
sakoj imu ir atskirų mano mo- I 
tinos posakių apie jų praėjusį J 
gyvenimą, kuriuos aš tik vė-f 
liau tesupratau, aš žinau, kad; 
mano tėvai iš patogaus gyve-j 
nimo, kuriuo jie gyveno būda
mi labai turtingi, įkrito į sle
giantį karčiausį vargą. Mano 
tėvas, pirmiau velnio pagundy-l 
tas į žemiausius palinkimus,! 
mirtinai nusikalto, ir vėliau, 
kai vėlybuose jo metuose Dievo 
malonė dar apšvietė, jis, norė
damas atsigailėti. iškeliavo pi-1 
ligrimu (maldininku) į šven
tąją Liepą, esančią * tolimuose! 
šaltuose Prūsuose. — Sunkio-! 
je kelionėje iš tenai mano mo-| 
tina, po ilgų moterystės metyl 
pirmą kartą pajuto, kad ji ne-J 
pasiliks bevaisė, ko mano t-ė-’ 
vas bijojo, ir nežiūrint, kad jisj 
buvo neturtingas, jis labai ap-j 
sidžiaugė, nes tuo budu turėjo! 
išsipildyti vizija, kurioje jarnfl 
šventas Bernardas per su liausi 
gimimą patikrino paguodą ir, 
nuodėmės atleidimą, šventojoj. 
Liepoj mano tėvas' susirgo, iiį 
juo labiau jis stengėsi vykdyti! 
prirašytąją sunkią atgailą, ne-4 
kreipdamas dėmesio į savo silp
numą tuo labiau liga jį veikė į 
jis apsivalęs iš nuodėmių ir ga
nius minė tą patį akymirksnį, 
kai aš gimiau. J

UŽKIETĖJIMAS IR SKILVIO} 
NETVARKUMAS i I

Aštrus skausmai ar atbukę gėli-f 
mai. Rasai, išpūtimai, atsiraugėjimai’! 
surūgęs skonis, blogas kvapas. Jut! 
galite daug pagerinti j kelias savai-j 
tęs su žolėms ir 50 metų senumo pa 
sėkmingas gydymas atvežtas i Chij 
cagą iš rytų. z

Lengvi nedėliniai išmokėjimai. Ek 
zaminavimas dykai. Viena savaitė 
trytmentas dykai dėl patikrinimo ju : 
galima išgydyti, arba prisiųskite de| 
5 dienų namų trytmento. x 
CONSTIPATION STOMACK Dl I’.,

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

Chicago, Illinois
Valandos 10/iš ryto iki 8tos v. vak? 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 v. po pietį 

(Apgarsinimas)

r
Bernard Petkas

Pilnas Pasirinkimas 
Vyriškų papuųimlų, geresnės rū

šies, didesnios verčios, ge
riausių spalvų

4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.v i

f------ ---------- —------ -------------------- „
Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

! KONTRAKTORIUS
4556 So. Kockwc!l St., 

CHICAGO. 1LL.
V

4
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Kaip apako kunige 
ir pranašė Aimee

l'ikintieji laukiu stebuklingo 
prmašės praregėjimo

lokio dalykai tik Amerikoje

Los .Angeles gyvena garsi 
nebe tik Amerikoj, bet plačiai 
pasaulyje moteris kunige ir be
veik dievas. Ji yra divorsuota 
gy v našlė Aimee McPherson. -— 
Jos istorija plati. . Gimusi Ka
nadoj, apsivedusi su kokiu tai 
misijonieriu, pamėgo religinį 
amatą ir persiskyrusi su vyru 
ėmėsi pati iš religijos daryti 
biznį.

Boba graži, isteriška kalbė
toja ir gabi artiste^ greit pa
traukė pulkus žioplių, kuriuos 
savo žavėjimais visuomet mo
kėjo išnaudoti. Praturtėjusi 
išsikėlė į Amerikos milijoniė- 
rių miestą Los Angeles ir čia 
pasistačiusi moderniškiausli 
bažnyčią Angelus Temple įstei
gė didelę maldų industriją.

Penkių tūkstančiu žmonių 
salėj ji pradėjo vaidinti tiky
bines komedijas
kosi kaip į naujų 
teatrą turtingiausios 

vaikai, na ir 
vyrai. Pati 

sau altoriaus 
sostą, įvedė

savo garbei, ir greit jos baž
nyčia virto “pranašės” Aimee 
garbinimo vieta.

Savo tikinčiuosius

L

&
[Atlantic and Pacific Pliotol

Eviangelistė aptiko begr.ažindama
Los Angeles, Cal. Kairėj matoma garsioji, kunige ir evan

geliste Aimee McPherson, kuri šiomis dienomis apako nuo ne
visai pasisekusios veido pagražinimo operacijos. Dešinėj mato
me jos “ma”, Mrs. Kennedy’ kuri taip jau darė savo veido 
operaciją ir žymiai buvo pagražėjusi, tiktai duktė Aimee iš 
keršto jai nosį “pavertė vandeniu”, tai yra suplojo į blyną, kad 
nebūtų už ją gražesnė.

i kurias rin- 
sensacijų 

miesto 
paskui

jų patys
vietoj

Aimee

1‘ASIRENDUOJA

The Oaks Grove
1I9th St. ir Archer Av

/ >iknikauis, S dki et n i s, 
Išvažiavimams

Gražiausias daržas Cook 
paviete

mokėjo taip skusti, kad tie ati
duodavo paskutinius pinigus 
jai tik pirštu pamojus. Prje 
bažnyčios įtasyta didelė radio 
stotis, didelis ofisas' ir aukštas 
bokštas. Tame bokšte kiauras 
dienas ir naktis po keturis po
teriai! tojus be pertraukos ra
dio pagelba siunčia maldas į 
dangų. Maldas tikintieji už
sako per radio, per telefoną, 
laiškais ir asmeniškai, ir su
lig nustatytos mokesnio tak
sos ofise kelios dešimts tipis- 
čių mergaičių rašo orderius 
maldoms, ir siunčia specialiu 
elevatorių į bokštą meldėjams.

Aimee McPherson savo biz
niu jau konkuruoja ne tik vi
sus kitus religinius šarlatanus, 
bet ir daugeli stambių biznių. 
Neseniai ji vyko j Europą su 
didele pompa ir buriu palydo
vų, paskelbusi, • kad jai pats 
dievas įsakęs automobiliu ap-

tai savo "bažnyčios vyriškos ly
ties kunigu.

Kaip visuomet yra, kad. nėra 
pranašo, kurs gimtų be moti
nos, taip ir Aimee turi bėdų 
su savo motina. Jos motina, 
Mrs. Kennedy, dar gana ne
sena boba, matydama dukters 
gerus laikus nė kiek jai nepa
siduoda. ir puošiasi naujausios 
mados rūbais, turi meilužius, 
ir įsigeidė pasijauninti, kaip ir 
jos duktė daro. '

čia kilo nesusipratimų tarp 
motinos ir dukters. Buvo per- 
siskyrę, bet po kelių metų ir 
vėl su didelėmis ceremonijomis 
tapo sutaikintos, šiomis 
nomis vėl iškilo 
Abidvi, “pranašė” 
jos motina padarė 
dams atjauninimo 
pakeliant. veido odą 
su.
ko gerai, 
griuvimą.M. McDEKMOTT,

ropos ii- padaryti atsiver-

I dėl geriausio 
DARBO

ko. Buvo nuvykusi į.Jeruzoli- 
mą ir ten su palydovais švyt
ravo naujausios Paryžiaus' ma
dos šilkiniuose
Jeruzolimos arabai 
ir privertė valdžią 
atvykusią netikėlių 
išdeportuoti.

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

J.C.Wehrens & Son

rūbuose, bet
pasipiktino
“pranašę”
krikštyti,

1531 — 1 Ith Avė., 
Regina, Sask.

CANADA
Ofiso telefonas 22906;

namų — 23460

VYRAI
Kraujo 
kini mus, 
nariai

silpnumas, 
mingai kuris

nervu ar

i;os, nevirs- 
puslčs, uri- 

pakrikimai 
ir privati- 
ir visokis 

, yra sek- 
išgydomos daktaro,

;(> metu patyrimo gydyme tų 
išgydymo užsisenėjusių, 
slaptų ligų eikite pas 
Jo gydymas sugrąžino 

ir gyvumą 
liguistų 

kad kiti ir 
ateikite dėl

stiprumą
silpnų ir

Nežiurin

Aimee turi prieš save visą ei
lę bylų, kurias veda keli geri 
advokatai ir kuriuos apmoka 
jos tikintieji garbintojai. Dau
guma bylų yra už pinigų pa
sisavinimą ir sunaudojimą, as
meniškiems reikalams.- Bet 
visada ji išsisuka pasiremdama 
biblija ir griaudindama savo 
“persekiotojus” prakeikimais.

Viena byla dar nėra pasibai- 
gusi, kur Aimee buvo pasi
skelbusi esanti “pagonų” pa
grobta (kidnepinta), kurie lai
ką ją uždarę ir reikalauja 
$500.000 už paleidimą. Tikin
tieji pradėjo aukų rinkimą ir 
jau didelę dalį surinko, kaip 
tuo tarpu Los Angeles gauta 
žinių, kad Aimee kas' tai matė 
prie Meksikos sienos gyvenant 
ir gerus laikus turint su kokiu

rai su 
stema, 
dyma

sveikatą 
tūkstančiams 
žmonių 
neišgyr 
geriausiu žinomų gydymų. Kainos 
yra prieinamos visiems.

Pagerintas 606, bend- 
naujausia gydymo si- 
sudaro tikriausj išgy- 

sifilio ar prasto krau
jo pakrikimų. Ateikite ir lei
skite išbandyti jūsų kraują.

