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Pasaulio Socialistu Žingsniai
Taikos ir Indijos Klausimais

1 I

Socialistų Internacionalo Egzekutyvas nu
tarė tarptautinėmis demonstracijomis 
versti Tautų Sąjungą greičiau spręsti 
visuotini tautų nusiginklavimą

Baisus Sovietijos Tremtiniu 
Likimas Solovecko Katorgoj

Pabėgęs iš Solovecko salų buvęs studen
tas praneša, kaip čekistai kankina sa
vo aukas ir kaip tremtinių kentėjimais 
ir gyvybėmis sovietai pelnosi auksą

Zl’ERICHAS, Šveicarija, rug
pjūčio 27. — Socialistų Inter
nacionalo egzekutyvas, kuris 
laiko čia savo konferenciją, nu
tarė šaukti dideles visame pa
sauly demonstracijas už taiką. 
Demonstracijų tikslas — para
ginti Tautų Sąjungą, kad ji 
paskubintų savo darbus visuo
tinio tautų nusiginklavimo klau
simu.

Egzekutyvo sesijoje buvo in
teresingų diskusijų. Vienas jo 
narių, vokietis, nurodė, kad 
Franci jos išlaidos kariuomenei 
ir karo laivynui siekia dau
giau, ne kaip visas Vokietijos 
valstybės biudžetas, ir kad 
Francija turi rezerve 100 tūk
stančių oficierų, kas yra lygu 
visai Vokietijos armijai.

Italas egzekutyvo narys pa
reiškė, kad Italija slepia tikrų 
savo armijos skaičių ir kitus 
savo ginkluotės faktus. Jis pa
sakė, kad 400 tūkstančių gink
luotų milicininkų reikią taip 
pat priskaityti prie armijos. 
Fašistų valdžia, pasak jo, Įve
dė kareivišką lavinimą dagi 6- 
ių metų vaikams.

Kadangi ateinantį lapkričio 
mėnesi Tautų Sąjungoj vėl 
bus pakeltas nusiginklavimo 
klausimas, ir kadangi yra pa
vojaus, jogei to klausimo svar
stymas bus atidėtas dar toles
niam laikui, tai Socialistų In
ternacionalo egzekutyvas pri
ėmė tvirtą rezoliuciją ir nuta
rė kelti visur pramonės cen
truose ir pasienių srityse mil
žiniškas taikos demonstracijas, 
idant tuo bildu paragintų Tau

Vokietijos studentija 
paliko Tarptautinę

Studentų Sąjungą
BERLYNAS, rugp. 27.—Vo

kietijos studentų organizacija 
formaliai pasitraukė iš Tarp
tautinės Studentų Konfederaci
jos, kuri dabar laiko Briusely, 
Belgijoj, savo suvažiavimą.

Vokiečių studentų organiza
cija niekados nebuvo Konfede
racijos narys, bet bendrais 
studentijos reikalais su ja' ben
dradarbiavo. Dabar ji visai pa
sitraukė — dėl politinių prie
žasčių.

Einant Konfederacijos statu
tu, nariais priimamos tik to
kios studentų organizacijos, ku
rios yra susiorganizavusios na
cionaliniu pagrindu, vadinas, 
atstovauja visą savo krašto ri
bose studentiją.

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

Gali būt lietaus ir perkūni
jų; vėsiau; vidutiniai žiemių 
vakarų krypties vėjai.

Vakar temperatūra’ įvairavo 
tarp 68° ir 90° F.

šiandie saulė teka 6:10, lei
džiasi 7:32. Mėnuo leidžiasi 
9:55 vakaro.

tų Sąjungą greičiau dirbti vi
suotinio nusiginklavimo darbą.

Debatai Indijos klausiniu
Karštų debatų įvyko Indijos 

klausimu. V. Gillis, Anglijos 
Darbo partijoj atstovas, gynė 
premjero MacDonaldo vyriau
sybės politiką Indijoj. Jis pa
reiškė, kad nė vienas atsakin
gas indas nepasakysiąs, jogei 
Indija jau yra prisirengus sa
varankiai valdytis. Klausimas 
esąs tik, kaip organizuoti lai
kinę valdžių, kuri butų perei
namoji valdžios formą j Indi
jos savarankybę. Gillis pareiš
kė esąs Įsitikinęs, jogei busi
ma Londone britų-indų r o u n d 
t a b 1 e konferencija rasianti 
teisingą išėjimo kelią.

Britų Nepriklausomos Darbo 
partijos atstovas, atsakydamas 
Gillis’ui, pasakė, kad Socialistų 
Internacionalas negalįs darbie- 
čių vyriausybės politikos rem
ti. Pasak jo, Indijoj šiandie 
esą apie 12 tūkstančių politi
nių kalinių, ir kadangi vyriau
sybė užgynus spausdinti indų 
nacionalistų atsišaukimus, tai 
nacionalistai spausdinasi juos 
mimiografais ir kasdien pa- 
skleidžių šimtais tūkstančių eg
zempliorių.

Internacionalo egzekutyvas 
pagaliau priėmė rezoliuciją, ku
ria pareiškiama vilties, kad 
r o u n d t a b 1 e konferencija 
padarys taiką Indijoje; kad 
valdžia amnestuos visus politi
nius nusikaltėlius, bet kad ir 
indų nacionalistai paliaus savo 
civilio priešinimos kampanijų.

Tuo tarpu vokiečių studen
tų organizacija, žinoma kaip 
Deutsche Studentenschaft, no
ri savintis teisę atstovauti stu
dentams ne tik Vokietijos te
ritorijoje, bet taip pat vokiš
kai kalbantiems studentams 
Austrijoje ir kituose kraštuo
se, kaip, pavyzdžiui, Čekoslo
vakijoje, kur vokiečių tautinė 
mažuma yra gana stipri.

Kadangi Tarptautinės Stu
dentų Konfederacijos suvažia
vimas atsisakė tokią teisę Vo
kietijos studentijai pripažinti, 
tai vokiečiai visai pasitraukė.

Nankino aeroplanai 
bombardavo Pekiną

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
27. — Giautas čia pranešimas 
sako, kad du centralinės (tau
tinės) Kinų valdžios aeropla
nai šiandie bombardavo Peipin- 
gą (Pekiną), kuris yra šiau
riečių sukilėlių rankose.

Bombos buvo numestos į pa
tį biznio distriktą. Kaip daug 
buvo padaryta žalos, žinių nė- 
ra> tik gyventojuose kilo pa
nika. Mieste tapo paskelbta ka
ro padėtis.

Vokiečių lakūnai atvyks 
į Chicagos. reisus

NEW VORKAS, rugp. 27.— 
Atskridę per žiemių Atlanto 
vandenyną vokiečių lakūnai, su 
kap. VVolfg’a’ngu von Gronau 
priešaky, ketina atvykti j na
cionalines oro lenktynes Chi- 
cagoje.

[Atlantic m<1 ficlfio Photo]

Egyptiečiai, atrodo, ir areštuoti šypsosi
Paveikslėly matomas vaizdas iš nesenų suiručių Egypte. Stovi valdžios policijos agentai, areš

tavę toliau sėdinčius valdžios, priešus, norėjusius net patį karalių nuversti nuo sosto

Tarptautinės aviaci
jos tvarkymo klau
simas T. Sąjungoje

GENE V A, Šveicarija’, rugp. 
27. — Tautų Sąjungos aviaci
jos komisijos ekspertai svar
sto dabar eilę pasiūlymų tarp
tautinei civilei aviacijai išru- 
tuloti ir jai reguliuoti.

Tautu Sąjungos žmonės žiu
ri i eivilės aviacijos išplėtimą 
kaip i stiprų ekonominį ryšį 
tarp tautų, kurs padės joms 
geriau tarp savęs susiprasti ir, 
uodel, daug patarnaus pasaulio 
;aikos reikalui.

Didelė nelaimė atsi
tiko Palangoje

Juroj prigėrė Kauno miesto sa
vivaldybės sekretorius A. 
Ysakas ir Amerikos lietuvių 
ekskursantas kunigas Cibuls
kis 1

Liepos 21 d. Palangoj Įvy
ko dvi nelaimės: iš ryto juroj 
maudydamasis prigėrė ameri
kiečių ekskursijos dalyvis kun. 
Cibulskis, o 14 vai. Kauno Sa
vivaldybės sekretorius Augus
tinas Ysakas. A. Ysaka's nu
ėjęs per toli į jurą ir ji pa
griebusios vilnys. Lavonas ne
surastas.

Prigėrė kun. Cibulskis
Pora momentų iš tragiško 

Palangos įvykio, šio mėn. 21 
d., pirmadienį apie 10 vai. pra
džią prigėrė iš Amerikos atva
žiavęs paviešėti tėviškėn kun; 
Cibulskis.

Į pajūry nuėjęs 8 vai. draug 
su motina. Mėgęs ilgai — iš
tisą valandą pabūti vandeny. 
Džiaugęsis, kad pora kilogra
mų svorio nukritę. Daugiau 
kaip valandai laiko praėjus mo
tina pradėjusi nerimauti ir pri
ėjusi pire budinčio policininko 
ir kitų ponų paklaususi:

— Ponuliai, žiūrėkit — ma
no sunaus nebematyti...

— Reikia nuovadon paskam
binti (!) — pasakęs policinin
kas.

Pradėta ieškot. Kūnas atras
tas* netoli nuo krašto. Nors pa
skui subėgę ir gydytojų, bet 
•atgaivinti nepasisekė. Kūnas 
parvežtas ir pašarvotas špito
lėje.

Prefekto nužudymas
SANTIAGO, Čilė, rugp. 27. 

— Iš Ariko praneša, kad ten 
tapęs nužudytas pulk. Una, 
Taknos prefektas.

10 franeuzų lakūnų žu
vo oro nelaimėse

DIJON, Francija, rugp. 27. 
— Netoli nuo čia, jų lėktuvui 
nukritus, užsimušė keturi fran
euzų armijos lakūnai. Du kiti 
išsigelbėjo parašiutais.

CHARTRES, Francija, rugp. 
27. — Per nakties manevrus 
čia nukrito vienas armijos ae
roplanas. šeši lakūnai, visa lėk
tuvo įgula, užsimušė.

Benešąs už mirties 
bausmės išlaikymą

PRAHA, Čekoslovakija, rugp. 
27. — Tarptautiniame krimi- 
nologų kongrese, kuris čia pra
sidėjo, Eduardas Beneš, čeko- 
slovakų užsienių reikalų minis- 
teris, savo kalboj pareiškė, kad 
mirties bausmė esąs moralinis 
ir religinis klausimas, o ne 
mokslinis.

Beneš pasisakė, kad jis esąs 
tvirtas mirties bausmės šalinin
kas, nes mirties bausmė at
grasinanti piktadarius nuo pik
tų darbų.

Nuversto Peruvijos 
diktatoriaus sėbrų 

suėmimai
LIMA, Peruvija, rugp. 27. 

—■ Naujos karininkų valdžios 
įsakymu suimta trisdešimt as
menų, nuversto prezidento ir 
diktatoriaus Augusto Leguios 
buvusių sėbrų,, jų tarpe kele
tas svetimšalių.

Pats Leguia, kuris norėjo 
pabėgti i Panamą, bet tapo grą
žintas atgal, tebėra karo laive 
Admirante Grau, Callao uoste, 
ir, kaip praneša, sunkiai ser
gąs.

Limoj, krašto sostinėj, dabar 
vėl viskas ramu ir gyvenimas 
eina' normaliai. Karo padėtis 
tačiau tebelaikoma.

Pilsudskis dalyvaus 
Tautų Sąjungos 

seime
VARŠUVA, rugp. 27.—Len

kų delegacijai ateinančiame 
Tautų Sąjungos seime Genevo- 
je ketina vadovauti pats prem
jeras Pilsudskis.
/ ____________ _

Kautynės Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
27. — Tarp Meksikos valstie
čių vienoj vietoj kilo kauty
nės dėl ežios. Aštuoni asmenys 
buvo nukauti, šeši sužaloti.

Sovietai bando gaut 
vokiečių angliakasių 
Donbaso kasykloms

BERLYNAS, rugp. 27. — 
Sovietų valdžia stengiaši gau
ti daug vokiečių angliakasių 
savo kasykloms Dono baseine. 
Vokiečių 'd’ngliakasiai verbuo
jami daugiausia Rūro krašte.

Emigracijos draugijos Koelno 
skyrius paskelbė pranešimą, 
kuriuo įspėja vokiečių darbi
ninkus nevažiuoti į sovietų Ru
siją.