I)R. B. M. ROSS, 
35 S. Dearborn St., kam

pas Monroe, Crilly 
Building, Chicago 

elevatorių iki penkto 
Ligonis nori pasveikti!

tgauti sveikatą ir būti lai- 
jie turi pasiduoti gy dy

kūne yra išbandyti ir pa-

Imkite 
aukšto. 
Kad i 
minga 
mams, 
sirodė sėkmingi tūkstančiams at
sitikimu. v

Ateikite dėl nemokamų 
informacijų

"»06 dėl vyrų, 
kambary. 508 dėl moterų. 
Ka-sdie 10 v. r. iki 5 v. p. p.

10 v. r. tkt 1 v. p. p. Fane- 
■domis ir Subatomis valandos 
Joi nuo 10 v. r. iki 8 v. v.

l’r 
Pri# 
Vai

mimo kambarys 
nnic

dienų turės vėl praeiti. Bet 
visą biznį pagadino Aimee’s 
motina, Mrs. Kennedy. Ji išsi
plepėjo visa, kaip atsitiko:* ji 
papasakojo apie muštynes su 
dukterim, apie tai kaip jai 
duktė numušė nosį ir kaip pa
ti iš susijaudinimo apako. Bet 
būdama “smart sport” motina 
pareiškė, kad tai niekis, kad 
jai nosis' ir numušta, ji kaip 
gera smarkuolė į tai nekrei
pianti jokios domės, ir-Aimee 
pasiliekanti kaip buvus jos 
brangi dukrelė.

Bet laikraščiai pagavo ir ra
šo, ir tikinčiųjų tarpe sėja tik
rą. bedievybę!—P.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jonas Butėnas 
Chicagoj

Vakar apsilankė “Naujienų” 
redakcijoj, lydimas musų dai
nininko p. Sabonio, tik ką iš 
Lietuvos atvažiavęs Lietuvos 
Operos baritonas p. Jonas Bu
tėnas. Svečias' per beveik sa
vaitę spėjo iš Europos atsidur
ti Chicagoj. Atrodo gana ge
rai. Kas p. Butėną pažino sep
tyni metai atgal, rastų nedaug 
permainų išvaizdoj, bet labai 
daug, taip sakant, įtalpoj. Tik
ras vakarų civilizacijos euro
pietis.

Budu kaip buvo taip tebėra 
Jonas atviras, nuoširdus, drau
giškas, gyvas amerikietis. — 
Pirmas, žinoma, klausimas bu
vo “Kaip tinka Lietuvoj?” — 
Labai gerai, — tam tikslui 
dirbti. Kai iš Italijos vykau 
Lietuvon, sako p. Butėnas, pats 
netikėjau, kad Lietuva galėtų 
turėti rimtą teatrą, bet pama
tęs džiaugsmingai nusivyliau. 
Galiu tiek pasakyti, kad jei 
kas šiandien ifš Lietuvos atim
tų jos Operą,, kiltų didele re-

voliucija: taip yra lietuviai prie 
savo Teatro prisirišę, kad dar 
toli prieš sezono pradžią negali 
spėti atsakinėti į klausinėji
mus, “Kada' gi teatras prasi
dės?” čia pas jus ‘džezus’ švil
pauja, o Kaune kiekvienas gat
vėse operų arijas pamėgdžio
ja”.

Kaip gyvena musų pažįsta
mieji?

Apie saVe Jonas nemėgsta 
pasakotis. Gerai ir tiek. Bet 
apie savo kolegas labai gerai 
atsiliepia. Ir tas yra labai pui
kus jo budo bruožas. — “Jums, 
bea'bejo, įdomu bus girdėti kaip 
gyvena Lietuvoj amerikiečiai 
artistai arba buvusieji 
koj ? — Petras Oleka ? 
Oleka labai pasižymėjo 
“Boris Godunov”; jis' 
idealų Godunovo tipą.
Ali right Pilka: jis provinci
ją kulturina', ir nepaliaudamas 
keliauja su artistų trupėmis po 
Lietuvos miestelius teatrus sta
tydamas. — Leškevičius, žino
te, tas smuikininkas, kur bu
vo Amerikoj, dabar jau nebe 
smuikuoja, jau notaru tapo.

Byra', — jis amžinas Operos 
dainininkas, ir visuomet yra 
vietoj kai jo rolė ateina. — 
Dineika dainuoja kaip daina
vęs dzinguliukus, ir gana sim
patingas vyras. Antanas Sodei
ka? — Jis Jono Butėno kon
kurentas, mat abudu barito
nai, bet kas reiškia artistų tar
pe: “Užminava, sako, viens ki
tam ant “mozolio”... “Korno?”

Ameri- 
— O, 
operoj 
su kūrė 
Pilka?

pastatėme naujų
‘Trubadūras” ir

paklausiau. — “Taip, taip> 
“korno”, paaiškina daininin
kas, “ir vėl pasibučiavę toliau 
dainuo j ava”. — Marijona? — 
O, puiki žmona! Ir vaidyboj 
ir balso pastatyme yra labai 
toli pirmyn pažengusi ir turi 
gerą renomė”. — Ar dar ne
ištekėjo, girdėjome, kad Mari
jona vedžiojasi su kokiu ten 
poetu Faustu Kiršu? — “Na, 
ne, Marijona Kiršos dar ne
vedė”, rimtai paaiškina p. Bu
tėnas.

/
Teatras nuolat gerinamas

Bet apie save taip ir nieko 
nepasakote? vėl klausiu svečią. 
“O, taip, Lietuvos Operą mėg
stu ir myliu jai dirbti. Perei
tą sezoną 
premjerų,
“Boris Godunovą”; šiam atei
nančiam sezonui yra ruošiama 
Andrea Chence, Gjordanb mu
zika', ir Tannhauser, kuriai di
riguos specialiai pakviestas žy
mus Maskvos dirigentas p» Mal
ko. *

Turime pasigirti turėdami 
puikų Teatro direktorių p. Ole- 
ką-Žilinską. Žilinskas pirma bu
vo Maskvos Didžiojo Teatro rc- 
žiseriu. Tai yra vyrais, kurs sa
vo tvirtose talentingose ranko
se musų teatro gyvenimą už
mojo j didelę ateitį.

šiuo tarpu eina didelis Teatro 
rūmų remontas. Didinama sce
na, kuri bus pritaikinta moder
niškiausioms teatro reikalavi
mams. Scena bus pagilinta dar 
3-4 metrais, horizontas bus iš

keliamas, pristatoma naajps 
patalpos. Pati salė bus perde- 
koruojama. Darbas nusitęs ge
rus dar du mėnesiu, tai ga
vęs progos ir atvykau savo 
draugų pamatyti. Pasiilgstąs, 
žinoma, vis gi buvęs ameri
kietis.

Atvažiuodamas Amerikon p, 
Butėnas padaręs Berlyne sutar
tis įdainuoti 40 naujų rekor
dų trims žymiausioms Vokie
tijos finųoms. Dalį jau atli
kęs, dar kita dalis lieka baigti 
grįžtant.

Amerikoj p. Butėnas pasiry
žęs pasilikti porą mėnesių ir 
tuo tarpu duoti keletą koncer
tų ir įdainuoti rekordų.

“Na, žinoma, gausite pradė
ti nuo Chicagos, nes musų €hi- 
caga, žinote, antras Vilnius”, sa
kau. — “Gal ir gerai sakai”, 
beveik sutiko dainininkas.

Toliau kalba vėl nuklydo apie 
Lietuvos teatro planus ir lai
mėjimus, ką parašysiu sekanti 
kartą. Rep. II.

Palagas ir Priežiūra
St Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENU
Normaliuose atsitikimuose

560. ;
828 West 35 th Place

Tel. Boutevard 6000

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

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO
v

hoLLANDAMERICALiIm

Da-

su 
moti-

pranaše 
Duktė 

o pati duktė 
apjako.

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

S,

Puikus Laivai — —
Švarumas ir Patogumas —
L a i v u įplauki m a i

S. S. “HELLIG OLA V
S. S. “OSCAR II” .....

FREDERIK VIII”

die- 
skandalas. 
duktė ir 
savo vei- 

operacijas, 
pagal au-

Dukrelei operacija pavy- 
bet įvarė nervų su- 

Motinai išėjo blo
giau: pradėjo veidas pusti. Ki
lo ginčų.

Besiginčydamos 
motina susimušė, 
nai nulaužė nosį, 
iš susijaudinimo
bar visoj parapijoj didelis su
judimas. Angeius Temple ofi
sas pranešė tikintiesiems, kad 
dievo malonė teikėsi atsiųsti 
pranašei Aimee didelį “afflik- 
šeną”, akių atėmimą, kurs to 
paties dievo malone ir tikin
čiųjų maldomis po dešimties

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ 
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Ganėtinai Gero Maisto 
Malonus Patarnavimas
Iš New York:

... Rugp. 30
Rugsėjo 6 

Rugsėjo 13 
Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės 

pas savo agentų arba:

SCANDiNAVlAN-AMERICAN LINE 
27WHITEHALL ST. 243 VVASHINGTON ST. 30 N. LA SALLE ST. 
N E W YORK, N. Y. BOSTON, MASS. C HIC AGO, IL L .

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Didžiausia Apsauga
Musų tikslu visuomet yra, netik teik
ti geriausj patarnavimu, bet ir dirl- 
žiauslą apsaugą. Kad tai galima butų 
atlikti, tai mes esame nariai Federal 
Rezerve Systemos virš dešimties me
tų. Ta naryste reikalauja, kad mes 
padėtumėm i Federal Rezerve Banką 
dalį savo depozitų, be nuošimčių. Mes 
maloniai tai darome, žinodami, kad 
tai reiškia didesnę apsaugą dėl jūsų.

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

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avenue

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO

Jingle This on Your Jewsharp.

OfA G00W. 601M- tu IT OftJ -- Voo'ct LAKE. (T, 
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nacionales orlaivių 
lenktynės

Lenktynių centras Curtis-Rey
nolds aviacijos aikštėje, prie 
Glenwood miestelio, arti Chi
cagos.

šiandie, 1 valandą popiet, ofi
cialiai prasideda nacionales (t. 
y. visos Amerikos) orlaivių 
lenktynės.

Gal žodis “lenktynės” ne pil
nai tinka kalbamam Įvykiui. 
Nes orlaiviai ne tik lenktynių 
lekios. Vikrumas valdyti aero
planus, įvairiausi, 
kyti, akrobatiški 
kius tik aviatoriai 
ryti lekiodami, čia 
ta išpildyti.

Lenktynės eis ] 
dienų. Jos duos programos kas
dien po 10 valandų, pradedant 
10 valandą ryto.

Lenktynėse dalyvaus 
vieniai aviatoriai, kai 
— sk vadai 'alfai i jos, 
komercinių, kompanijų
ei jos kliubų. Lenktynėse daly
vaus taip vyrai, kaip moters.

Ir ne be pamato žiūrima j 
šias lenktynes, kaip ir stan
dartą, kaip i mierą, kurią pa
siekusi yra šiandie aviacija 
Amerikoje; koki progresą pa
darė ji nuo laiko paskutinių 
lenktynių.

galima sa- 
t rikšai, ko- 

gali pada
bins mėgin-

taip pa- 
grupės 

laivyno, 
ir a via-

pasakyti, kad šios 
bus daugiau, ne kad 
Jos bus kaip ir tarp-

Tenka 
lenktynės 
Amerikos, 
tautinės.

Ba lenktynėms atvyko gar
sieji kai kurių Europos šalių 
aviatoriai. Franci ją atstovaus 
paskilbęs aviatorius Marcei l)o- 
ret, Vokietiją — Fritz Lohse, 
Angliją — Rupert Preston, ii

Š?ai orlaivininkų iškilmei jau 
suvažiavo daugybė, kaip sako
ma, “oro aristokratijos’’ — oro 
užkariautojų: pilotų, inžinie
rių, aeroplanų dirbėjų, aeropla
nų kliubų narių, įvairių sve
timų šalių valdžių atstovų, o 
taipgi aukštų Amerikos valdi
ninkų.

Prezidentas Iloover, iš Wa- 
shingtono, specialiu aeroplanu 
pasiuntė pasveikinimą iškilmių 
atidarymui, kurio jau laukta 
Chicagoj kaip vakar popiet.

Chicaga pati, kaip miestas, 
ryšy su aviatorių lenktynėmis 
ir įvairiomis konvencijomis, nu
žiūri turėsianti apie 250,000 
svečių .per visą lenktynių lai
ką.

Manoma, kad desėtkai ir šim
tai tūkstančių žiūrėtojų suva
žiuos j Curtis-Reynblds lauką 
taip lenktynių atidarymui, kaip 
kiekvieną kitą lenktynių die
ną. Ir vietos visiems išteks 
taip automobiliams palikti, kaip 
patiems žiūrėtojams. O ir avia
torių žygiai bus galima' matyti 
kiekvienam, nes publika vienas 
kitam “steidžiaus” nepa: 
ba “steid^ius” bus ore — 
tais ir labai aukštai ore.

Curtis-Reynolds aikštė 
prie Glenvvood miestelio, 
Chicagos:

nuo Waukegan road, prie Lake 
avenue. Pakeliu kiekvienas tra- 
fiko policininkas duos patari
mą kaip tą vietą pasiekti.

MiLvaukee gelžkelio trauki
niai, vidurdienio laiku, bėgios 
Į kalbamą vietą kas 15 minu
čių. Po piet — kas 35 minu
tes.

North Shore Electric trau
kinys bėgios kas valanda', o 
nuo 1 iki 2 valandos, kas 15 
minučių irgi.

šias aviacijos lenktynes ver
ta pamatyti kiekvienam.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Draugystės Palai
mintos Lietuvos 

veikimo

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

970 Kc.—WCFI—309.1 M.
5:00—.Junior Federation Club
5:30—WCFL all star Orchestra
0:00—Jos. F. Budrike Lietuvių 

Valanda
7:00-—Organ rccital by Al Carncy
7:10—-Rev. Elrner L. Williams
7:20—Organ recital by Al Carney
7:30—Bulletin Board —Labor Flashes, 

Agricultural H \Veathcr reports
7:4 5—Adolph 13 Rudolph. Comedy 

Teain
8:00—Hrish Program with Tom Ennis 

1'5 Lynch Sisters
9-00—Tank Town Show with Murry 

K. HiH « Walter Duffy
9:30—Paul Radcr's Tabcrnacle

10:15'—WCFL Radio Study Club
10:30—Joe Kayser’s Navy Pier Orches

tra
I | ■ 00—Barney, Rapp’s Orchestra over 

NBC netvvork
I | :3(X—Joe Kayser’s Navy Pier Orches

tra

1020 Kc.—KYW—294 M.

10:15

10:30
10:45

1 1 :00

Šeštadienis, rugp. ?3, 1930 - --------------.—---- ------ 
p. in.i—White Rock Toastmas- 

terš, 
p. m 
p. i 
Orchestra.

p. m.—Uptown Village
Via Lago Orchestra 
bouis).

770 Kc.—WBBM^389.4 M.

870

6:00
6:15
6:16

6:28
6:30
6:58

12:00

kar-

yra 
arti

1 mylia i vakarus

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

Rugpiučio 13 dieną Draugystė 
turėjo susirinkimą, kuriame da
lyvavo skaitlingas būrys narių.

Pirmininkas Bacevičius atida
rė susirinkimą. Valdyba buvo vi
sa.

Skaityta nutarimas iš praėju
sio susirinkimo. Jis buvo priim
tas.

Pirmininkas Bacevičius prane
šė draugams, kad mirė J. Gai
žiūnas ir kad kiekvienas narys 
turi užsimokėti prie finansams 
suimti stalo po $1, kaip pomir
tinę.

T. Janulis paaiškino, kad bus 
gražus perstatymas. Tikėtai vai
dinimui padaryti po 75c asme
niui. Kiekvienam nariui busią 
pasiųsta po keturius biletus, kad 
jie parduotų juos. Bus parengi
me trys dovanos.

Draugijos narys J. Rizgenas 
aukavo laikrodėlį vertės $20, 
Peoples Furniture kompanija 
aukavo grindinę lempą vertės 
$10. Graborius J. F. Kadžius

[Pacific and Atlantic Photo]

Susekė pasikėsinimą nužudyti?
Jacksonville,. Fla. Paveikslė

ly yra Floridos gubernatorius 
I). E. Carlson, kurs uždarė ka
lėjimai! tris' vyrus, neva susek
tus rengiant pasikėsinimą jį, 
gubernatorių nužudyti.

įdomu, kad Chicagos gengs- 
terių karaliaus Zutos slaptuo
se laiškuose figūruoja keliose 
vietose ir to gubernatoriaus 
vardas, su kuriuo gengsteriai 
rašosi turėję intymius pasita
rimus’.

aukavo fontaninę plunksną $7. 
Taigi draugai, ir mes neužmirš
kime tų, kurie mus paremia. 
Drg. Rizgenas turi auksorių 
krautuvę (jęwelry) adresu 3313 
So. Halsted st. Peoples Fur
niture kompanija chicagiečiams 
yra gerai žinoma. Taipjau žino
mas yra ir graborius Kadžius.

Minėtame vakare nutarta pri
imti naujus narius, nuo 18 iki 
40 metų, -be įstojimo mokes- 
ties. i

~i.—NBC—Amos ‘n’ Andy. 
m.—Daily Ncvvs Concert

Kc—WENR—344.5 M.

and 
(3

6:00
6 : 1 0

6:45
7:00
7:15

p. m.—Times News Flashes.
p. m.-—Henri Cįendron’s Orches

tra.
P
P
P-

P-
P-
P-

ccr..

m.—Tip Top Ensemble. 
m.—Telechron Time.
m.-—Irma Glen. Organ C on-

7:30
8:00
8:30
9:00

Outing 15 Kecreation. 
m.—Farm Program. 
m.—Illinois Watch Time.

m.

p. m.
P-
P-
Off the Air at 7:00 p.

mid.—Midnight Dance Frolk
Hcrbi? K.ay’s Orchestrų;

JimriTy C re: n‘s Orchestra.

10:00

I 2:00

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

Anglys Pabrangs
Nuo Imos Rugsėjo (September)

Norėdami sutaupinti pinigų, galite dabar 
duoti užsakymus.

Dabar užsisakydami anglis gausite dar 
nužemintomis kainomis.

The Vilija Co.
ANGLYS, MALKOS IR LEDAS

3700 So. Spaulding Avė.
Phone Lafayette 2584

Seredoj, Rugpiučio 27
yra

LIETUVIŲ DIENA
NACIONALeSE

ORO LENKTYNĖSE 
CURTIS-REYNOLDS' AIRPORTE 

CHICAGO
Rugp. 23 iki Rūgs. 1

Prisidėkite prie savo draugų ir 
vientaučių didžiausiame sporto įvy
ky visoj istorijoj! Drąsiausios 
greitumo ir sugabumo rungtynės 
garsiausių pasauly aviatorių. Sensa
cingi žygiai, stebinantys šposai ore. 
Prisirengkite dabar, kad pamatyti 
viską laike šio sujudinančio 10 die
nų programų.