Pranešime nurodoma, kad 
darbo sąlygos bolševikijoje yra 
begalo blogos, ir vokiečių dar
bininkai labai -apsivils, jei jie 
patikės Maskvos viliojimais. 
140 rublių algos mėnesy — 
labai menkas atlyginimas, 
imant dėmesin tai, kad sovie
tų rublio vertė neprašoka 50 
vokiečių fenigų. Darbininkai 
turi pasirašyti kontraktą me
tams. Tie, kurie norės kon
traktą ardyti, turės grįžti na
mo savo lėšomis.

Vokiečių angliakasių verba
vimo darbą veda sovietų tech
nikos biuro Essene vokiečių 
agentas. Vokiečių komunistų 
organizacijos, žinoma, visais 
budais padeda verbuoti.

Pilsudskis keikia seimą 
ir jo narius

VARŠUVA, rugp. 27.^‘Ga- 
zeta Polska” redaktoriaus, pulk. 
Miedvinskio, paklaustas, koks 
jo, kaip naujo premjero, bu
siąs programas, maršalas Pil
sudskis šiurkščiai riktelėjo: •

— Tai parlamentarinis klau
simas, vadinas, “durnių” klau
simas !

Po tos introdukcijos marša
las ėmė visaip kolioti seimą ir 
jo narius. Tie “niekšai”, girdi, 
nieko neveikią, tik vagią žmo
nių pinigus. Ar, girdi, valsty
bė galinti pasitikėti tokiais “žu- 
likais?”

Apie Lenkijos konstituciją 
Pilsudskis pasakė, kad tai esąs 
“supuvęs padaras.”

Del gaisro, 400 darbi
ninkų be darbo

BLOOMSBURG, Pa., rugp. 
27. — Gaisras sunaikino čia 
American . Car and Foundry 
kompanijos įmones, padaręs 
500 tūkstančių dolerių žalos. 
400 darbininkų liko be darbo.

HELSINKIS, Suomija', rugp. 
27. — Prieš keletą dienų Į 
Helsinki atvyko vienas buvęs 
Petrogrado karo-medicinos mo
kyklos studentas, pabėgęs iš 
Solovecko katorgos. Chicagos 
Tribūne korespondentui, John- 
ui Steele, pabėgėlis pasipasa
kojo, kad jis nepriklausąs nė 
kokios politinės partijos, bet 
pra'eitų metų birželio mėnesį 
jis buvęs apkaltintas kaip 
kontrrevoliucininkas, ir be jo
kio teismo, čekos patvarkymu, 
išsiųstas į Solovecko salas.

Tribūne korespondentas sa
ko, kad jis negalįs pabėgėlio 
pavardės skelbti, kadangi jo gi
minės tebėra Rusijoje ir, žino
ma, galėtų skaudžiai nuo bol
ševikų čekos nukentėti.

Milijonas tremtinių Rusijos 
žiemių katorgose

Pasak to pabėgėlio, Solovec
ko salose, kurios yra Baltojoj 
juroj, šaltuose Rusijos žiemiuo
se, šiandie yra' apie 250 tūk
stančių tremtinių, o visuose 
žiemių kalėjimuose ir koncen
tracijos punktuose — apie vie
nas milijonas asmenų.

Katorgos darbai
Visi tremtiniai laikomi kaip 

tikri vergai. Jie dirba' miškų 
darbus baisių baisiausiose są
lygose. Žiemą jie kerta med
žius, o vasarą, kuri yra labai 
trumpa, gabena rąstus į miš
ko plovyklas.

Miško plukdymo da’rbai yra 
visai primityviško pobūdžio. 
Tremtiniams tenka dirbti, brai
džiojant lediniame Vandeny iki 
krutinės, žiemą ir vąsarą dar
bas prasideda paprastai 5 va
landą ryto ir baigiasi 10-11 
valandą vakaro, kai tremtiniai 
pabaigia savo darbo uždavinį.

Tremtinių “maistas” I
Pusryčius tremtiniai gauna 

tik 4 valandą po pietų. O pus
ryčiai toki: dubinėlis bjaurios 
sriubos ir 3% uncijos juodos 
duonos. Vakarienę tremtiniai 
valgo, kai grįžta iš darbo. Va
karienė tokia: miežinė sriuba, 
padaryta proporcijoj 50 granų 
miežių dviem kvortom karšto 
vandens su keliais plaukiojan
čiais jame supuvusios žuvies 
gabalėliais, ir mažas gabalėlis 
juodos duonos. Mėsps tremti
niai niekados negauna. Mėsos 
Solovecke gauna tik čekistai ir 
valdininkai.
Per vienus metus 60 visų 

tremtinių išmirė
Del begalo sunkaus darbo, 

biaurių sanitarinių sąlygų ir 
blogo bei nepakankamo maisto 
tarp tremtinių visados siaučia 
įvairios ligos, ypačiai šiltinės, 
džiova ir škorbutas. Vien per 
paskutinius metus išmirė apie 
60% viso tremtinių gyvėhtojų 
skaičius.

Del to tačiau jų skaičius 
Solovecke nesumažėjo, nes nuo
latos atvyksta naujos politinių 
ir kriminalinių nusikaltėlių par
tijos. Medicinos pagalbos trem
tiniai negauna.

žvėriškas čekistų elgęsis su 
tremtiniais

Čekistų elgęsis su tremtiniais 
yra tiesiai žvėriškas. Vasarą 

jie baudžia' tremtinius pririši-, 
mu prie medžių. Tai bjauriau
sias baudimo būdas, nes per 
keletą valandų baudžiamasis 
paliekamas uodams kąsti, žie
mą čekistai baudžia tremti
nius, laikydami juos pusplikius 
kieme per didelį šaltį.

čekistai išgėdina moteris, pas
kui nugalabija

Tarp (tremtinių yra apie 
20% moterų. Visos jos laiko
mos atskiroj stovykloj. Jbs 
turi plauti grindis ir dirbti ki
tokius purviniausius ir sunkius 
darbus, čekistai elgiasi su jo-* 
mis dar biauriau ir niekšiš- 
kiau, ne kaip su vyrais. Išgė- 
dinimas moteriškės —- papras
tas reiškinys. Kai moteriškė 
patampa nėščia, čekistai išsi
veda ją į mišką ir nugalabija, 
tuo pretekstu, kad, girdi, “bo
ba bandė pabėgti.”

Už tai čekistai nebaudžiami, 
kad ir pasiskųsi

Pernai metais vienas čekis
tas bandė padaryti savo ver
ge vieną inteligentišką, 20 me
tų 'amžiaus, mergaitę, bet ta 
jo reikalavimams nepasidavė, 
čekistas pagrūmojo jaf, kad 
pasiusiąs ją į kareivių baraką 
kareiviams bendrai ją naudo
ti. Mergaitė dėl to bandė nu
sinuodyti, bet buvo nuo mir
ties išgelbėta. Tada ji pasi- - 
skundė čekistų viršininkams, 
bet tie, žinoma, nieko iš to 
nedarė.

Dauguma tremtinių Solovec
ko salose yra politiniai, bet 
čekistai paprastai su politiniais 
elgiasi blogiau, ne kaip su kri
minaliniais nusikaltėliais.

Tremtinių kentėjimais ir gy
vybėmis sovietai pelnosi auksą

Tą žiemių Rusijos mišką,’ ku
rio kiekvienas rąstas, gali sa
kyt, sulaistytas tremtinių krau
ju, pamokėtas jų sveikata ir 
gyvybe, sovietų valdžia gabena 
į užsienius, dagi j Jungtines 
Valstybes, kad gautų už jį 
aukso...

Lietuvos delegacija j 
rudens T. S. sesiją

(Kaunas Elta). — Iš tikrų 
šaltinių tenka patirti, kad Lie
tuvos delegacijos į rudens tau
tų s-gos sesiją sudėtis šito
kia: delegac. pirmininkas — p. 
užsienių reikalų ministeris, de
legacijos nariai — Lietuvos mi
nisteris Vokietijoj p. Sidzikau
skas ir ponia' Čiurlionienė. De
legacijos generalinis sekreto
rius — Lietuvos pasiuntinybės 
Paryžiuje sekretorius p. Urb
šys.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 
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Įkorespondencijos
Indiana Harbor, Ind.

Maloni žinelė

Tik skaitykite ir patirsite, 
kas bus sekamą nedėldieni. O 
bus milžiniškas piknikas, kurį 
rengia Lietuvių Baltos Rožės 
Politiškas Kliubds. Tad neda
lioj po pietų niekur kitur neva
žiuokite, nes visi esate kviečia
mi Į kliubo pikniką. Piknikas 
įvyks Glemvood Bark, III. Tai 
graži ir lietuviams gerai žino
mo vieta, kuri priklauso p. Gi- 
čiui.

-Piknikas bus gana šaunus. 
Priegtam bus progos ir puikų 
pianą laimėti. Tad pabandyki
te savo gilinki. O jei laimėsi 
ir nenorėsi 
gausi pinigais

susirinkimas ir 
šalininkai nori

pianų, tai tąsyk 
priklausomą da-

nuvažiuoti gana 
turi savo ‘W

[Atlantic and Pacific Photo]

Gengsterlai mėgsta gražius tylius kampelius \
Paveikslėlis rodo retai lankomų ir mažai kieno važiuojamą kelią netoli Baltosios Meškos (White 
Bear) ežero Minnesota, kur buvo rastas lavonas gengsterio Sammy Silvcrman, kitaip Stein, 
užmušto sykiu su kitais' trimis Minnesota gengsteriais.

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

Bėrnard Petkas
Pilnas Pasirinkimas

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Bichmond St.L •Diegliai, gasai, ru- 

g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
lips Milk of Magnesia. Pridėki
me jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turijbuti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirŠkin- 
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, .kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

EXTRA! EXTRA!
RADIO PROGRAMAI PERKELTI 

Į SUBATOS VAKARUS
Subatomis iš Stoties W. G. F. L. 
970 kilocykles, nlio (i ik! 7 vai. 
vakare ir Ketvergais iš Sto
ties W. H. F. C. 1420 kilocykles, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atwater Kent, 7 tūbų, 
su viskuo, už ......................"tv
R. C. A. Radiola, 10 lubų, $XQ 
su viskuo, už ......................  “y

’99
’109

$98

Taipgi šią faięų savaitę atsi
buvo čia abiejų didžiulių kapi
talistinių demokratų ir repub- 
likonų partijų konvencijos. Da
bar rengiamasi prie Illinois 
State Federation of Labor kon
vencijos, kuri prasidėt rugsėjo 
22 dienų. Nuo prezidento 
Grfeen yra prisiųsta laiškas, 
kad neįsileisti reorganizuotos 
angliakasių unijos delegatų.

Ant rugpiučio 26 dienos yra 
šaukiama vietos F’ėderation of 
Labor unijų 
Lewiso-Green
prašalinti šio miesto federaiši- 
nių unijų prezidentą McGill 
nuo prezidentystės kaipo šali
ni ką reorganizuotos angliaka
sių unijos. Tik nežinia ar 
jiems tas pavyks. Peabodeo 
kompanija atidaro vienas dide
les kasyklas, išstovėjusias už
darytas' per 7 metus. Šiose ka
syklose pirm sustojimo dirbo 
610 žmonių. Bet dabar dirbsiu 
tik apie 250 žmonių, nes maši
nas sudės

Įkrauti; todėl 
daug reikės, 
randasi labai 
stojus bus gal dar blogiau, nes 
Į angliakasyklfls nedaug reikės 
darbininkų. Mašinos žmonių 
vietas’ užima.

į pikniką 
patogu. K 
kabalių”, tai tegul važiuoja iki 
Ridge Road, o paskui seka rai
dės P. E. iki Thornton, III. Pus
antros mylios po kairei nuol 
Thoronto randasi Glenvvoodas. 
Terl ir bus piknikas.

Turiu pranešti, jog bus ap
rūpinti ir tie, kurie automomi- 
lių neturi. Jie galės nuvažiuoti 
bitsu. 
biisas 
pietų, 
nuvažiuoti į 
te prie svetainės. Tik nesivė- Į rinko komitetą 
linkite. kitos čia vietos draugystės —

Jei kartais pradėtų lyti, tai Lietuvių Am. 
e. Ten randasi ga- kad su> 
vetainė su daugeliu ! į vieną.

anglims kirsti ir 
darbininku ne- 

žmonių bedarbių 
daug, žiemaį už-

prieš karą gyvenęs New Yor
ke, kilęs nuo Viekšnių. Ieško 
brolis Kazys.