KAIP NUVAŽIUOTI 
Curtis-Reynolds Airport yra Glen- 
vie\v miest., 1 mylia į vakarus nuo 
VViuikegan Bd., prie Lake Avė. (3 
mylios į šiaurę nuo Dempster St.). 
Ženklai ir trat i ko policistai padaro 
važiavimą lengvą. Užtektinai ne
mokamos vietos parkinimui. 
TRAUKINIAIS: Milvvaukee RR. tie
siai iš Union Depot į Airportą kas 
15 min. nuo 11:45 y. r, iki 2 v. p. p., 
35 minutės važiavimo. — North 
Shore elektrikinis kas valandų iki 
vidurdienio, kas 15 min. nuo pietų 
iki 2 v. p. p., iš reguliarių vidur- 
miesčio stočių, priveža Husais tie
siai iki Airport. — Patogus laikas 
sugryžimui. Pilnai Round Trip ant 
abiejų linijų 75c.

DYKAI AUTOMOBILIŲ 
PASISTATYMAS 

Generalė įžanga $1.00

Buvo kilęs klausimas, ar ver
tėtų padaryti draugijai vienodus 
mokesnius per metus nariams, 
ir kad jeigu narys mirtų, tai 
ar neturėtų draugija išmokėti 
pomirtinę tuojau. Klausimas ati
dėta priešmeti i^toi susirinki
mui.

Išrinkta komisija planams pa
daryti. Komisijon įėjo T. Janu
lis, F. Mikliunas, J. Jackas, F. 
Bacevičia ir G. Pakeltis.

Nutarta spaudos darbą duo
ti savo nariams. (O kai norė
site pasigarsint, tai kreipsitės į 
laikraščius. — Rep.)

Ligonį turime vieną. Jis te
beserga.

Šiame susirinkime įplaukė 
$203.75. Išmokėta $138. Drau
gystes turtas yra $11,853.01.

G. Pakeltis, nut. rast.

Iš džianitorių kliubo 
išvažiavimo

išvažiavi- 
17 dieną 

Kai pasi

5:30 
6:00 
6:25 
6:30 
7:00 
7:00 
7:15 
7:30 
8:00 
8:00

8:30

9:00
9:15

10:00

10:05

10:10
10:30
10:45

11:15

1 1 :20

12:00

1 :3 0

12:15

12:45

1 :00 
5 :00 
5:30 
6:00

6:30
6:45

6:50
7:00
7:25

7:30
8:00

9:00
10:00

10:10
10:10

m.—-Unde Bob.
in.—Ton y Nuzzo’s Orchestra.
m.—Teaberry Sports Reporter. 
m.-—NBC—Fuller Men.
m.—Olsen B Ebann Time.
m.—NBC—Dixie’s Circus.

NBC—The Wonder Dog.

P- 
P- 
P-
P-
P-
P-
p. m.
p. m.—Rusšo’s Edge. Beach Orch.
p. m.—Olsen H Ebatfn Time.
p. m.—Alberti’s Congress Or

chestra.
p. m.—NBC—Dutch Master 

Minstrels.
p. in.—Miss Ad Taker.
p. m.-—Russo's Edgevvater Beach 

Orchestra.
p. m.—Teaberry Sports Re- 
porter

p. in.
E xa m i nėr

p. m.
p. m.—NBC-
P-
Ballroom

p. m.—Public Service —Weath- 
er: Temperature: Correct
Time.

p. m.—Russo’s Edgewater Beach 
Orchesi ra.

mid.—Tony Nuzzo’s 
Tea Garden Orchestra, 
chestra.

a. m.— Nuzzo’s Canton 
tra.

Herald ant
Flashes.

Chicago
News 

State Street Tomorrovv.
Amos ‘n’ Andy.

in.— Wayne King’s Aragor.
Orchestra.

Canton

Orchcs-

M.670 Kc—WMAQ—44 7.5
a. m.—Alberti’s Congress Or

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

a. in.—Alberti’s Congress Or- 
p. m.—Topsy Turvy Time.
p. m.—Elementary Spanish.
p. m.—Daily News Concert Or

chestra.
p. m.—Sports Announcements.
p. m.—Classified Ad Dramati- 
zation.

p. m.—Pianist.
p. m.—News Concert Orchestra.
p. m.—Safety talk, Aid. T. S. 

Bovvler.
p. m.—Dr. Pratt and Sherman.
p. m.—CBS—Simmons Show 
Boat.

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

nist.
p. m.—Elgin Time Signa .
p. m.—Harrison Weather Re- 

port.

m.—CBS- -Melo Maniacs.
m.——‘‘The Country Doctor”.
m. — CBS—"American In- 

dustry.”
P-
P-
P-
P-

Publix Hr.
p. m.— Off the Air Until Mid- 

nite. *

nl.—-Aaronson’s Coinmanders. 
m.-'Toin Gerun’s Orchestra, 
m.—"Heli Box” Program.
m.—CBS— Paramdunt

mid.—Around the Town with 
Irving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Sbaw: Tom Gerun’s 
Orchestra. and Henri Gend- 
ron's Orchestra (2 hrs.).

Tėmykit Lietuviai
Kad Universal State Rankoje galite gauti greitų ii1 tei
singą patarnavimą pirkime Pirmų užtikrintų Morgičių, 
nešančių šeštą (6%) nuošimtį.

Todėl turėdami pinigų galite pasinaudoti šia proga, | 
ypač tie, kurie laiko savo pinigus pasidėję taksuose. Tą 
darydami ne tik patys sau skriaudą daro, bet ir kenkia 
visam biznio judėjimui. Universal State Banka nedaro 
ir neturi ant pardavimo Antrų Morgičių, nei morgičių 
ant didelių apartmentų. kurie morgičiai jums yra siūlomi 
per nekurtas bankas. Mes lietuviams’ patariam dabarti
niame laike neskolinti pinigus ir nepirkti Antrų Morgičių.

Parduodame laivhkortes ant visų linijų i Lietuvą. Sko
liname pinigus lietuviams ant Pirmų Morgičių. Apdrau- 
džiame (Insurance) namus, rakandus nuo ugnies. Siun
čiame pinigus į Lietuvą doleriais ir litais per paštą ir 
telegramų.

Mokame trečią (3'/) nuošimtį už padėtus pinigus i II 
Banką. Kviečiame tautiečius atsilankyti su visais reika- II 
lais i savo tikrai lietuvišką, stiprią ir saugią State ir | 
Clearing House Banką.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Nedaug Laiko Liko Del Jūsų Apšildymo Plauto!

COMP

Ramova
35 ir Halsted gatvės

Kviečia visus j gimtuvių parę.
Visą šia savaitę švęsime musų pirmų metų sukaktuves. 
Ateikite ir atsiveskite visą savo šeiminą, kad padaryti šias 
sukaktuves minėtinas. Jums patiks šios savaitės dideli pro
gramai, taipgi gimtadienio keksai ir aiskrimas, kurie bus 
dalinami visiems svečiams. Taigi parė bus pilna, tad 

ateikite ją švęsti.

ŠIANDIE — PASKUTINE DIENA
Aileen Pringle ir Grant Withers 

realistinčj meilės dramoj 

“SOLDIERS AND W0MEN”
Taipgi kiti Vitaphone aktai ir komedijos

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Vienatinis Lie- \ 
tuvis Vakari- 1
nčse Valstijose T
išdirba Euro- ZįĮf
piškus ir A- 
rikoniškus ak- HL 
menius pamin- A.
klus. Pasirin-^w®\WM|U‘5*!k-'^®wB 
kimas 
sias. Kainos 
pigiausios. 

Pirmas prie- 
šais šv. Kaži- 
miero kapines ugr'***^ 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių 
3958 W. lllth St., 

Tel. Beverly
Chicago, III, 

0005

‘Džianitorių kliubo 
mas įvyko rugpiučio 
Jos. Baushis darže, 
taiko toks oras, koks buvo pra
ėjusį sekmadienį, ir kai dar tą 
pačią dieną rengiama toks pik
nikas, koks buvo Margučio, tai 
tur būt komitetas piknikui reng
ti kiek yra kaltas, kad neapsi- 
žiurėjo. Visgi galima sakyti, kad 
piknikas pavyko.

Susirinko gražus būrelis. Iš
pildyta’ geras, nors trumpas, pro
gramas. Matėsi svečiuose pasi
tenkinimo. Nors tuoj po pietų 
keletas išvažinėjo — kas į jo
niškiečių kliubo išvažiavimą, o 
kas į Vanagaičio pikniką — bet 
išvažiavusieji vakare sugrįžo ir 
iki pat vėlumos linksminosi. Jau 
buvo 9 valanda, o dar keletas 
mašinų ir būrys svečių pasili
ko dainuojančių.

Komitetas išvažiavimui reng
ti dar manė padaryti vieną iš
važiavimą — tai reikštų pasku
tinį šį sezoną, atsisveikinimui su 
mišku.

Kaip džianitoriams, kurie žie
mos laiku turi daug neatlai
daus darbo, tai dabar dar yra 
laikas paruošti išvažiavimą.

Kliubietis.

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

planą dėl jus ir parodys jums kaip tinkamai turi būt {vesta.
tMes absoliutiškai užganėdiname savo kostumerius.
Didžiausias stakas plunmbingo materijolų nužemintą bargeno 

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

M. Levy & Co.
3 KRAUTUVĖS .I

VYRIAUSIA SANKROVA:
2117-27 SOUTH STATE STREET

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

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

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

Kalbame Lietuviškai
" k ' ■ .................... 'I .................... ... —— ■ Į ,    ................................



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Didžiulis Socialistų 
Piknikas

die- 
di- 

val-

Sekmadienį, rugpiučio 24 
ną, White City rengiama' 
džiulis Chicagos ir Illinois 
stijos socialistų piknikas.

Tikėtų kainos — 50 centų 
vienas.