Strolis, Vincas, Jurgio sū
nūs, kilęs iš Anykščių valsč; 
Utenos apskr., gyvenęs 127 
Thames St. 
Ieško sesuo Rožė.

NUO 
išeis 
tad

hvanovo svetainės 
apie 1 valandą po 
visi, kurie norite laikė 
pikniką, susirinlri- mą

Lietuvos Sūnų Draugystė 
savo mėnesinį susi rink i- 

rugpiučio 24 dieną ir iš- 
kreiptis prie

Ukėsų Kliubo, 
abi draugystes 

na didėlė svetainė su daugeliu' į vieną. Sumanymas' yra ge- 
kambarių. Tad bus kur pasl- ras. Šios dvi draugystės turi
slėpti ir smagiai laiką praleisti, kuone vienokius įstatus ir, ro * 

Piknikas bus tikrai Įdomus dosi, neturėtų būt daug kliu- 
ikri-jčių joms sueiti į vieną. Atsira- 
j ir' do tavorščių, kurie prikalbinė- 

sa- ja narius, kad pamestų pašai- 
pines draugystes. Esą šitos

I pašelpinės draugystės yra sb- 
cial-fašistinės ir jos trukdo

I proletarišką revoliuciją. Ištikro 
šitie burlokfški piintapliai jau

1 suvis ant proto nusidėvėjo 
o , nežino

ir linksmas. Tatai aš nž 
nu. Atvažiuokite nedėlb

Lecnneris, 
sūnūs, kilęs 
rikon atvykęs 1890 m. ir gy
venęs Clevelande ir Brooklyne. 
Ieško sūnūs.

Daly-Duoba-Duobin, Andrius 
seniau gyvenęs 509 East 2nd 
St., Erie, Pa., Ford City, Pa. 
ir 1313 McMahon Avė., Menes- 
sen, Pa., 1919 metais pasiliuo- 
savęs iš Amerikos kariuomenės 
Camp l)ix, N. J. Amerikos ka
ro valdžia turi jam gražinti 
svarbius dokumentus.

gub., gyvenęs New Yorke. Ieš
ko brolis' Jokūbas.

Zinkevičius, Jonas, kilęs nuo 
Širvintų, gyvenęs Connecticut 
valstybėje. Amerikoje apie 
metus.

Siaurusevičius, Mykolas, 
niau gyvenęs 317 Bank 
Waterbury Corin. ir 1016
2nd St., Philadelphia, Pa. Ieško 
Andrius Počėsa.

Kalvelis, Antanas, kilęs iš 
Btdcileniškių kaimo, Daugėliškio 
valsč., švenčioniškių apskr., 
apie 40 m.' amžiaus, gyvenęs 
New Yorke. Ieško sesuo Elz-

24

aukštoms vėžių kai- 
buvo pradėti labai 

Pripuolamo uždarbio 
gaudydavo visus, ir 

vėžius (vėžiai lei-
gaudyti ne mažesni

Pasimatvsime

Springfield, II!
Visko po biskį

II

iš Kybartų, Ame-

su-

Vilo rugpiučio H) IKI 23 (I. 
buvo savaitė “fairu” —Illinois t . IStato exposition. Pairai įvyks
ta kiekvieną metą. Springfiel- 
do Fi.ir Groud užima pusėti
nai didelį plotą ir yra daug vi- Į —....
šokių didelių trobų. Per Pairus Malupės 

visokių I valsč.,

ką jie d Aro.
—-Gerulių Ainis.

Paieškoma
iš

nų
Feliksas, kilęs 

Gelvo 
Ame- 
leško

Bonikonis,
> vienkiemio, 

privežama daugybę visokių I valsč., Ukmergės apskr.
veislių gražiausių gyvulių, pau- rikon atvykęs 1908 m. 
kščių, mašinų, automobilių, ja-j brolis Juozas, 
vų, vaisių, gražiausių 'rankų j . Vaičiulionis-Vaicman, 
darbo išdirbinių senovinių ir i Amerikon atvykęs prieš 
šiolaikinių. žodžiu sakant, ga- gyvenęs Shenandoah, Pj 
įima visko pamatyti. Už pa-1 ro metu tarnavęs Amerikos ka- 
sižj mojimus dalinama dovonos. I riuomenėje, 1924 m. kaž kur

: kuogražiau-' dingo. Tėvas labai susirupi- 
vėliavomis ir nęs jo likimu (10-1106).

įvairių spalvų
šiemet fairai | Tauragės apskr., Amerikon at- 
ir žmonių ne- j vykęs 1910 m. ir gyvenęs Bal- 

daug lankėsi. Miestas irgi ne
buvo taip išpuoštas, kaip kad 
kitais būdavo metais, šiemet 

vėliavos kaderiavo tai 
Elektrikinių *šviesų 

Paskutinę dieną fai
lu įvyko didelis faitas. Mušėsi 
keli šimtai žmonių, nežinodami 
už ką. Vieni šaukia, kad ten 
koki “sho\v” aktoriai užgavę 
15-kos metų vaiką. O “show”

elektrikinėmis 
šviesomis. Bet 
buvo suvis menki

vien 
ir v

atsiradę šelmių ką nekaltai už
gauliojo jų vieną moterį aktor- 
ką. Todėl jie už ją užsistojo 
ir iš to kilo didelis mušis.

Jonas, 
karų,

šveinartas, Emilis, kilęs iš

timore, Md. Lietuvoje turįs 
sklypą žemės, kurią svetimieji 
nori savintis (10-1365).

Šaulys, Kazys, kilęs iš Pa- 
lukštės kaimo, Varnių valsč., 
seniau gyvenęs Pittsburgh, Pa.

Kerteniaį, Bolius' ir Valerijo
nas, seniau gyvenęs Bostone. 
Paieško sesuo Stasė Pagockie- 
nė.

Klykunienė-Baleišytė, Kat
rė, seniau gyvenusi Brooklyn, 
N. Y., kilusi iš Katkų kaimo, 
Piniavo valsč., ieško brolis Jo-

DanėlėviČius, Aleksandras

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesi nuo 

IK iki 32 puslapiu didumo. • .
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaitė Margučio. 

Kaina melams *1.50 (<S mėnesius *1.00).
Pinigus siuskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 24.37 W. 69th St., Chicago, lllž
Margutį redaguoja KOMI’. A. VANAGAITIS.

Marg'učio Dailios
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos jr du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos"; juokingos, gražios ir vidų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Marguti ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”. '

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.0(1 pti
— nm ir ......... ui l

rastam laiške.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dol žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit Thę Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakhno Chas 11. 
Phillips nuo 1875 m.

(Apgarsinimas)

Sparton 9 lubų; 
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo 
Brunswick, 9 tūbų, 
su viskuo, už ......
Brunswick Radiola, su Fonogra
fu'sykiu, su viskuo 
už ........................................ wO
Zenith Radlo, 9 tūbų

Pirm, negu pirksite Radio, pa- 
, matykite Budriko krautuvėse. 
Radios visų Standard išdirbVs- 
čių. Patys galite persitikrinti 
ir pamatyti šalę prie šalies įvai
rius modelius.

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

Tol. Boulevard 4705

Esant 
noms, jie 
naikinti, 
ieškotojai
mažiausius, 
džiami 

se- kaip 10 centimetrų. Gaudymo 
St., sezonas: nuo balandžio mėn.

15 d. lei- 
patinai, o 
d. visi vė- 

tieslog ne-

už ... 
tūbų, 
už ...

So.

Jankus, Rapolas, ilgai gyve
nęs New Yorke, mirė 1928 me
tais Cauccr Institute, Welfare 
Island. Paliktas turtas siekia 
virš 1000 dol. Giminės nežino
mi. Prašoma žinančių jų pain
formuoti Gcn. Konsulatų (10-Skulis-škulevičiai, Dronis ir 

Antanas, pasivadinęs Skales, 
seniau gyvenęs E. Akron, O., 
Kenmore, O. ir 3342 Supėrior 
Avė., Cleveland, O. Paieško tė
vas Baltrus ir motina.

Anužis, Pranas, Antano
nūs, kilęs iš Erlėnų kaimo, Sa
lantų valsč., Kretingos apskr., 
gyvenęs Mountsville, W. Va. 
lėško tėvas. Ieškomojo turtas 
Lietuvoje yra pavojuje.

Dapkus', Jonas, seniau gyve
nęs Cainbrook, 
duktė Marijona ir sūnūs Sta
sys (džiovininkų ligoninėje) ir nors žinantieji 
žmona Barbora.

Bergelis, Juozas, tėvas ir tuo 
pat vardu sūnūs, 
dirbęs kasyklose, 
VVestmoreland Co. Ieško duktė 
Ona.

Staškonis, Povilas, kilęs iš 
Kepuriškių vienkiemio, Pane
munėlio valse., Ežerėnų apskr., 
iki 1924 m. gyvenęs 82 Pen- 
brook St. ir 418 So. Main St., 
Bridgeport, Conn. Paieško to- 
vai ir broliai.

Sadauskas-Sadofsky, 
iš Poteronių kaimo 
valse., Alytaus apskr.,

žoba ar žiobą, Pranas, Bliss- 
ville gyventojas, miręs 1928 
metais Metropolitan Hospital, 
Welfare Island. Paliktas' tur
tas siekia virš 1000 dol. Gifni- 
i ės nežinomi, 
t u vos
gyveno Waterbury ir 
porte. I
nešti velionies tikrąją pavardę, 
gimimo vietą ir kitas informa-

Velionis iš Lie- 
atvyko j Connecticut ir 

B r i d gū
žinantieji prašomi pli

paieško cijas< (i()_99i).
Ieškomieji arba apie juos ką 

maloniai kvie
čiami atsiliepti į
Consulate General of Litnuania 
15 Park Row, New York City. 

Lietuvos Gen. Konsulatas
prieš karą 
xport, Pa.;

Iš Lietuvos

sezdnas: nuo 
15 d. iki rugpiučio 
džiama gaudyt tik 
toliau iki gruodžio 1 
žiai bendrai), juos 
be skaičiais parduodavo užsie
nin. Užkirtus tokiam vėžių 
naikinimui kelią, buvo uždėti 
išvežamieji muitai mažesniems 
negu 10 centimetrų vėžiams.

Tokių pripuolamų ir vėžių 
veislei labai pavojingų vėžiau- 

įtojų yra gana daug, yppč iš 
biednuomenės ir mažažemių 
tarpo, kurie dienomis, arba gra
žiomis naktimis sukurę laužą 
prisivilioja vėžius' ir juos iš
gaudo. Tokiais prisivilioji
mais iš mažesnių vietų esti 
beveik visi vėžiai isgaudomi.

Paprastai nėpanaujinus vėį 
žiu veislės, iš kitur atgabentais 
vėžiais, jų tarpe pastebima de
generacija, išsigimimas, ar net 
visiškas išnykimas'. Taip vė
žiai jau yra išnykę Francijoj, 
Vokietijoj ir kituose pramonės 
kraštuose. Ypač greit vėžiai 
išnykta ten, kur vandenį už
teršia fabrikai.

Lietuvoje irgi jau pastebi
mas vėžių išsigimimas. Jeigu 
ateity nebus susirūpinta jų 
veislės pagerinimų, atvežant 
vėžių iš Skandinavijos ar net 
pakeičiant Lietuvos ežerų vė
žius, ir pas mus gali jų veis
lė gerokai susilpnėti, nors da
bar dar Lietuvos vandenys vė
žiais gana turtingi. “L. A.”

Dienos Ant Vandenyno

P E R CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
. 1R

EUROPA 
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentą arba 
NORTH GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph S’t., 

CHICAGO, ILL.

General Motors
Radios

3343 S. Halsted St.C s

Juozas 
Alovės 
Ameri

kon atvykęs prieš karų, ilgesnį
laiką gyvenęs apie New Yor- 
ką ir Yonker, N. Y. Svarbu ži
noti ar jis gyvas ar miręs (10- 
1232).
' Budžinskas-Bugenski, Kazys, 
kilęs iš Janulaičių dvaro, Kur
ta venų valsč., turėjęs brolį Izi- 
dorį ir seserį Julę. Seniau gy
venęs 1528 Sumner St., Phila- 
delphia, Pa. Paieško sesuo.

Vasiliauskas, Aleksandras, 
seniau gyvenęs 635 Main St., 
Pitts'on, Pa. Paieško brolis* Jur
gis. ‘

I )udys-Budzevičius, Antanas, 
gimęs 1875 m. Alsėdžio parapi
joj, Amerikon atvykęs 1891 m. 
iš Mažeikių, gyvenęs New 
Yorke, Čikagoje, Vašingtone ir 
Bostone, (202 ’Broadvvay), neva 
dirbęš ant laivų. Ieško brolis 
Anupras.

češkevičius, Juozas, kilęp iš 
Patašinės, Veiverių valsč., gy
venęs Gilberton, Mass. Paieško 
tėvas Jonas.
Prokopčikas, 
Raradiškės, 
Vilkaviškio

Steponas, kilęs iš 
Tarnapoho vaisė., 
apskr. ' Gardino

Vėžių pramonė 
Lietuvoj

3,000,000 vėžių 
k u re h ei j .t 
tarpe.— 
si 1500 
vėžį ls.
iiteities

sezone.—Kon- 
vežių eksportėrių 

Vėžininkystė verčia- 
žmonių. —Už vieną 
1,50. — Vėžių 
perspektyvos.

Greitas
Palengvinimas
Reunlatizmui

Strėnų
Skaus
mui

Neuralgi
joj, Galvos

Skaudėji
mui

Šalčių

irk i c

pas
bet 
apie 3,-

mus 
per

Nors vėžininkystė 
yra gerokai apleista, 
sezonų eksportuojama 
00'0,000 vėžių, už kuriuos vidu
tiniškai gaunama po 50 et., 
kas sudaro iš viso apie 1,500.- 
000 litų sumą. Sezono metu 
vėžininkystė verčiasi apie 1,- 
50(j žmonių.

Kadangi vėžių prekyba ir jų 
eksportas yra pelningas, nes 
vėžių gaudytojams pradžioje 
buvo mokama vos po 5—7 et. 
už štuką, o parduodama kar
tais gana brangiai (apie Sek
minės Vokietijoj mokėjo už 
viena iki 1 lit. 50 et.), tai vė
žių eksporterini pradėjo tarp 

konkuruoti.
Lietuvoj vėžių eksportu ver
čiasi ir leidimus tam reikalui 
turi 36 firmos. Esant firmų 
konkurencijai, vėžių gaudyto
jams pradėta mokėti Brangiau 
iki 12-—15 centų. i

skaus- 
ir tuos

E PRlęt 
■^FOROVER ’ 
<oyear>
2y ouhces foržscęnts 

J3ur^ 
IZ/TBAKINC 
flvrowt>ER 
erricient

IT'l DOUBLE ACTIHC
MILUONJ OF POUMDf BY 

UUR GOVERNMENT

/■ * 11 1 ■ " ■ '■ ■ ■ 

VYRAI Oj 

Kraujo ligok, nevirs- 
kiilinias, pilstės, uri- 
nariai pakrikimai 
chroninės ir privati- 
nes ligok ir visokis 
silpnumas, yra sek- 
mingai išgydomos daktaro, kuris 
turi 30 metų patyrimo gydyme tų 
Itgų. Del išgydymo užsisepčjusių, 
nervu ar slaptų ligų eikite pas 
Dr. Ross. Jo gydymas sugrąžino 
sveikatą. stiprumą ir gyvumą 
tūkstančiams silpnų ir liguistų 
žmonhj. Nežiūrint kad kiti ir 
neišgydė jūsų ligos, ateikite dėl 
geriausių žinomų gydymų. Kainos 
yra prieinamos visiems.

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

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

pas Monroe, Crilly 
Building, Chicago

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

Ateikite de! nemokamų 
informacijų

Prlfinilmo kambarys 500 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dol motėrip 
Valandos: Kasdic 10 v. r. iki 5 v. p. p.

Nedaliomis 10 v. r. iki 1 v. p. p. Pane- 
dėliais, Ser<x|omis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 v. r. iki 8 v. v.

savęs smarkiai

gAYER Aspirin palengvins
mus. Be abejojimo. Net 

gilius skausmus kurie suskaudina vi
sus žmogaus kaulus. Net ir siste- 
matiškus skaudėjimus kurios mote
rys kenčia. Jie pasiduoda šiom piliu- 
kem! Tikras Aspirin teikia įvairių 
naudu. Skaitykit nurodytus budus 
vartoti kiekvienam tikru Bayer As- 
nerin pakėly, ir nekentčkit bereika
lingų skausmų, neuralgijos, neurl- 
tis, reunlatizmo. Šių piliukiu fron- 
kutę laikykit nąirtie; nešiokit kišeni
nę dėžutę, jei turit netikėtų galvos 
skaudėjimų, greitų šalčių. Greitas 
palengvinimas, be kenksmingų veik
mių; Bayer Aspirin neslogina šir
dies. Tik visada žiūrėkit Bayer var
do — ir žodžio “tikras” raudonai at
spausdinto kiekvienoj dėžutėj.

BAYER 
ASPIRIN

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIC,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

3614-16 RooN?velt Rd. 
St. I.odU Avo. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 *

■Aji; uitai •
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

parėdytų kuo-

Marcinkevičią 
padaryti nebus

Burnside
Komunistų ir fašistų slaptas 

susirinkimas

SLA. kuopoje komunistai 
norėjo padaryti perversmą, bet 
nenusisekė. Buvo nutarę mo
kesnius nesiųsti i Centrą, bet 
finansų sekretorius nepildė jų 
nutarimo ir pasiuntė. Tai jiems 
tiek baimės įvarė, kad nežino
jo kur dėtis. Metėsi i visas 
puses, bet nieko nelaimėjo, nes 
nariai jiems nepritarė už SLA. 
griovimą.

'lapo sugalvotas naujas ski- 
nias. Sušaukė savųjų slapta 
susirinkimą pas kuopos pirmi
ninką, kur atvažiavo Bacevi
čius su kilbasninku savo vier- 
nųjų pastiprinti ir padaryti to
limesnius planus. Mat kuopa 
turi $100 savo ižde, na o ko
munistams, ypač iš Vilnies la
bai širdį skauda, kad jie negali 
tų pinigų gauti.

Tai kilbasninkas 
už neveikimą, sako, 
visą valdybą savo
tik tas finansų sekretorius dar 
painiojasi po kojomis. Reikia 
jis pašalinti, ir viskas bus O 
K, ir jus žinote kaip Vilniai 
pinigų reikia. Bet Bacevičius 
atsakė, kad ir Laisvei nema
žiau pinigai reikalingi, ir sako, 
jei Laisve pinigų negaus, ji tu
rės palikti savaitraščiu. Kil-

davė vėjų 
jus turite 
rankose ir

KANKYNĖS 
MOTERŲ VARGAI

Sukrekėję gabalai, tamsus arba spal
vuoti ištekėjimai, 
mai, patrotyjimas 
ar skaudus šlapinimas galima pada
ryti sveika su žolėms ir 50 metu se
numo pasekmingas trytmentas ati
trauktas i Chicago iš rytu. Jus ga
lit pradėt taisytis i kelias savaites.

Lengvi nedėlinjai išmokėjimai. Ek- 
zaininavimas dykai. Vienos savai
tės trytmentas dykai, dėl patikrini
mo jus galimumo išgydyti, arba pri- 
siuskite dėl dovanai 5 dienu namuose 
t rvtmento.

b EMAI.E DEPARTMENT. S-M-S 
HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Damen Avė., 

Chicago, Illinois
Valandos 10 iš ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2ros vai. po p 

(Apgarsinimas)

tarpinai skaus- 
vikrumo, tankus

Steponavičiai t grižo 
iš vakacijų

basnink’ąs patarė atvirutėmis 
sušaukti savuosius ir pasekė
jus į susirinkimą, kad sudarius 
didžiumą, kuri 
pos pinigus.

Kom-fašistas 
manė, kad to
galima, nes jis dar čarterio iš 
senojo pirmininko neturįs, ir 
sako, kad toks nutarimas bus 
nelegališkas ir bile kas' polic- 
moną su nukąstu pirštu atsi
vedęs mus visus išgainios. Tai 
tu, pirmininke, sako dirbk, o 
kai čarterj turėsi, nesunku bus 
savotišką daugumą sudaryti.

kuopos nariai privalo 
kad skimeriai nepri- 
todel visu tikru nariu c c c

lankytis i susirinki-

žiūrėti, 
gautų, 
pareiga

Lietuvių valanda

buvo tikrai gražus ir 
Pirmą syk Chicagoje

Pereitą, šeštadienį ( rugpiučio 
23 d.) teko klausytis lietuvių 
radio programo nuo 6 iki 7 
vai. vakaro iš stoties VVCFL. 
Tai nauja valanda, kuri užima 
vietą buvusios Budriko radio 
vaiados sekmadieniais iš tos 
pačios stoties. ' Ir reikia pri
pažinti, kad šios subatos pro
gramas 
geras,
pasirodė ponia Kubilienė, kon
tralto iš Bostono ir užsireko
mendavo kaiix) gera daininin
kė turinti stiprų ir gražų bal
są su aiškia technika. Ji sudai
navo keletą liaudies dainelių. 
Apie kitus' artistus, kurie daž
nai Budriko programuose da
lyvauja, nėra reikalo jų rekla
muoti, nes jų vardai patys už 
save kalba, štai jie: Vanagai
tis, Olšauskas, ponia Sauris — 
soprano, ponas Sauris, vargo
nų virtuozas, Mikas Jozavitas- 
pianistas, Mikas Petruškevičia- 
smuikininkas. Tai Budriko ra
dio valandos generalis štabas. 
Pereitą subatą jie visi pasiro
dė tikrai artistiškai. Tame pro- 
grame pasirodė ir visų mėgia
mas Vaidilų choro kvartetas, 
sudainuodamas keletą dainų.

—Vienas iš daugelio.

Musų Birutės dirigentas ir 
orkestro direktorius p. Stanley- 
Steponavičius su žmona sugrį
žo iš vakacijų, kūnas praleido 
Montello, Mass. pas savo tėve
lius. Prabuvę virš mėnesio ir 
gerai pasitaisę, abudu žada im
tis darbo, o jų darbą žinome, 

daina ir muzika.'

daug žmonių prie dirbtuvės, 
bet tuomet nė vieno neima’, o 
išduoda aplikacijos blankas ir 
liepia išpildyti, ir turi atsaky
ti į klausimus, už kiek algos 
dirbsi, kiek pirma gavai į va
landą, ar priklausai į uniją, 
kiek metų lankei 
kyklą, ar buvai 
arba universitete 
toj mokykloj ir
kių klausimų, įr dar tą apli
kaciją turi paliudyti trys 
nieria'i, kurie tave pažįsta 
mažiau kaip du metus.

Tą visą pervarius dar 
kia eiti pas daktarą, kuris 
šakys ar galėsi dirbti ar 
Jau įteikta' 600 su viršum 
likacijų 
čius

pradžios mo
li igh* school 

ar kokioj ki- 
daugiau viso-

Atvažiavo Vincą 
ir (Jansonas

Ką tik grįžo Chicagon iš 
vendravonių sportininkai, risti- 
kas (Jansonas ir kumštininkas 
Vinčav. Abudu apsistojo Bernare 
viešbuty.

Raguviečių Piknikas
Rugpiučio 31 d. yra Ragu- 

v iečių piknikas, prie kurio 
stropiai rengiasi visos Chicagos 
kolonijos. Be to neatsilieka ir 
tolimesni, būtent Gary, India
noje darbuojasi p-nas Klivic- 
kas, žymus biznieris; Indiana 
Harbor, p-nas Kazinskas. CleaY- 
ingiečiai tikimės ir nepasiliks. 
Kviečiame visus be skirtumo, 
o visi busite patenkinti.

Pasarga: Nuvažiuot bile ka
rais iki Archer Avė., Archer 
iki Cicero Avė., paskui Joliet 
karais iki VVillovv 
stelio. Išlipus iš 
eiti po dešiniai.
tiltu rasite ženklą Raguvių pik
niko. Taip pat galima ir su 
automobiliais važiuot bile bul
varu iki Willow Springs mies
telio.

Springs mie- 
karo reikia 
Perėjus du

So. Englewood
Kaip darbininkus išnaudoja

tai iš tų pasirinks 
tinkamiausius.