Bus puikus programas. Tar
pe kitų programo punktų, Chi- 
cagos Liaudies Simfonijos Or
kestrą (Chicago Symphony Or
chestra) išpildys Rimsky-Kor- 
sakovv, Sibeilus, Arditi ir EL 
garo kurinius.

Bus taipjau prakalbos. Kal
bės žymus socialistų partijos 
kalbėtojai.

North Side

bet nuo akių muskulų pakri
kimų, kuriuos galima atitaisy
ti.

Jis taipjau mano, kad prak
tiškai visos žvairos akys gali 
bufei atitaisytos be operacijos 
ir kad niekuriuose atsitikimuo
se, po gydymo, galima' mesti 
akinių dėvėjimą.

, Dr. DuPlessis savo patyri
mu ir išsilavinimu yra pilnai 
kvalifikuotas duoti patarimus 
kenčiantiems nuo akių. Jis la
vinosi Paryžiuje, paskui Colum- 
bia ir Minnesota universitetuo
se, vėliau praktikavo optome- 
triją per 10 metų Minnesota 
valstijoj kartu su žymiausias 
optometrislais.

Laike klinikos, Dr. DnP 
sis, Dr. Serner padedant, 
egzaminuos visus žmones, 
rie ieškos pagelbos ir duos 1 
kiamus patarimus visiškai 
kai. Kurie nori pasinaudoti 
proga, prašomi atsikreipti 
Dr. 
ku. 
bus

iš- 
ku- 
rei- 
dy- 
šia

i j
Serner ofisą susitartu lai- 
Klinika per tas dvi dienas 
atdara visiems.

Morning Star kliulx> 
išvažiavimas

Roseland

Roseland Įvairus Gydytojai

GYDO
Pasveikinimas seneliams

Kulešiams

Draugai Kulešiai gyvendami 
Roselande per daugelį metų gra
žiai išauklėjo savo dukteris ir 
sūnūs. Kaip rimti ir pavyzdin
gi žmonės spėjo įsigyt didelį 
skaičių savo draugų ir drau
gių. Ir štai pereitą šventadie
nį Kulešia'ms iškirsta šposas. At
važiavo būrys automobilių pas 
jų namus, išlipo būrys žmonių 
apie 70 — na ir visi kartu 
marš! Seneliai atidarė’duris ir 
pamatę tiek daug netikėtų sve
čių — nusigando. Bet čia tuoj 
pasigirsta maršas, įteikiamas 
gražus gėlių bukietas, dukters 
sūnūs ir svečiai sveikina se
nelius su linkėjimais ilgiausių 
motų — su Anastazijos vai’- 
do diena. Žiūrint iš šalies da
rosi malonus įspūdis, čionai ir

džiaugsmo ašara suranda sau 
vietą. " • ,

Pakvietus svečius į vidų gas- 
padinės tuoj imasi už darbo. 
P.p. Ručinskienė, J. Saduliėnė, 
V. Petrauskiene paruošė stalus 
su skaniais valgiais laike pie
tų.’ J. Grybienė įteikė seneliams 
pinigišką dovaną 35 dolerius, o 
svečiai iš kakinos išreiškė jiems 
savo geriausius linkėjimus. Taip 
gi buvo skaityta pasveikinimai 
prisiųsti raštu. Svečiai praleidę 
dieną linksmai išsiskirstė namo 
palikdami draugams Kulešiams 
daug malonumo. *

DEL JSIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ 

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

V

Lietuves Akušeres
Svečias.

Gr aboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Nedėlioj, rugpiučio 24 
Morning Star kliubas 
išvažiavimą į Jefferson 
Šią vasarą tai bus paskutinis 
kliubo parengimas.

Apie patį kliubą nėra reika
lo daug kalbėti, nes jis visiem 
yra žinomas kaipo veikliausia 
Northsides organizacija, ku- 

priklauso visi North- 
dori vyrukai, 

laiku kliubo narių

dieną, 
rengia 
girias.

Golden Star jauktas turės 
losiu rytoj

(ll!

Golden 
tu- 
95

riai

skai- 
tapo 

jauk-

šiuo 
čius 
suorganizuotas beisbolo 
tas.

Išvažiavimo vieta labai tin
kama, nes, kaip visiems žino
ma, Jefferson girios tai viena 
puikiausių vietų išvažiavimams, 
o ypač šiais metais, kada pra
nyko tos “baisios revoliucijos’’. 
Bet dabar visi atsilankę ga
lės linksmai praleisti laiką. Tad 
patartina visiems atsilankyti.

Northsidietis.

Bytoj, sekmadienį,
Star kliubo beisbolo jauktas 
rėš du losiu aikštėje prie 
gatvės ir Michigan avenue.

Pirmas lošis bus su S. L.
260 kuopos jauktu, kuris vadi
nasi Mart|uette Maroons. Ki
taip sakant, pirmam lošy im
sis lietuviai su lietuviais, sis 
lošis prasidės lygiai 1 valandą 
popiet.

Antrą 
turės su

i jauktu.
valandą po pietų.

Taigi lietuviai beisbolo losiu 
i mėgėjai, ypač kurie yra rėmė- 
| jai beisbolininkŲ, rytoj turės 
I tikrai įdomią dieną.

Kep.

KAZIMIERAS RUDAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpjūčio 21 dienų, 11)30 m., 
sulaukęs pusę amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Raseinių ap., Vadž
girio parap., Kurčių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime še
rį Anastaziją Alekną ir švoge- 
r| Dominiką Alekną, anūką 
Vladą Elzbergą ir gimines 
Amerikoj, Lietuvoj paliko (luk
teri Petronėlę Mickienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Masalskio koplyčioj.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, rugpiučio 25 dieną, 9 vai. 
iš ryto iš koplyčios į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero

CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevclt 2515 arba 2516

9252
p r i e 
duodu 
electric

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

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Rez. Tel. Vcn Btiren 5H5H '■

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po piet'ų. 3 iki 4 
(J iki 8 vakaro. NedSliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D
444 2 South Western Avenue

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Akių Gydytojai

kapines.

lošį goldensta'riečiai 
Saddock and Adelman 
Tas lošia prasidės 3

Visi A. A. Kazimiero Rudai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

.2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICĄGO. ILL.

Tel. Yards 1829 '

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 75419

svaigimo, 
skaudamą

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-RakŠGo aptiekos) po 
nr 2423 West Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Plospect 1930.

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

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue
A. MONTVID, M. D.

1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 
Kampas Nortb Avė. ir Damen Avc.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

7 iki 10

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rcz. Td. Drexd 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų •

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago
arti 3 1 st Street

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

Advokatai
ir

127

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. « 
Valandos: 2-—4 po piet 
Phone Lafayctte 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

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

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Subatos vak. 
Pėtnyčios ▼.

0381 
▼ak. 
0562

Olis—Utar., Ketv. ir >
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios

Bridgeportas
Akių klinika Dr. Serner ofise

1640 W. 46th St.

4

visose 
dalyse, 
pagel-

Telefonas

Cicero 3724

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Sesuo, švogeris, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas

Telefonai
Boulevard 5203
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

(lotas šv.
rugpiučio

lukotojams, gtliau- 
žodj tariam grabo 
ačinojam visiems,

jo i
musų tėvelj.
ir mes nueiti pas mylimą
lių, nes

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

i r 
patar-

Ofiso ir Rez. Td. Boulevard 5913

3201

randasi 
Avė.

subatoj,

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallacc Street

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.

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

Nedėliotais nuo 10 iki 12.

Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., CiceCo 

Tel. Cicero 3 794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

* Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OITOMETRIST
Laikinai persikėle už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Tel. Drexcl 6323

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

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182T South' Halsted Street i
1 CHICAGO, ILL.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue

Phone Canal 6222

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

Va!.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

AN ASTAZIJ A L AP A VlčIEN E

leo. J. Serner, 756 W. 
vienas žymiausių mųsų 

gavo patarnavi- 
u. DuPlessis, ge-

optometristų, 
mui Dr. Guy I 
rai žinomą optometrinį kliniką, 
kuris per dvi dienas laikys op- 
tometrinę aktų kliniką Dr. Ser
ner ofise 
tradieny, 
dd.

Tikslas 
žiūrėti niekurius painiausius 
atsitikimus Dr. Serner prakti
koje ir demonstruoti naujus pa
sitobulinimus akių egzaminaci- 
jos technikoje.

Dr. DuPlessis mano, kad dau
gelis žmonių, kurių skundžias; 
ant akių, už tą nesmagumą 
turėtų kaltinti kurią kitą li
gą. Taipgi kad daug nesmagu
mų, kuriuos turi akinių ne
šiotojai, paeina ne nuo akinių,

— pirmadieny ir an- 
rugpiučio 25 ir 26

; šios klinikos yra per- 
niekurius

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 23 dieną, 1929 m., 
sulaukus 36 metų amžiaus, gi
mus Panemunėlio par., šau- 
tefcšnių kaime, Rokiškio ap., 
buvo palaidota rugpiučio 26 
d., šv. Kazimiero kapinėse. Pa
liko dideliame nuliudime vyrą 
Petrą l.apavičių, dukterį Ana
staziją, sūnų Longiną, brolius 
— Kazimierą ir Stanislovą Gri
cius, o Lietuvoj tėvą Kazimie
rą. Liūdnai atminčiai musų 
brangiausios moteries ir mo
tinėlės bus laikomos šv. Mi
šios Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios bažnyčioje, 
panedėly, rugpiučio 35 d., 1930 
m., 8 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į pamaldas. 
Mes Tavęs Musų brangiausioji 
Anastazija niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebe- 
sugrjši, bet mes ankščiau ar 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Vyrau, Duktė, Sūnūs 
ir Broliai.