Cicero
Didelis bruzdėjimas

biz- 
ne-

rei- 
. pa- 

ne. 
ap- 

i pa- 
R.

stė” per savo pirmininką 
200 muzikantų, kurie parodą! 
lydės. Tai yra, 120 muzikantų 
sudarys “beną”, o 80 muzikan
tų bus “triubočiai” ir “bubno- 
riai”. Šis benas yra gautas iš 
vietos J. Sterling Morton Migli 
School. Jie eina' veltui. Jie gros 
maršus ir Amerikos ir Lietu
vos 
vos 
kui 
po

B
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gavo pasiskirstė darbą sekamai: — privalome padėti jiems. Svei-

himnus. Jie lydės “Lietu- 
Kareivių Draugystę”, pas- 
juos mokyklos vaikučiai, 

jų įžymiausias, didžiausias
ir tvirčiausias kliubas “Raudo
nos 
nu” 
ti?

Rožės” dar 
— muzika;

su savo “bc- 
o kur gi ki-

p. Antanas Matulis prižiūrės 
anglų-amerikonų spaudą, Kazys 
P. Deveikis “Draugo”, o J. 
Kuzmickas “Naujienų”. Komi
sija vienu žodžiu taria visiems 
laikraščiams Ačiū, už suteiktas 
bei suteikiamas vietas ateity 
ir prašo, kad laikraščiai padė
tų lietuvių vardą pakelti ir lie
tuvius suburti į krūvą!

Spaudos narys.
» S »

Kazys Milašius, 1530 
Avė., po pamaldų iš- 

lavonas palaidojimui į 
Valley, III. Narys “Lie-

Mirė

kas-protas ir kalba, ar ne?
B S

Oh tu liber! 
kentėjo, kentėjo 
neiškentėjus su 
bego. Vai, tai tau!

» « S
Daug pas mus yra paskly- 

dęs tarp jaunų vaikučių 
“whooping cough” — kokliu
šas, pasisaugokite! Siaučia ant 
49 Avė.

» » »
Kaip tik pradeda kosėt, duo

kite “Pertussin”. Kiekviena ap- 
tieka turi — daktarai prirašo 
ir gelbsti, žinoma pradžioj.

tt
Mano šeimai gelbėjo.

» » 8
P-nas Antanas Miliauskas, 

mano eiti i Real Estate biz
nį.

viena “ciocė’ 
ir ant galo 

fornišiais pa-

vežtas 
Spring 
tu vos Kareivių Draugystės”.

s Apvaikščiota “šv. Liudvikas 
Karalius”. Na, žinoma, kara
lius daug galintis, taigi neap
sieita ir be plaukų pešimo.

- » »
P-nas Juozas šaulys jau pa

gijo ir vėl prie savo darbo.
» W »

Daktara's-dentistas, P. Gurs
kis ir vėl Cicero j, • bet atrodo, 
kad menkos sveikatos.

» « tt
šiandien “Draugyste Lietuvos 

Kareivių” uniformos skyrius 
gavo savo naują uniformą. Vis
kas blizga “fain”!

» a o
P-nas Frank Svoboda, 2230 

So. 56 Avė., narys Board of 
Education, galvą suka ir klau
sia pats savęs ir kitų: kodėl 
lietuviai niekad pirma nekvietė 
Morton High Beno? Sako, kad 
piliečiai padeda mums, tai mes

bei Kliubas

jy demon-

Monelninkas “hokus pokus” 
Antanas Matulis mokina ir 
parduoda visokius šposus ir 
triksus. Jis gaudo pinigus iš 
oro, pasišaukia velnią, kad jam 
padėtų kokį šposą ‘iškirsti; o 
kada nori jis velnią išvaro. 
Ar negalėtų Antanas kokį ne
geistiną kam burdingierių iš
varyti? Pagalvok, Antanai, tai 
yra “good”.

Na jau 3 
man; o jums

išsijuosę, 
butų toks.vi-

pa-
Kur neisi, kur nekalbėsi, 
įdomauja tai įvykstančia 

rodą'. Net ir Amerikonų laik
raščiai ypatingai “Cicero 
News” kaipo oficijozas, ant 
pirmo puslapio ir dar taip žy
mioj vietoj pačiam vidury, di
delėmis raidėmis atspausdino 
“Lithuianian Clubs and Socie- 
ties of Cicero to unite in cel- 
ebration here on September 
14”.

Tai kalba apie musų Cice- 
riečių didelę vienybės lietuvių 
demonstraciją!

Kaip žinoma, 
14 dieną Cicero
500 metų nuo Vytauto Liet. 
Kunigaikščio mirties. Apvaikš- 
čiojime dalyvauja visi lietuviai. 
Nuo pat žemiausio iki aukš
čiausio. Visi petys į petį mar
šuos, kad ne vien paminėti 500 
metų Vytauto didžiojo kuni
gaikščio mirtį, bet ir tam, kad 
parodžius kitoms tautoms, jog 
lietuviai dar yra' ir jų yra ne
mažai ! Solidarumas!

si

kad rugsėjo 
apvaikščioja

21 Draugystė
Dalyvauja šiame apvaikščio- 

jime, bet be šių dar reikia ti
kėtis, kad Chicagos lietuviai 
irgi prisidės, nes Cicero pri
žada jiems pagelbėt 
stracijoj.

Komisijos dirba 
kad apvaikščiojimas
kokio dar Cicero nėra mačius. 
Geriausias programas, kalbė
tojai ir chorai ir ant galo “Ei 
pasauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim !”

Spaudos komisija, kuri rū
pinsis spauda kaip amerikoniš
kus laikraščius informuoti taip 
in lietuviškus, išrinkta trys: 
p. Antanas Matui, Kazys P. 
Deveikis ir J. Kuzmickas. Nu
tarta kad komisija, spaudos, 
kreiptųsi į “Naujienas” ir 
“Draugą” ir duotų jiems vi
sas informacijas ir žinias šios 
parodos. Komisija tarp savęs

ryto.
“good

Labanakt, 
morning!’' 
Ražo 3.

Garsinkites Naujienose

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO

McClinton ir Marshall Con- 
struction (".o., 
liarns tiltus ir : 
liti namu dirba 4- t
žiniuš 
sunkus 
laikais 
bet ta 
ninku 
Prityrusiam darbininkui 
jo tik po 45 centus į 
da už 10 valandų darbo 
Kitomis dienomis reikėjo ir 
viršlaikius dirbti. Tokioms 
lygoms esant žmonės ilgai 
pajėgė dirbti. Kas darbą 
mete, tuojau naujus į vietą 
tė. Taip ir ėjo. Bet orui atvė
sus, daugelį darbininkų atlei
do, nekurie palikę dirba ne
pilną laiką. Darbo yra iki va
lias, bet kompanija' turi savo 
išrokavimus. Teko nugirst iš 
ofiso darbininko, kad algas dar 
numuš, ir paprastam darbinin
kui bemokės po 20 centų į vai. 
už 10 valandų darbo dieną. Ta 
dirbtuvė turi blogiausias sąly
gas visoje Chicagoje, ir čia nė
ra jokios darbininkų organiza
cijos, nėra kam skriaudžiamų
jų užstoti.

Kaip renkasi darbininkus
VValker Electric Truck Co. 

prie 87 ir State gatvių, kuri 
išdirba elektrinius vežimus, pa
didino savo dirbtuvę ir 
jai reiks apie porą šimtų 
jų darbininkų.

Iš ryto susirenka po

Didžiausia Apsaugaišdirba gelžke- 
šiaip prie dide- 

, visokius gele- 
ramsčius. Darbas yra 

ir pavojingas, šiais 
darbas yra sumažėjęs, 
dirbtuvė samdė 
kiek galėdama

šventes diena visiems

i

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

M. .1. Kiras

DEPDSITŪRS STATE BANK3335 So. Halsted St.
Tel. Yanls 6894

4701 South Ashland Avenue
Tel. V'i r trini a 0117

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO

labai

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

sako
nau-

padaryti,
Vienybė!

mie- 
bei

darbi- 
gauti. 
mokė- 
valan-

są- 
ne- 
nu- 
sta-

Lietuviai
jei-
nie-

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St., 

CHICAGO. ILL.

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

Launch This on Your Loud-Speaker

it .ižižl&jir'l'iii’jAlMMMliBiMlife

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

Del Prasto Apetito 
ir Nevirškinimo

Ar jūsų apetitas yra prastas? Ar jus tu
rite keblumų su suvirAkinimu to. kų jus 
suvaikote? Ar jus turite ar išpustus
pilvų ar vidurius Ar jus vargina konstipa- 
cija ar silpni inkstai? Ar jus estate ner
viškas ir negulite gauti gero nakties poilsio? 
Jeigu jus turite vienų šių . pakrikimų, jus 
nusistebėsite kaip greit Nuga-Tone suteiks 
pageidaujamų pagelta).

Nuga-Tone suteikia jums geresne sveikatų 
ir didesnę spėkų, kadangi jis išvalo kūnų 
nuo ligas ir nesmagumus gimdančių nuodų. 
Jis stimuliuoja nervus, muskulus ir orga-l 
nūs, suteikia jums gerų apetitų ir leidžia 
jums lengvai suvirškinti viskų suvalgytų. 
Tik nors trumpų laikij ėmus Nuga-Tone jus 
jau nebevargtas daugiau konstipaeija, silpni 
inkstai ar pūslė, nevirškinimas, ar panašios 
ligos ir jus pabusite rytais labai sustiprėję 
ir atsigaivinę po gero nakties miego.

Nuga-Tone yra paradavinėjamas visų vai
stų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas ne
turi jų stake, paprašykit jj užsakyti jų dėl 
jus iš savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

Tą dienų visa Cicero (lietu
vių) uždarys savo krautuves, 
pasipuoš vėliavoms, eis į gat
vę su savo žmonėmis, tai yra 
su savo tautiečiais parodyti sa
vo spėką, kad Cicerbs^ lietuviai 
yra tokie pat piliečiai ir tokie 
pat tvirti kaip ir kokia' kita 
tauta! O kada lietuviai yra to- 
<ie pat kaip ir kiti, tuomet 
jie yra verti pripažinimo ly
giai su kitomis tautomis! Ta 
diena' turi parodyt musų Ci- 
ceros kitų tautų žmonėms, 
tad 'lietuviai gal veikti daug 
daugiau, negu kitos tautos apie 
juos mano! Lietuviai gali už
imti geresnes vietas musų 
stely, negu “poliemonų” 
gatvės šlavėjų.

M. Rozenski & Co
6542 So. VVestern Avė,

Tel. Prospect 2102

B. V. Milaszewicz
4600 So. VVood St.

IŠMOKIT DEZAININIMA 
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę alga. 
Jus sralite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di
plomus išduodamos. Ra- 

I lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

Vienybė —
Viską galima 

gu bus pas mus 
<o pavieniui! Bent tai dienai
bus pamiršta visokį tarp sa
vęs nesusipratimai ir parodyta 
lietuvių spėkos. Mes rokuoja- 
me Ciceros lietuvybę i 8000 
žmonių! Visi darban. Chicagoj 
nėra nei vieno lietuvio?! (pa
gal paskutinį cenzus). Lai Ci
ceros lietuviai gyvuoja!

» » a
Iš 200 žmonių benas

“Lietuvos Kareivių Draugy-

J. Yushkewitz
2433 VV. 6®th St.
Tel. Prospect 3140

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

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

4559 So. Paulina Su
Tel. Yards 0145

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

Šį mėnesį sukanka 10 metų, kai įėjo į galių devy
niolikta pataisa prie Jungtinių Valstijų konstitucijos, 
suteikianti balsavimo teisę moterims. Ta pataisa susi
deda iš dviejų sekcijų ir skamba taip:

“Sekcija 1. Jungtinių Valstijų piliečių teisę 
balsuot neprivalo Jungtinės Valstijos arba bet ku
ri valstija atimti arba susiaurinti dėl piliečio lyties.

“Sekcija 2. Kongresas turi galių atatinkamais 
įstatymais įvykinti šio straipsnio patvarkymus.” 
1920 m. rugpiučio 26 d. šitų konstitucijos pataisų 

patvirtino 36-ta valstija, ir tuo budu Amerikos moters 
įgijo lygią su vyrais teisę balsuot. Tai buvo didelis de- 
mokratybės principo laimėjimas.

Kokių rezultatų davė Ąmerikos politikai per šį de
šimtmeti moterų balsavimas?

Visi atsimena, kad moterų balsavimo teisės priešai 
pirmiaus sakydavo, jogei aktingas moterų dalyvavimas 
politikoje atitrauksiąs moters nuo jų pareigų šeimoje, 
pakenksiųs moterų dorovei ir atnešiųs kraštui kitokių 
nelaimių. Bet dešimties metų praktika parodė, kad ši
tie juodi pranašavimai buvo be pamato. Nieko blogo 
dėl moterų teisių sulyginimo su vyrų teisėmis neatsi
tiko.

Antra vertus. tečiaus, moterų dalyvavimas politi
koje nedavė ir kiek žymesnių teigiamų pasėkų. Ame
rikos politika pasiliko daug-maž tokia pat, kokia ji bu
vo iki 1920 m. O kad toje politikoje nedaug tėra kil
naus ir protingo, tai žino kiekvienas. Balsuodamos rin
kimuose, moters pilietės beveik visuomet stoja už tuos 
pačius kandidatus, kaip ir vyrai; patekusios į kongre
sų, legislaturų arba kokių valdiškų vietų, moters elgiasi 
visai panašiai, kaip ir “stipriosios lyties” atstovai.

Galėtų kai kas todėl pasakyti, kad balsavimo teisės 
suteikimas moterims buvo bereikalingas dalykas. Bet 
tai butų netiesa. Moteris yra toks pat žmogus, kaip ir 
vyras, ir teisingumas reikalauja, kad ji turėtų ir tokias 
pat teises. Jeigu jos balsuoja ne geriau už vyrus, tai nė 
jos kaltos. Vyrai laikė savo rankose politikos vairų per 
pusantro šimto metų, tai kaipgi galima tikėtis, kad 
juos pralenktų moters, kurios dar tik pradėjo naudotis 
politinėmis teisėmis?

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ PAVOJUJE?

“Naujienos” vakar padavė vieno didelio New 
Yorko dienraščio korespondento pranešimų iš Pary
žiaus apie tariamų Lenkijos konspiracijų prieš Lietu
vos nepriklausomybę. Toje žinioje sakoma, kad Varšu
va esanti pasiryžus užkariauti Lietuvų ir jų aneksuoti 
ir kad ji šituo tikslu jau susiuosčiusi su kai kuriomis 
didžiomsiomis valstybėmis. Vokietija ir Francija lenkų 
sumanymui pritarusios, bet Anglija priėmusi jį šaltai. 
Varšuva dabar dar abejojanti, kų jai pagiedotų Ame
rika, jeigu ji bandytų smurtu užimti Lietuvų.

Suprantamas dalykas, mes negalime pasakyti, ar 
šita žinia yra teisinga. Bet butų gerai, kad Lietuva at
kreiptų į jų savo dėmesį. Susirūpinti verčia ypatingai 
ta aplinkybė, kad yra žinoma, jogei prieš Lietuvų ga
landa dantį ne tik vieni lenkai. Vokiečiai negali už
miršti Klaipėdos. Jeigu lenkai užpultų Lietuvų, vokie
čiai kažin ar eitų jai į pagelbų; greičiaus, jie gal pa
tys stengtųsi pasinaudoti ta proga suvesti savo sųskai- 
tas su Lietuva. Juo labiaus Vokietijoje stiprėja tauti
ninkai ir fašistai, tuo šis pavojus Lietuvai darosi di
desnis.

Aukščiaus paminėtas New Yorko laikraščio kores
pondentas sakosi patyręs, kad lenkai padarę planų nu
raminti vokiečius, duodant jiems “kompensacijų” už 
Lietuvų: lenkai grųžintų Vokietijai Dancigu ir Dancigo 
“koridorių”, kuris dabar skiria Rytų Prusus nuo Vo
kietijos, jeigu Vokietija leistų lenkams pasilaikyt Klai
pėdą, aneksavus Lietuvų. Kas nepripažins, kad Vokie
tijoje galį atsirasti pakankamai šitokios kombinacijos 
pritarėjų? Apie Dancigo atsiėmimų iš lenkų vokiečiai 
ne tik svajoja, bet ir viešai kalba. Bet pradėti dėl to 
karų vokiečiai dabartinėse sųlygose nerizikuotų. Kas 
kita leisti lenkams užpulti Lietuvų ir paskui jos lėšo
mis “atpirkti” Dancigu!

Mes dar vis nemanome, kad tas lenkų ir vokiečių 
sumoksiąs bus vykinamas artimoje ateityje. Jei atei

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

nančio mėnesio rinkimuose Vokietijoje laimės socialde
mokratai, tai Vokietija gal visai atsisakys remti Var
šuvos konspiratorius. Bet pavojus yra, ir Lietuva tu: 
retų "žiūrėt, kaip nuo jo apsisaugoti. Lietuvų nori pra
ryt lenkų ir vokiečių militaristai ir imperialistai. Nuo 
jų atsiginti, Lietuva privalo ieškoti pagelbos kaimyni
nių valstybių demokratijoje. Bet kad vokiečių, latvių, 
estų ir kitų tautų demokratija Lietuvų užtartų, Lietu
va turi pas save atsteigti demokratinę tvarkų. Kol to 
nebus, nedaug kas pasaulyje Lietuvai simpatizuos, o 
be pasaulio simpatijos tokiai silpnai valstybei, apsup
tai galingų priešų, yra vargas gyventi.

Metams ..................................... $8.00
Pusei metu ................................. 4.00
Trims menesiams .................... 2.00
Dviem mėnesiam ........................  1.50
Vienam mėnesiui ............................ 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..................................... $7.00
Pusei metu ................................. 8.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviems menesiams ...................... 1.25
Vienam mėnesiui .................................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

Metams ........................................ $8.00
Pusei metų ................................... 4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.50

SAUSRA
Sausra palietė milioną ferme

rių. — Trūksta vandens. — 
Sausra esanti “Dievo baus
mė”. — Labai nukentėjo 
.Kentucky valstija. — šiur
pulinga žinia. — žuvys gaiš
ta. —'Už vandenį reikia be
veik tiek pat mokėti kaip ir 
už gazoliną. — Rankomis 
gaudo žuvį. — 1895 m. saus
ra.

Šie metai bus tikrai atmin
tini. Tokių sausrų ir seni žmo
nės neprisimena. Kai kuriose 
Amerikos valstijose farmeriai 
atsidūrė beveik tokioj padėtyj, 
kaip blogais metais Indijos ir 
Kinijos žmonės. Paprastai 
Amerikos farmerių bėdos par
eina nuo perdidelio žemės ūkio 
produktų perviršio. Bet šiais 
metais apie 1,000,000 farmose 
gyvenaięių šeimų ne tik turės 
labai blogą derlių, ale privers
ti bus pergyventi ir vandens 
badą.

Statistikos duomenys yra la
bai sausas dalykas. Tačiau 
reikia neužmiršti, jog šiame at- 
vėjyj skaičiai reiškia žmones, 
kurie jaučia, kenčia ir galvoja. 
O gyvenimas sausros paliesto
se vietose yra tikrai patetiš
kas, nes ten vanduo yra nepa
prastai branginamas, kadangi 
upes ir šuliniai jau beveik vi
siškai išdžiuvo. Rugpiučio pra
džioj lapai jau buvo pageltomis 
vę ir pradėjo kristi nuo me
džių. Iš išdžiuvusių balų mi- 
lionai uodų ėmė pulti žmones. 
Nuo tų įkirių gyvių tiesiog nė
ra išsigelbėjimo.

Kai kuriose valstijose vidu
ryj savaitės žmonės pradėta 
varpais kviesti į'bažnyčią mels
tis. “The New York Times” 
sako, kad West Virginijoj re
liginiai fanatikai tvirtina, jog 
sausros pagalba Dievas išma
rinsiąs visus žmones. Sausra 
esanti Dievo bausmė už viso
kius nusidėjimus. Biblijos lai
kais Dievas nubaudęs žmones 
pa tupu, o dabar baudžiąs saus
ra.

West Virginia tikrai skau
džiai tapo sausros paliesta, žo
lė beveik visiškai išdžiuvo ir 
gyvuliams nebėra pašaro. Ąčiu 
tam, avys parsiduoda po vieną 
dolerį. Automobilistai dažnai 
yra priversti su savim vežtis 
vandeni, kadangi kelyj negali; 
jo gauti.

Kentucky valstijoj reikalai! 
irgi pusėtinai blogi. Kur ki
tais metais' žole paaugdavo iki 
kelių, dabar jos nesimato, upe
liai išdžiuvo, pievose žolė išde
gė. Vienam miesteliui kas 
dieną vandenį reikia vežti trau
kiniais iš Lousville, kadangi 
visi šuliniai išdžiuvo. Apskai
čiuojama, kad dėl sausros Ken
tucky valstija šiais metais tu
rės nuo 100,000,000 iki 150,- 
000,000 dolerių nuostolių. '

Iš Arkansas valstijos prane
šama labai šiurpi žinia apie 
vieno farmerio šeimą, kuri su
sideda iš septynių narių. Pra
eityj tas farmeris galėjo ne
blogai pragyventi. Bet šiais 
metais laukuose sausra sunai
kino visus javus ir daržoves. 
Pasiliko tik viena obelis. Ir ta 
šeima per dvi savaiti maitino
si vien tik džiovintais obuo
liais

Fermeriai, kurie gyvena kal
nuotose Arkansas vietose, ne
sitiki jokio derliaus. Jie pra
dėjo užsiimti medžiokle ir žu- 
vavimu. Bet pastaruoju laiku 
ir žuvys labai smarkiai gaiš
ta, kddąngi upės' ir upeliai bai
gia džiūti. Kita didele nelai
mė, tai—pelagra. Pelagra yra 
baisi liga, kuri paprastai plati
nasi tarp Ištinkamu maistu 
besimaitinančių žmonių.

Indiana ir Ohio valstijos ir
gi tapo skaudžiai sausros pa
liestos. Automobilistai pasa
koja, kad kai kuriose vietose 
už vandenį reikia beveik tiek 
pat mokėti, kaip ir už gazoli
ną.'

Ohio valstijoj išdžiuvo daug 
upelių. Dažnai žmonėms pasi
taiko rasti negyvų paukščių ir 
šiaip nedidelių gyvūnų, kurie 
žuvo dėl vandens trukumo. 
Miestų ir miestelių gyventojus 
šiais metais labai kankina trj- 
dai, kuriuos sausra labiau aks
tiną pulti žmones.

Nebras'kos valstijoj randasi 
nemažai ežerukų, prie kurių 
normališkais metais būdavo 
rengiami piknikai ir išvažiavi
mai. Šią vasarą tie ežerukai 
labai nuseka ir virto tiesiog 
balomis. Dabar suvažiuoja 
žmonės ir stačiai, -rankomis gau
do ežeruose žuvį.

žodžiu sakant, tokios dideles 
sausros' Amerikoj jau seniai 
bebuvo. Senyvi Ohio valsti
jos gyventojai prisimena 1895 
m. Tų metų vasara irgi buvu
si gana sausa. J( Nuo balandžio 
iki spalių mėnesio nebuvę kiek 
didesnio lietaus. Dėliai to labai 
buvę farmeriai susirūpinę. Lai
mei, tą vasarą buvusios labai 
dideles miglos, kurios pakan
kamai suteikdavo augalams 
vandens. Ačiū tam, derlius 
buvęs visai neblogas.—K. A.

PASTABOS
Bolševikių “Darbininkių Bal

se” (num. 8) tūla Amilija pa
sakoja, kaip atsižymėjusiai 
“darbininkės” delegates elgėsi 
ir kovojo SLA. seime. O tai 
“darbininkės” delegatės elgėsi 
ir kovojo vienu kartu ir vie
naip su “darbininkais” delega
tais (per pusantros dienos kar
tu rėkė). Bet nemanykite, 
kad “darbininkės” delegatės 
kovojo vien tik žodžiąis-riks- 
mu. O ne! Jos kovojo ir “vei
kimu” —sako, policistams pirš
tus kandžiojo. Ir visos “dar
bininkės delegatės” kovojo ir 
stovėjo (stačios) visą laiką 
“darbininkų” delegatų eilese 
(sykiu rėkė) ir sykiu su jais 
“buvo policijos išmestos ir su
muštos”. Ir tai vis visos. 
(Prastos kovotojos, kad iš “ko
vos lauko” buvo išmestos).

» » »
Kitoj vietoj tas pats “D. 

B.” sako: “jiems tik suokal- 
biaut apgaudinėjant pasidole- 
riaut rupi”— tai yra SLA. 
viršininkams.*

Bolševikių “D. B.”, matomai, 
kitus sprendžia sulig saviškių. 
Juk kas, kas gali kalbėt apie 
pasidoleriavimą, bet tik ne bol- 
ševikės, neš pas jas (kaip ir 
bolševikus vyrus) eina amžinas 
doleriavimas, kur tik jos pasi
suka. Ir tas niekam nėra pa
slaptis.