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELI&
PADfiKAVONĖ

JULIUS JAKAVVICZ
Mano mylimas vyras ir mu

sų mylimas tėvelis tapo palai- 
Kazimiero kapinėse 
18 dieną, 1936 m. 

praleisti nepadėkoję
visiems tiems, katrie prisidėjo 
prie mylimo vyro ir tėvelio 
laidotuvių. Dėkavojame kun. 
A. Martinkui, už atlaikymą pa
maldų šv. Jurgio paraj). bažn., 
ačiū Mėlių aukotojams, giliau-

nešėjams;
katrie taip skaitlingai palydė- 

amžinastį mano vyrą įr 
Neužilgo galim 

lu
tei) visų tėviškė ir 

Ačiuojam grab. A. Ma
li/. rūpestingą patar- 
Mielas vyrelį ir tė

ra m ia i šaltoj Be
ateinančių, 

ant vi-

salskiui
navimų.
veli, ilsėkis
mėje, lauk musų 
Musų širdys palieka 
suomei sugriaudintos.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Sūnūs 
ir Dukterys.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

i H . -Phone Boulevard. 3697
3315 South Halsted St.

KAROLINA KLEIVIENĖ 
po tėvais Jurkaitė •

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 21 dienų, 5:10 va
landų ryte, 1930 m., sulaukusi 
45 metų amžiaus, gimus Tel
šių apskr., Kulių parai)., Ma
žų Mastaičių kaime. Amerikoj 
išgyveno 18 metų. Paliko di
deliame nuliudime vyrą Anta
nų ir gimines, Lietuvoj seserį 
Ona. Kūnas 
si 521 W. 36

Laidotuvės 
rugpiučio 25 
te iš namų į

St.
įvyks panedėly, 

dienų, 8 vai. ry- 
Šv. Jurgio para

pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlioj- 
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Karolinos Klei- 
vienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

pasauliu 
10:50 va- 

sulau- 
inižiatis, gimęs Ra- 

ipskr., Viduklės parap. 
Amerikoj išgyveno 

Paliko dideliame 
Rapo- 

1. ir 
švo- 

anukus

JUOZAPAS PETRUKAS
Persiskyrė su šiuo 

rugpiučio 20 dienų, 
landų vakare, 1930 m 
kęs pusę 
šeinių 
ir mieste. 
28 metus, 
nuliudime 2 -broliu 
lų, Et. VVashington, D. ( 
Antaną, seserį Rozaliją, 
gėrį Antanų Beinorį, 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, 
4605 So. Hermitage 

Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 23 dieną, 8 vai., ry
te iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje, atsibus gedulingos pa
maldos’ už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero dcapines.

Visi A. A. Juozapo Petroko 
giminės, draugai ir' pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo, Švogeris, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumėt 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
n^tio 6 iki'9 valandos vakare

Lietuviai Gydytojai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

A. L. DavidonisJM. D
43>10 So. Michigan Avenue

Kcnwood 5107

Sąžiningai 
pigiai 
nauju diena ir 
naktį 
miesto 
Moteris 
bininkS.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Dentistas
Persikėle i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Bąnką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Suite 3

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearbom St.
Room 928 

Tel. Franklin 4\77 
Nuo-9 iki 1 ■— Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., 
Prospect .1028

Rez. 2359 S. l^eavitt St., Canal 2334 
Ofiso valandon 2 iki 4, 

Nedėlioj pagal sutartį
7 iki 9

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Scredos vakare uždaryti 

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Cpinal 3110 
Rezidencijos telefonai

<South Shore 2238 ar Randolph
______ .____________ --- . „■ ,

St.

6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

>luo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. N c dėl. ntio 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

4729

4

Telcfonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rcz. Telephone Plaza 3202

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
--------------- - --------- ■ ... . ,

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas Vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų'Tel. Hyde Pade 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph S717 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS,

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. prospect 3525
------ O

Vai. 9—4

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

------ O VĮ

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas j

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723 J
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TarpChicagos
Lietuvių

Apie Raguvių išva 
žiavimą

Visi Raguviai ir RaguvSs, jų 
draugai ir pažįstami, rengki- 
tės prie iškilmingo Raguvos pa- 
rapijonų pikniko, kuris bus su
rengtas 31-mą dienų rugpiu
čio, 1930 metais, Willo\v Springs, 
Illinois, Dambrausko ukėj.

Nepraleiskite šios progos nei 
vienas Raguvietis bei Raguvie- 
tė. Piknike bus galima pasima
tyti per kelias dešimtis metų 
nesimačiusioms. Bus visokių 
pasilinksminimų. Muzikantai iš 
pat Raguvos. Taipgi bus nu
traukti paveikslai visų Ragu-

viečių ir pasiusti i Lietuvą. Tik 
nepamirškite užkviesti kuo dau
giausia draugi} ir pažįstamų, 
nes Raguviečiai visus gražiai 
priims ir pavaišins. Tikietų jo
kių nebus. Visiems veltui įeji- 
inas, kas tik atvažiuos.

Komisija 
M. Kizas,. 
Pikelis, M.

Pasarga: 
iki Archer 
Cicero Avė.
rais iki Willow Springs mies
telio. Išlipus iš karo, reikia eiti 
po dešiniai. Perėję du tiltu, 
rasite ženklą Raguvių pikniko. 
Taip pat galima' ir automobi
liais važiuot bet kuriuo bulva
ru iki Willow Springs mieste-

stropiai darbuojas: 
V. Ivanauskas, J. 
Sriubas.
Važiuot bile karais 
Avė., Archer iki 

, paskui Joliet ka-

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO v
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visados sutaupysi daug išlaidų

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
———!■**<  .................... ~ - - .   ..... . _ — -■ ■_■■..  L--------------- —J

Financial
Finansai-Paskoloa

Furnished Rooms

Cicero

DR. JOSEPH SHINGLMAN 
Ciceros miesto pirmutinis 
Sveikatos Kornisijonierius 
Dr. Joseph Shinglman, ku

ris turi ofisą 4930 W. 13th St.. 
Telefonas Cicero 49 ir rezi
dencijų 1638 S. 50 Avė., tele
fonas Cicero 3656. Jis yra gi
męs Koeningsburg, East Pru- 
ssia 1880 metais. Mokinosi už
sieny ir Amerikoj. Jis pastojo 
j medicinos skyrių Loyola Uni
versitete, Chicagoj. Turėdamas 
20 metų amžiaus, jis buvo te
ologijos studentu mieste Mir, 
Rusijoj.

Dr. Jos'eph Shinglman atva
žiavo į Ameriką 1904, o į Ci
cero 1908. Jis užbaigė Illinois 
ir Loyola Universitetus 1909 
metais. Tais pačiais motais jis 
apsivedė p-lę Auna Behrman, 
Ciceroj. Jis pradėjo praktikuo
ti medicinų 1909 metais, Ci
ceroj.

1910 m. Dr. Joseph Shingl
man tapo paskirtas Sveikatos 
Komisijonierium Ciceroj. Ir jis 
tų ofisų laikė iki 1918 metų.

Dr. Joseph Shinglman nuo
lat studijoja medicinų. Delei 
medicinos studijų jis jau du 
sykiu važinėjosi po Europų, — 
1914 ir 1924 metais. Paskuti
nį sykį nuvažiavę^ (1924) jis 
specialiai studijavo tropiškas 
ligas.

Jis turi du sūnūs ir vienų 
dukterį: Willard yra medici
nos studentas, Zigmund — ap- 
tiekorius, ir duktė Grace — 
studentė.

Dr. Joseph Shinglman šią 
vasarų praleido 3 Savaites ato
stogų Michigan valstijoj su 
visa savo šeimyna. Jis dabar 
jau sugryžo iš atostogų ir pri
iminėja ligonius.

Dr. Joseph Shinglman yra 
gerai žinomas Cicero lietu
viams jau per 23 metus. Jis 
gydo visokias ligas, o jo spe
cialybė yra gydymas reuma
tizmo ir sąnarių.

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turt^. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus rastus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmin^umo.
MES GVARANTUOJAM SAVO 

• ATLIKTĄ DARBĄ.

Skolinam Jums Pinigus
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau petkame morgiėius 
Real Estate kontraktui.

, Petrzilek Bros.
. 1647 W. 47th St

Arti Manhfield Ava.
. -------o------- < •

h

Komisjia visus kviečia.

PRANEŠIMAI
PIKNIKĄ

Rengia L. U. N. Kliubas 
St. Charles, III.

NEDĖLIOJ, AUGUSTO 24, 1930 
Joe Molio Miške, Coleman Grove, 

prie Fox upės. Važiuojant
22 Keliu į Elgin

Bus visokių pamarginimų ir 7 išlai- 
mėjimai, vyrams, moterim ir mer
ginoms. Kviečiame ir iš apielinkės 
atsilankyti ir linksmai laiką pra
leisti. — Komitetas.

L. S. S. P. K. ir sykiu L. S. S. C. 
C. kuopos valdybos ir visų kuopos 
komisijų bendras posėdis įvyks, sek
madienyje, rugpiučio (August) 24 
d., 10:30 ryte, Naujienose. Prašo
me visi kviečiami susirinkti.

Julius Mickevičius,
L. S. S. S. C. kp. sekr.

Marąuette Parko S. L. A. 260 kp. 
bendrai su Dollar Savings, Building 
and Loan Association “spulka”, ren
gia šeimininį išvažiavimą, rugpiučio 
24 d., š. m. 10 vai. ryte į p. Bovshis 
daržą, kuris randasi 87 St. ir Maple 
avė., apie viena mylia nuo Kean 
Avė. į vakarus. Privažiavimas ge- 
riausis tai 87 St. iki privažiuosit 
kalniuką, kur bus kalbamas išva
žiavimas. Kviečiame atsilankyti ir 
atsivešti užkandžių, o gėrimų bus 
iki valios. — Bendra Valdyba.

Corning Star Kliubas rengia iš
važiavimą į Jefferson girias nedė
lioj, rugpiučio 24 d. Bus visokios 
žaismės ir gera muzika. Visus 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

8ped*llatM ry 
rq. Jei kiti nėr 
kyklt pas mane, 
maa atidengi juiq tikrą Ura ir jei aš apal- 
tmiin Jub gydyU, rrelkata jonu aurryi. Bu
kit paa tikra apecialiatą, kuria meklaua juaą 
kur ir kaa juma akauda. bet pate paaakya 
po (ralntlao iieriamiMTlma—kM jnau yra

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

Kambarys 1016 ♦ 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 yakaro. Nedė

lioj nuo 10 rvto iki 1 do pietų

20

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

į*JIIL*IIIIIMIIIIIfi|IIIIIIIIIH'*]llllllllllll[*1lllllllllllffillllll!lllllffillllllllllll

EXTRA
Lietuviu Radio valanda perkelta suba- 

tomis, nuo 6 iki 7 valandos vakare iš 
Stoties W. C. F. L., 970 k.

Budriko Radio programų nedėliomis nebebus. Bus 
subatomis, kadangi subatos vakare, nuo 6 iki 7 v., 

publika turi daugiaus laiko klausytis.

Širdingai kviečiame klausytojus užsukti radio su 
Ratoje nuo (> iki 7 vai. vakare.

Dalyvaus daug naujų artistų: Ponia Buhiliene, alto, 
iš Bostono, Vanagaitis, Olšauskas, Sauris ir Orkestrą

Su pagarba,

Jos. F. Budrik
3417-21 So. Halsted Street 

Tek Boulevard 4705
BtiiuuiiiHisiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiisiiiS
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PASIRIuNDUOJA ruimas vaiki
nui fi’ontinis, steam heat — su vi- 
sais patogumais. 3415 Emerald Avė. 
2nd floor.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

CLASSIFIED ADS.
— ■

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.
■* -------o-------

Paskolos suteikiama I viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

PINIGAI

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino arba merginos. Graži vie
ta, arti karų linijos. 1507 N. Irving 
Avė.

PAHSIDUODA l>arl>er fixt.urcs, 
turiu dviejų barbernių, vienus* par
duodu. Kaštavo $1500 — už $550, 
Taipgi keturi furnišiuoti kamba
riai ant renetas, vaikinams, mergi
noms arba ženotiems. 657 W. 18 St.

RENDAI kambarys dėl vyro su 
valgiu ar be valgio, 2ros lubos iš 
užpakalio, 4601 So. Washtenaxv Avė,

Miscellaneous for Sale
I vai r ūš Pardavimai

KAMBARYS dėl vieno vaikino, ga
li naudotis ir garažu, 1-nios lubos, 
Tel. Canal (1242, 2218 W. 23rd St.

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

ŠVIEŽIO tikro šilko (Real Šilk 
Ine.)moterų, vyrų ir vaikų panče- 
kos, tiesiai iš dirbtuvės. žemos 
kainos. Užsakymus galima duoti bi
le laiku. Rašykite John G-s, 718 
W. 63rd St.. Rm. 32, arba Telefo- 
nuokit Ranuolph 3860. šitas ap
garsinimas prisiųstas su jūsų adre
su jums vertas 10 centų ir “Milady’s 
Service Kit”. John Gelgaudas, 1721 
So. Halsted St.

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

IJJANS & INSURANCE
Perkam,, parduodam, mainom na

mus, lotus, farnias, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PASIRENDUOJA kambarys, garu 
apšildomas dėl vieno vaikino $4.00 
j savaitę, šviesus ip patogus. 528 
So. Lanwdalc Avė.

• CALIFORNI'JOS orandžių ir le
mom? žiedų medus, suimtas 1930 
m., 10 svarų blokinė .$3.00. Mes 
pristatome. Erusevc, 1618 Culler- 
lon St.

PARSIDUODA naujas 2 aukštų 
muro namas, vienas didelis flatas 
ant pirmų lubų, du mažesni fintai 
ant antrų lubų; tailų sienos, vėliau
sios mados plumbing, shovvers, 
elektrikiniai šaldytuvai, vveather- 
strips, octagon frontas, muro por- 
Čiai, 2 karų muro garažas. Gatvės 
ir elos išmokėtos. Parduosiu už la
bai prieinamą kainą arba priimsiu 
į mainus jūsų senesnį namą. Kreip
kitės prie savininko.

6640 S. Francisco Avė., 
Tel. Republic 4066

kambarys dėl vaikino 
šviesus ir moderniš- 

vartoti ir garadžių. 
4234 So. Maplewood Avė., 1 lubos.

RENDON 
ar merginos, 
kas, galima

PARDAVIMUI vištų lesalo krau
tuve, taipgi anglių, perkra(ustymo 
ir ekspreso biznis pigiai. 3553 So. 
Halsted St. Phone Blvd. 8743.

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

GREITAI IR PIGIAI.
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradihi mokslą 1 devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir lums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
misose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojai
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. III* 
_---- o-------

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

RENDON kambariai dėl vaikinų 
ir merginų, laikysiu nebrangiai. Na
mas arti stytkarių linijos, Pašaukit 
Republic 5607.

RENDON puikus kambarys dėl 
vaikino, gali vartoti ir garažų. 
Kreipkitės tuojaus 7042 So. Camp
bell Avė.

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’O

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

SCHOOL
2040-42 Washinjrton Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimai

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Res. Hemlock 1292 ----------o - ■■■ —...

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perk raustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 

miestą. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St.

CHICAGO

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

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

J. WELICHKA
Pigiausias lietuvis muferis Chicagoj 
Taipgi mufuoju ir i kitas valstijas.

6725 So. Rockvvell St.
Tel. Republic 3713-3691

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųSies.

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

APDRAUDA 
(Insurance) 

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

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

Kas šiandie svarbiausia tai su
žeidimas žmonių ir jų nuosavybių. 
Kiekvienas automobilius nėra Kuo
sas nuo minėtų nelaimių.

Atstovaujame viena iš geriausių 
ir didžiausių apdrauuos kompaniją.

SUN INSURANCE 
OFFICE

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

Tel Lafayette 0455

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $800.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. vVestern Avė.

TeL Grovehill 1038

Pi anos
TURIU parduoti savo .$900.00 gro- 

jiklį pianų, su roliais ir suoleliu, už 
.$65. John Franek, 6136 S. Halsted 
Street.

MODERNIŠKI NAMAI

Automobiles
GERI VARTOTI KARAI 

Niekad nebuvo taip pigus! 
Pirkite dabar I 

Chevrolet Coupe ............
Essex Coupe .................

Essex Sedan ............. .....
Chevrolet Sedan .......... .

ir kiti nepapra.sti bargenai 
ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avė. Virginia 2400
---—o-----

IEŠKAU vieno ar dviejų kamba
rių su ar be rakandų, apšildytus, 
moderniškus, Brighton Park apie- 
linkėj. Tel. Boulevard 8123.

Business Chancea
Pardavimui Bizniai

930
930
929
929

$495
.$525
.$395
.$425

IŠSIRENDUOJA kambarys, frun- 
tinis, šviesus ant antrų lubų dėl 
vieno ar dėl dviejų vaikinų. Adre
sas 3422 Lowe Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė prie 63 gt., arti Rockvvell; gerai 
įrengta, ledo mašina ir tt. Duosiu 
5 metų lysą. Pigiai. Paaukojimo 
kaina, arba svarstysiu mainymą ant 
geros bungalow South Sidėj. Atsi
šaukite adresu 2806 W. 63 St., arba 
telefonuokite Prospect 1872.

parda- 
puikių 
namų.

RENDON šviesus apšildomas kam
barys vaikinui, prie mažos šeimy
nos. 7006 So. Rockwell St., 1 lubos,

NEPAPRASTA PROGA 
Aplinkybės priverčia mane parduo- 

;i savo vėliausio modelio Packard, 
teturiu durų sedaną, kurį pirkau 
lygiai dešimt mėnesių afgal. Ka
ras yra absoliučiai kaip naujas. 
r\ai yra gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas, kokį aš turėjau. Jis 
padaro 18 iki 20 mylių su galionu 
jasolino, tūkstantį' mylių su vienu 
>ripilimu aliejaus. •• Turi 5 origina- 
ius visiškai naujus tairus, 4 ratų 
jrčkius, Lorain spot light, snu- 
jers, gražų užbaigimą, geriausį mo- 
iair išmušimą ir gerinusį tykų mo- 
orą. Karas yra kaip diena išėjęs 

iš dirbtuves. Jis kainavo man virš 
$3,000. Priimsiu tik .$450, nes man 
reikih pinigų. 2116'North Spaulding 
Avė., Ist flat. Atsišaukite nedėlioj.

RETA PROGA
OAKLAND vėliausio modelio se

danas. Kadangi netekau darbo ir 
man yra reikalingb'pinigai, paauko
siu tiktai už .$275. Karas kainavo 
man .$1,400 tik trumpų lajką atgal. 
Jis yra absoliučiai geras kiekvienu 
žvilgsniu, nes aš vartojau jį visai 
mažai. Kam pirkti naujų karų, kuo
met jus galite nuplikti manąjį tik
tai už <$275. Jus turite pamatyti 
karų, kad jį įvertinti. Atsišaukite 
bile laiku, nedėlioj. 2231 N. Kedzie 
Avė., Ist apartment.

STUDEBAKER vėliausio modelio 
sedanas. Moteris turi parduoti. Iš
važiuotas tik kelis tūkstančius my
lių. Karas yra geriausiame stovyje 
ir sunku jį atskirti nuo naujo. Ne
galiu pati karo draivinti ir paauko
siu jį tiktai už .$275. 2538 North
California Avė., Ist flat.

PARSIDUODA Buick 1927, 4 du
rų, karas atrodo ir važiuoja kaip 
naujas. 2 lubos. 3362 Auburn Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA flatai už žemą 

kainą, 2 kambarių .$5; 3 kambarių 
$10; 4 kambarių $10; 5 kambarių 
.$15. Bus išdekoruoti kaip norės 
rendauninkas.

Klauskite džianitoriaus.
1701 S. Canal St.
Tel. Canal 5983 

__________ _____ i—----------------- ---

FLATŲ .RENDOS 
ATPIGINTOS

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

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St.

ANT RENDOS Storas, tinkamas 
aptiekai, aiskriminči arba kito
kiam bizniui, labai puiki vieta 
Brighton Parke. Tel. Lafayette 2727, 
4148 Archer Avė. *

RENDON 6 kambarių flatas, ga
ru šildomas, gazas, elektra, vana. 
įlenda pigi. 3337 So. Morgan St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA moderniškas 

kambarys, vaikinui arba merginai 
3242 So. Union Avė., Imos lubos.

RENDAI šviesus didelis kambarys 
pigiai dėl vyrų. Gali ir virtuvę 
vartoti, 1 užp. 827 W. 34 Place.

—-----‘-i- -

RENDON šviesus apšildomas kam
barys vaikinui, su ar be valgio. 
7006 Sp. Campbell Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI vyrų, moterų ir 
vaikų čeverykų, skalbinių ir reik
menų sankrova. Priverstas par
duoti iš priežasties ligos. Stakas
vertas $7,500, — parduosiu už pusę
kainos. -

4903 W. 14th Street, 
Cicero, III.

Personai
Asmenų Ieško

PARSIDUODA duonos kepykla. 
Išdirbtas per daugelį metų. Apgy
venta visokių .tautų. Geras pelnin
gas biznis. 4513 S. Wood St.

NEATSAKAU už skolas padarytas 
per kų nors kitų kaip mano paties, 
nuo rugpiučio 20 d., 1930. Joe, 
Wažgauskas.

PAIEŠKAU apsivediinui vaikino, 
arba našlio, kad turėtų pinigų pra
džiai gyvenimo ir darbą. Esu naš
le, linksmaus budo. Meldžiu atsi
šaukti laišku, Naujienos, Box 1224, 
1739 S. Halsted St., Chicago.

DIDŽIAUSIA RROGA. Nupirk
si grosernę ir dclicatessen su geru 
staku ir pirmos rūšies fikčeriais. 
Biznis geras. Renda pigi. Priimsiu 
j mainus karų arba lotų. 558 W. 
42 Place.

Gali sutaupyti jums 
$2,000

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

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

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

M. J. KIRAS 
Real Estate 

3335 S. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų — esu 
sena moteriške. 2920 Warren Blvd., 
Phone Nevada 8147.

NEIEŠKOK DARBO
Įmokėk $100. Nupirksi pusę biz

nio i gasolino šteišiną. Likusius 
išmokėsi būdamas bizny. Uždar
bio į savaitę nuo .$45 iki .$65. Sa
vininkas priims bile kokius mai
nus. C. P. Suromskis & Co., 3352 
S. Halsted St., Tel. Yards 6751, Rez. 
Tel. Boulevard 0127.

PARDAVIMUI lotai 50x125, kam
pas 69 ir Talman Avė., arba mai
nysiu ant morgičių arba groserio. 
2462 R Ine Island Avė.

Help Wanted—Malė

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč su namu arba priimsiu mažą 
mainą. Savininkas, 6001 Sę. Car- 
penter St.

KAINA NUŽEMINTA greitam par
davimui. Graži šešių kambarių 
bungalovv ant penkios dešimt pėdų 
kampinio loto. 8200 Harper Avė. 
Nupiginta iki <$8,700.' t_____________________ _ ____

REIKALINGAS jaunas vyras i 
ofiso darbų prie dirbtuves. Meldžiu 
rašyti į Naujienas Box 1225, 1739 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su mažu namu.

Phone Lafayette 8780

PARDAVIMUI 6 kambarių hunga- 
low, moderniškas, taipgi kendžių 
jobber biznis ir trokas, arba mai
nysiu. 6544 So. Talman Avė.

BRIGHTON PARK

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

••artR^MM********^*******************1

BARBERIŲ atydai. Labai gera proga 
barberini, norinčiam užsidėti biznį 
ant savęs. Turi kalbėti angliškai. 
3236 Bryn Mawr Avė., Chicago.

REIKALINGA moteris dirbti prie 
namų, nuolatinis darbas. Valgis ir 
guolis. Atsišaukite tarp 9 ir 10 
iš ryto. 714 St. Louis Avė.

RENDON šviesus, apšildomas 
kambarys vedusiai porai arba vai
kinams, su ar be valgio. 6230 So. 
Rockvvell St.

2-4 kambarių flatų mūrinis, per
dėm moderniškas, arti Kedzie ir 41 
gatvės.

Specialis bargenas
$6,950.00

REIKIA patyrusių moterų sor- 
tuoti waste popierą. Continental 
Paper Grading Co., 1451 S. Peoria 
Street.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant mažo namo; 
priežastis liga, 3213 S. Parnell Avė.

2 augštų naujas mūrinis, didelis 
Storas, 5 kambarių flatas viršuj, 
basementas, karštu vandeniu šildo- 

Turi būti parduotas tuojaus 
$11,400.00

mas.

REIKALINGA lietuvė moteris prie 
namų darbo, 40-50 m. amžiaus, kad 
ir su vienu vaiku. Rašykite: Jokū
bas VVitkus, P. O. Box 1, Marenisco, 
Mich.

HcId Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

RIZNIO kampas, mokyklos reik
menų Storas. Skersai nuo moky
klos. Cigaretai, cigarai, saldainiai, 
groseriai, šaltos mėsos ir tt. Taipgi 
1 troko anglių, malkų ir ekspreso 
biznis. Arba namas ir Storas par
davimui ar mainymui. Pageidauja
ma South West Sidėj. 2258 W. 2Ist 
Place.

Mes turime daug kitų bargenų ir 
visokios rūšies mainymų^

Mes priimsime senus namus mai
nui ir pabudavositnc jums naują 
namą.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 West 47th Street

REIKALINGA vedusi pora su 
maža šeimyna prižiūrėti namą. 
Duosiu dykai 4 kambarių flatą. 
3210 So. Halsted St. Box 82.
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Furniture & Fixtures /
Rakandai-Įtaisai

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

3040 West 62nd Street.

PARDAVIMUI DRY GOODS 
KRAUTUVĖ

Išdirbta per keletu metų, tirštai 
apgyventoj apielinkėj. Vertės .$5000, 
paaukausiu už .$3000. Esu 
dės, vienam sunku apsidirbti.

AUGUST KAUPAS;
4001 Archer Avė.

neve-

PASIRENDUOJA Storas tinkamas 
dėl grosernės, bučernės arba kito
kio biznio, 7 kambariai dėl pagyve
nimo, renda tik .$40. 500 W. 46th St. 
Tel. Lafayette 3912.

LOMBABD 
KAINA $4950 .$100 CASH

Mano 5 kambarių medinė bunga- 
low ant didelio 60x287 loto. Pilnai 
moderniška. Furnaso šiluma. Tik 
3 blokai nuo (’. A. & B. R. R. trans- 
portacijos. Greitas nuvažiavimas 
į vidurmiestį. Puikiausia vieta au
ginti vištukus. Mėnesiniai išmo
kėjimai labai lengvus. Jeigu jus no
rite įsigyti savo namų, pamatykite 
mano vietą.

Telefonuokite savininkui 
Merrimac 4773

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiestai 
IS dirbtuvčs už su tau pi m ą mažiausia.

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryžius su visomis goriausiomis kompa 
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0467 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

AUTOMOBILIŲ mekanikams gera 
proga. Gasolino stotis ir repair 
šapą ant Halsted gatvės, už cash 
arba mainais. Grovehill 1965.

PARDAVIMUI medinis namas 2 
po 4 kambarius. Geroj vietoj, ge
ram stovyje. 4035 So. Rockvvell St,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai, skyrium arba kartu. Ne
brangiai. 4430 S. Campbell Avė., 
Tel. Lafayette 7454.

REIKALINGOS mašinos čeverykų 
taisymui vartotos.

Pašaukit Canal 6394

ANT PARDAVIMO naujas pečius, 
vieną žiemą degintas, mokėjau 100 
dolerių, atiduosiu už $35.00. 6223 S. 
Kilpatrick Avė.

160 AKERIŲ farma, parduosiu 
arba mainysiu ant namo, Chicago- . -- - - - - Tel.įe, 6001 So. Carpentcr St. 
Englevvood 2116.

PARDAVIMUI 5 akrai dėl vištų 
farmos, daržo, uogų; naujas 3 kam
barių namas ir vištininkas; arti ge
ro miesto prie Mich i gan ežero; ge
ležinkelis, Pike kelias. .$800. $20
įmokėti, likusius lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Del platesnių 
žinių rašykit: John II. Hill, 310 
Metropolitan Building, Chicago, III.

BABGENAI
40 akrų geros žemės ir triobos. 

šienas ir grudų derlius verti apie 
.$1200. Kaina $1500. .$400 įmokėti, 
likusius per 10 metų.

100 akrų farma; gera Žemė ir 
triobos, 20 galvijų, arkliai, trakto
rius, kitos mašinos. Kaina .$15,060. 
Mainysiu ant Chicagos prapertčs.

200 akrų farma; gyvuliai, maši
nos, derlius. Kaina .$15,000., Mainy
siu ant Chicagos prapertčs. šios 
farmos yra lietuvių apielinkėj.
R. 1, Ludington, Midi.