Anais metais bolševikės (su 
vyrais) prisidoleriavo Stilsono 

bylos vedimui; vėliaus Moo- 
ney’s bylos vedimui; dar vė
liaus — Lietuvos baduoliams. 
Bet šitoki pasidoleriavimai-išvi- 
liojimai dolerių iš darbininkų 
kišenių, tai tikra žulikystė.

—Kalvis.

Kiek yra Suvienytose 
Valstijose gyventojų
Kontinente apie 123 milijonai, 

su kolonijomis virš 137 
milijonų

Naujausiu preliminariu cen
zu gyventojų Suvienytose Val
stijų kontinente yra 122,728,- 
878 žmonės. Sykiu su * terito
rijomis ir nuosavybėmis už 
kontinento sienų Suv. Valsti
jos turi apie 137,501,561 gy
ventoją.

Dabar ir 10 metų atgal

Palyginant dabartinį gyven
tojų skaičių su skaičium buvu
siu 1920 metais, gaunasi toks 
santykis:

1930 1920
Cont. U. S. 122 728,873 105,710,620 
Alaska 59,000 55,036
American Samoa 9,956 / 8,056
Guam 18,521 13,275
Havvaii 386,336 255,912
Pan. canal zone 39,469 22,858
Porto Rico 1,543,713 1,299,809
Philipines 12,604,100 10,350,640 
Virgin salos 22,102 26.051
Visos kitos vietos 89,381 117,238

Viso 137,501,561 117,859,315

Pereitą dešimtmetį gyvento
jų prieauglis, nežiūrint į imi
gracijos suvažiavimą ir gimi
mų skaičiaus sumažėjimą, )bu- 
vo 17,018,253 žmonės. Dešimt
metį prieš tai, tai yra nuo 1900 
m. ligi 1910 metų prieauglis 
buvo 15,977,691.

Nuošimčiais pereiti trys de- 
.šimtmečiai rodo prieauglį: nuo 
1900 ilig 1910 metų 21%, nuo 
1910 ligi 1920 metų 14.9,% ir 
nuo 1920 m. ligi 1930 metų 
16.1%.

Palyginant su 1790 metais

žemiau dedamoji lentelė ro
do, kaip nuo 1790 metų augo 
S. V. gyventojai:

Gyventojų Prieauglis
Metai nuoš.
1930 122,728,873 16.1
1920 105,710,620 14.9
1910 91,972,266 21.0
1900 75,994,575 20.7
1890 62,947,714 25,5
1880 50,155,783 30.1
1870 38,558,371 22.6
1860 31,448,321 35j6
1850 23 191,876 35.9
1840 17,069,453 32.7'
1830 12,866,020 33.5
1820 9,638,453 33.1
1810 7,239,881 36.4
1800 5,308,483 35.1
1790 3,929,214

Gyventojų skaičius valstijomis

Didžiąusį prieauglį parodo Ca- 
’lifornia, nuošimčiais 64.6, bet 
New York viršija skaičium,
nors nuošimčiais 
21.4%.

siekia tik

1930 1930
Valstija Gyventojai

1 New York 12,609,555
2 iPennsylvania .9,638,099
3 Illinois 7,630,283
4 Ohio 6,629,373
5 Texas 5 810,683
G California 5,642,282
7 Michigan 4,818,371
8 Mass. 4,364,972

<9 New Jersey 4,002,568
10 Missopri 3,619,176
11 Indiąna 3,225,418
12 No. Carolina 3,165,146
13 ,Wisconsin j 3,000,388
14 Georgla 2,901,127
15 Alabama 2,644,477
16 (Kentucky 2 622,809
17 Tcnnesseo 2,609,637
18 Minnesota 2,558,265
19 Iowa 2,467,900
20 Virginia 2,418,075
21 Oklahoma 2,388,955
22 Louisiana 2,098,876
23 Mississippi 2,007,743
24 Kansas 1,882,518
25 Arkansas 1,853,981-
26 So. Carolina 1,732.271
27 West Va. 1,728 510
28 Maryland 1,625,279
29 Connecticut 1,602,263
30 Washington 1,557,540
31 Florida 1,465,969
32 Nebraska 1,386,619
23 Colorado 1,033,156
34 Oregon z 951790
35 Maine 799,662
36 So. Dakota 691,008
37 Rhode įsi and 687,020
38 No. Dakota 681,273
39 Montana 533 519
40 Utah 502,G40
41 Dist. Colum. 485,716
42 New Hamp 463,746
43 Idaho 437,440
44 Arizona 421,641
45 New Mexico 418,932
46 Vermont 359,092
47 Delaware 236,858
48 Wyoming 244,693
49 Ne vada 90,559

Viso 122,728,873

i E. T. A. Hoffman

i Velnio Eliksyras Į
I . 1 '

Vertė J. Pronskiis

(Tęsinys)
Gausios aukos, kurias iš vi

sų šalių sunešdavo visų ger
biamam vienuolynui, padarė 
galimu tam tikromis dienomis 
refektorijoj pavaišinti vienuo
lyno draugus ir gynėjus. Bū
davo valgomosios sales vidury 
padengia ilgą stalą, kurio au
kštajam gale sėdi prioras Leo
nardas su svečiais. Broliai 
pasilikdavo prie siauro, stalo 
pasieny ir naudodavosi, kaip 
taisyklių yra nustatyta, pa
prastais savo indais, tuo tar
pu svečių stalas būdavo švariai 
ir jaukiai apkrautas porcelianu 
ir stiklu. Vienuolyno virėjas 
taip gardžiai mokėdavo paga
minti pasninko valgius, kad 
visiems svečiams labai patikda
vo. Svečiai parūpindavo vyno, 
ir tuo budu pietus Kapucinų 
vienuolyne buvo draugingas 
nevaržomas profano su dvasiš
kiu susiėjimas, kurs bendrai 
atsiliepdamas į abiejų pusių 
gyvenimą nebuvo be naudos'. 
Nes, kai tokie verdančio pa
saulio pagautieji jį apleisdavo 
ir įeidavo į murus, kur visa 
rodo griežtai priešingą jų dar
bams dvasiškių gyvenimą, tu
rėdavo jie, nors vienos, pate
kusios į jų sielą, kibirkšties 
sujudinti, pripažinti, kad ir ki
tu keliu einant, ne tuo, kurį 
jie yra pasirinkę, randama ra
mybė ir laimė, taip.1 kad, gal
būt, dvasia juo labiau ji pa- 
kjla virš žemės', tuo labiau ga
li žmogui priduoti aukštesnio 
esimo.

Vienuoliai tuo budu Įgydavo 
gyvenimo prityrimo ir išmin
ties. Patyrimas, kurių jie įgy
davo už savo sienų, praplėsda- 
vo jų pažiūras.

Aukščiau visų dvasinių ir 
moksliniai išsilavinęs buvo 
prioras Leonardas. Jis turėjo 
bendrai pripažinto teologijos 
mokslininko vardą; lengvai ir 
giliai jis galėjo išspręsti sun
kiausius klausimus, ir semina
rijos profesoriai dažnai eidavo 
jo patarimo ir pamokinimo 
klaustis. Jis buvo taip pat 
labai išsilavinęs’ pasauliniuose 
klausimuose, daugiau, negu to 
.reikalinga vienuolyno dvasiš
kiui. Jis lengvai ir gražiai kal
bėjo italų ir frąncuz# kalbomis 
ir dėl jo ypatingų gabumų jis 
seniau buvo siuntinėjamas 
svarbiems uždaviniams atlikti. 
Jau tuomet, kai aš jį pažinau, 
jis buvo gana senyvas, tečiau, 
nors jo plaukai liudyjo apie jo 
amžių, iš akių tebeblizgėjo jau
na ugnis, ir jauki šypsena, ku
ri puošė jo lupas, didino įspū
di jo vidujinio kilnumo ir dva
sios ramybes. Ta pati gracija, 
kuri puošė jo kalbas, reiškėsi 
ir visuose jo judesiuose, net tie 
bespalviai ordeno rūbai stebė
tinai gerai glaudėki .prie 
puikių jo įkuno formų. Tarpe 
brolių nębuvo nė viepo, ;kurj 
butų į šį vienuolyną atvedęs 
ne laisvas' iš savo valios pasi
rinkimas, dar daugiau— ne vi
dujinis, dvasios iššauktas rei
kalas. I^eonardas butų bema
tant suraminęs patį nelaimin
giausi, kurs norėdamas pražu-! 
ties išvengti vienuolyne saui 
.prieplaukos ieško. Jo atgaila; 
butų buvusi trumpas pereina
masis laikas į ramybę, ir toks,į 
su pasauliu susitaikinęs, ne
kreipdamas domės į jo žaismą, 
gyvendamas žemėje, butų greit 
iškilęs viršum viso žemiško.

Šias nepaprastas vienuolyno 
gyvenimo tendencijas Leonard
as buvo įsistebėjęs Italijoj, kult 
kultas ir su juo visas religinis! 
gyvenimas yra giedresnis, nei 
kaip katalikiškoje > Vokietijoje. 
Taip pat bažnyčių statyboj 
yra užsilikę antikos formų, tai 
ir, rodos, yra spindulys iš gied-j 
ringų gyvų senovės laikų įsi-i 
veržęs į mistišką krikščiony-! 
bės patamsį ir nušvietęs jį tuo 
stebuklingu avietėj imu, kurs

anais laikais laikė apsupęs die
vus ir karžygius.

Leonardas mane pamįlo, jis 
mokino mane italų ir prancūzų 
kalbų, bet ypatingai mėgau 
įvairias knygas, kurių jis man 
duodavo, ir jo kalbas, kurios 
labai sėkmingai mane lavino. 
Beveik ištisą, atlikusį nuo pa
mokų seminarijoj laiką praleis
davau Kapucinų vienuolyne, ir 
jaučiau, kaip vis labiau didėjo 
mano palinkimas įsivilkti į dva
sininko rubus. Savo norą pa
reiškiau priorui; ne tai, kad 
norėdamas mane atkalbėti, jis 
patarė mažiausia dar porą metų 
palaukti ir tuo tarpu labiau ne
gu ligšiol pasidairyti po pasau
lį. Pažinčių turėti tuotarpu ne
jaučiau reikalo; man puikiausia 
pakako vyskupo koncertmeist- 
rio, kurs .mane mokino muzi
kos. Draugystėj, ypatingai, kur 
buvo moterų, jaučiausi labai 
nejaukiai suvaržytas, ir tai, 
kaip ir abelnai mano palinki
mas į užsidariusi gyveni
mas į kontempliatyvinį gyveni
mą, rodėsi, apibudino mano vi
dujinį pašaukimą į vienuolyną.
Medardai pasakoją, kaip jis 
vienuolyne pirmą kartą sutiko 
merginą ir kokius jausmus ji 

jame sukėlė

Vieną kartą prioras kalbėjo 
man daug įstabių dalykų apie 
pasaulinį gyvenimą; jis įsilei
do į slydžiausius klausimus, ku
riuos jis tačiau, įprastu mokė
jimu lengvai ir mandagiai išsi
reikšti, taip pasukdavo, kad iš
vengdamas viso šiek tiek pikti
nančio, visuomet taikė į savo 
tikslą. Pagaliau jis paėmė ma
no ranką, pažiurėjo aštriai man 
į akis ir paklausė, ar aš tebesu 
nekaltas? — Aš pasijutau pra
dėjęs kaisti, nes kai Leonardas 
mane taip užklupęs paklausė, 
many ryškiausiomis varsomis 
iškilo senai jau pamirštas vei
das. — Koncertmeistris turėjo 
seserį, kuri nors negalėjo va
dintis graži, vienokiai, būdama 
pačiame pražydime, buvo gana 
vyliojanti mergaitė. Ji turėjo 
labai puikų grynų formų nuau- 
gimą; jos rankos, krūtinė ir 
forma ir koloritu buvo tokios 
gražios, kokių retai tenka ma
tyti. — Vieną rytą, eidamas į 
ikoncertmeistrį pamokų, užklu
pau jo seserį lengvuose ryti
niuose apdaruose beveik visai 
nuoga krutinę; tiesa, ji sku
biai antsimetė skarą, bet mano 
žingeidus žvilgsniai gana gavo 
pastebėti, aš negalėjau žodžio 
.ištarti, many sukilo niekada ne- 
.patirti pajautimai ir pagreiti
no gįslose įkaitusi kraują, jog 
girdėti buvo,'kai pulsas mušė. 
Mano krūtinė spazmingai susi- 
spaudė ir lyg perplyšti norėjo, 
pagaliau tyliu atadusiu galėjau 
įtraukti dvasios. Kai mergaitė 
(visai laisvai priėjus paėmė ma
ne už ranlkos ir paklausė, kas 
man pasidarė, padėtis dar la
ibiau pablogėjo, ir vienintelė lai
mė, kad į grįčią įėjo koncert
meisteris ir mane iš kančių iš
gelbėjo. Niekuomet ligi lol ne
buvau padaręs tokių klaidingų 
akordų, niekuomet dainavime 
tokių detonacijų, kaip šį kartą. 
Ąš buvau gana dievotas ir vė
liau visa tai palaikiau velnio 
gudrumu. Po trumpo laiko jau
čiausi tikrai laimingas asketi
nėmis atgailomis pavaręs nuo 
savęs piktąjį priešą. Dabar už
kluptas gaudančio prioro klau
simo, pamačiau priešais save 
stovint koncertmeistrio seserį 
su nuoga krutinę, jaučiau šiltą 
jos kvėpavimą, jos rankos 
spaudimą — mano vidujinė 
baimė kilo kiekvieną momentą. 
Leonardas žiurėjo į mane su 
.Įcažkokia' ironiška šypsena, nuo 
kurios aš ėmiau drebėti. Nega
lėjau pakelti jo žvilgsnio, nulei
dau akis. Prioras paplojo į ma- 
ąio degantį veidą ir tarė:

(Bus daugiau)

Garsinkite ‘N-nose’



Ketvirtai rugp. 28, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ką turite savo vaikams 
pasakyti

na po dvi; *11 vai. ryto ir S 
vai. popiety. Iš eilės bus: an
tradienį išvedžiojimas po antro
pologijos, botanikos, geologijos 
ir zoologijos skyrius. Trečiadie
nį paskaita “Korėja’ ir Sibi
ras’’, ir “Įvairios žuvys”, ket
virtadienį išvedžiojimas ir penk
tadienį paskaitos “Urviniai gy
ventojai” ir “Chicagos žvėrys”.

Laukia vokiečių iš už 
vandenyno

Pereitų naktį uždegė 
Lindbergo švyi'urį

Lietuviai Gydytojai įvairus Gydytojai

Prieš prasidedant mokyklų 
laikui, Chicago Motor Club 
kviečia pasakyti savo vaikams 
ir prisilaikyti patiems tėvams 
šių taisyklių:

1. Padėk mokyklų vaikų pa
truliams.

2. Eik skersai gatvės tik 
gatvių kampuose.

3. Prieš eidamas skersai gat
vės apsidairyk į abi puses.

4. Skersai gatvės eik, bet ne 
bėk.

5. žaisk tik tam tikrose sau
giose vietose.

6. Atmink, kad automobi
liais važinėja alėjomis ne tik 
gatvėmis.

7. Buk atsargus važiuoda
mas dviračiu (bicycle).

Pereitais metais Suvienytose 
Valstijose automobiliai užmušė 
9000 vaikų.

Pamatykit prieš 25,000 
metų pieštus paveikslus

Field Museum ka tik išsta
tė parodai Pietų Fra nei jos kal
nų uolose rastus piešinius, pieš
tus urvinių žmonių toli prieš 
25,000 metų. Tarp kitų paveik
slų yra dvi pelėdos, kurios sa
vo didelėmis akimis žiuri iš 
proistoriškos senovės.

Taip jau galima apžiūrėti 
daiktus ir namų įrankius, var
tojamus Afrikos laukinių gy
ventojų ir įvairius daiktus, su
rinktus Illinois indionų Pato- 
watomi, Sauk, Fox, Menomi- 
nee, Ojibwa ir Winnebago.

Pagautas jaunas juoda- 
rankis

Ką tik atskridę keturi vo
kiečiai, vedami lakūno Gronau, 
laukiąmi iš Ne,w Yorko atle
kiant į Chicagą, stačiai į avia
cijos parodą. Lindbergas žada 
atvykti tik savaitės gale. Dar 
užsuks vienas vengras lakūnas, 
kurs pradėjo skridimą į Euro
pą ir apsistojo EI Passo.

Arti milijono vaikų 
mokyklose

Chicagoj ant Palmolive na
mo pereitą naktį 9 vai. vakaro 
tapo įžiebtas milžiniškas švy- 
turis, 2,000,000,000 žvakių švie
sos. Šviesą įžiebė pats’ prezi
dentas Iloover, būdamas Wa- 
shingtone, vienu knipkio pa
spaudimu. Švyturis dabar kas 
naktį apšvies visą Chicagos 
miestą, rodydamas orlaiviams 
kelią 'nakties metu.

Padaro jūsų
DVIEJU f AŠMENŲ BRITVĄ

(Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami 
s-i.oo enc

■ už dešimtį VU už penkes 
Garantuotos

PROBAK CORPORATIONOtviJ’ON O>
, AutoStrop Sofety Rotor Co., Ine., N. Y. C

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Lietuves Akušerės

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue

Orlaiviu parodą galima 
namie girdėti

Bluc Ribbon Malt radio sto
tis WIB() (pasukti radio ro
dy k lį į patį viršų) kasdien nuo 
10 vai. ryto ligi 10 vai. vaka
ro smulkiai papasakoja kas de
dasi Curtiss Airfield, taip kad 
ir namie būdamas gali girdėti 
kas ten dedasi.

Benjamin Markovič, 17 me
tų amžiaus, šiandien pagautas 
už rašinėjimą moterims laiš
kų, reikalaudamas pinigų po 
kelis tūkstančius dolerių arba 
grasindamas pasekmėmis. Poli
cija padarė spąstus ir vaikiną 
pagavo. Rasta, kad jis buvo 
nepilnaprotis.

Field Museum paskaitos
Pradedant rugsėjo 2 d., an

tradieniu, Field Museum of 
Natūrai History duodama ne
mokamai eilė paskaitų, kasdie-

MADOS

Banditai apšaudė žmo
gų gatvėj

Jonas Kazimierski, 831 Less- 
ing st. bandė pabėgti nuo ban
ditų, bet banditai paleidę pro 
jo 'ausis keletą šūvių, sulaikė, 
atėmė $559 ir tada paliepė: 
“Dabar bėk!” ir paleido dar 
du šuviu, nesužoisdami.

Po Labor Dily ant ryto me
to Chicagoj ir apylinkėse susi
rinks į mokyklas net 850,000 
mokinių. Publiškos'e mokyklose 
laukiama 500,000, ir be to, ka
talikų parapinėse mokyklose 
apie 215,000 ir kitokiose pri
vatinėse 35,000.

Miesto ihokyklose 
skaitoma 235,000 ir 
net 
nuo 
yra

From Youth to Age

vaikinų 
merginų 

265,000. Viso prieauglių 
6 ligi 21 metų Chicagoj
900,000.

Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaltfl 
subręsta | moterį, kada moteris 
gimdo pirma kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydi a E. Pinkham’s 
Vegotablo Compoupd pagelbsti 
atsteigtl normale sveikata ir 
gyvumą.

LYDIA E PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND
I VI,IA » PĮNKHAM MED. <OM I.YNN. MASS.

Graboriai
Telefonas Yard^ll38

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Bez. Tel. Vcn Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedClioni 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.
4442 South Wcstern Avenue 

Tel.^Lafayette 4146 

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

VALANDOS:

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

Telefonas ,Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas 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

CHICAGO, ILL.

Speciallataa ardyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei Uiti negalėjo jumia išgydyti, atellan- 
kyklt paa mano. Mano pilnas ifterzatninavi- 
man atidengs jūsų tikrų liga ir jei aS apsi- 
imsiu Jus gydyti, sveikata jums augryl. Ei
kit pas tikrų apecialtstų, kuria neklaua jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

yrigalutino iftegzaniinavimo—kaa lama

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

Kambarys 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioi nuo 10 rvto iki 1 po pietų

20 St.

po

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

LIETUVIS 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 *

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbotn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

T ei. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nėdėtioj nud 9 iki 12 ryto 

------------o -—.

Tel. Yards 1829

2314

1439

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7^89 

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

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

A. A, OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
advokatai

11 Sduth La Šalie Street.
Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nud 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Pagavo banko sukčių

visus 
draugus ir pažįsta- 

šiose gedu Ii n-

KETURIŲ SAVAIČIŲ MIR
TIES SUKAK*TUVfiS 

BARBOROS PETROKIENĖS

ar-

Bolesla\v Salik, sekretorius 
I lammond Northern Trust and 
Savings Bank ir sekretorius 
Pirmosios Lenkų Building 'and 
Loan asociacijos, buvo pabė
gęs padaręs bankui ir asocia
cijai nuostolių. Dabar pagau
tas Crown Point, Ind. ir grą-, 
žinta'S atiduoti atskaitą.

Jau vienas lakūnas 
užsimušė

Keli žiūrėtojai sužeisti 
orlaiviui nukritus

Curtiss erod romas. Vakar, 
penktą aviacijos parodos die
ną įvyko tragedija. Kariškas 
lakūnas J. P. Dešhazo visu 
smarkumu lėkdamas padare ap
sivertimą ir aukštyn galva šo
vė per žiūrėtojų sėdynes, bet 
nepaspėjo atsitiesti, kai orlai
vis smogė į žmonių sėdynes ir 
užsidegė. Lakūnas užmuštas 
vietoje ir keli žiūrėtojai su
žeisti.

Bugpiueio 30 dieną subina 
lygiai keturios savaitės kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu 

' mano mylima žmona ir vaikų 
motinėlė. Nors ji ilsisi ra
miai kapuose, mes netekę jo
kios negalime josios užmiršti.

Minėdami liūdnas keturių 
savaičių mirties sukaktuves — 
Šventos Mišios bus už jos sie
lą subatoj, rugpiučio 30 dieną, 

» 8 valandą rytę, Nekalto Pra- 
’ sidčjlmo bažnyčioj Brighton 

Parke. ,

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines,

, mus dalyvauti 
r gose pamaldose.

NuliUdusi
Petro k ų šeimyna.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki S 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr, A. R. BLUMENTHAL 
Ol’TOMETRIST 
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėle j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šuliniai Dcpositors Banką 

skersai gatves nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South rtalsted St.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadlcy Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. 2()LP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas it Chitiltgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 233( 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearhom St.
Room 928 

Tel. Franktin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St;
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5 950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

2058 — Elegantiška svečiuose 
ba ant gatvės išeiti suknelė. Gali
ma siūdinti iš šilko, vilnų arba ak
somo, ir pagražinti kita materija 
arba stugelėm bei karbatkom. Su
kirptos miėros 16, 18, taipgi 36, 
38, 40, 42 ir 41 coliai per krutinę.

Norint gauti vien# ar dauglhu virš1 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pd-. 
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai patašyti sdvo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pdvyzdžid kaina 
15 cėritų. Galima prisiųšti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už-j 
pakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So.’ 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept. Į 

1739 S. Halsted St., Chicago, III. , 
čia įdedu 15 centų ir p raliu at- 4

]! dusti man pavyzdį No_____
Vfieros .......................... per krutinę i

PRANCIŠKUS KALIKAS
5 su šiuo pasauliu
7 dieną, 3 valandą 

sulaukęs 03 ine- 
gimęs Tauragės 

Kvėdarnos parap., ir 
Amerikoj išgyveno 

Paliko dideliame 
dukterį Marijoną,

Persiskyrė 
rugpiučio 2'

• ryte, 1930 m. 
tų amžiaus, 
apskr., 
mieste.
20 metus.
nuliūdime
žentą Jurgį Davidonį, du anū
kus ir gimines. Išimas pašar
votas randasi 3004 Eme-

subatoj,
2 vai. po

(Vardas ir pavardl)

(Adresu)

Laidotuves įvyks 
rugpjūčio 30 dieną, 
piet iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapinės.

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

Nuliūdę liekame,
Duktė, žentas, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarmių j;i gra- 
boHns Kudeikis, Telefonas

URBONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 25 dieni), 10 valandą 
Woodboro,, 1930 m., 

siiluukęš 43 m. amžiaus,
Btiseinių 
parapijoj, 

Dabiu

Wise., 
gimęs 
venčio 
kaime.
Vincentą Liutkus. Paliko di
deliame nuliūdime seserį Ole- 
sę ir švogerį Joną Būrius 
Fittsburgh, Pa., taipgi brolį 
Petrą Pitlsburghe; C.hieago.je 
— brolį Aleksą ir pusbrolį P. 
Urboną, dėdę P. Bdčkj, Lie
tuvoje 3 seseris — Marijimą, 
Močtą ir Oną ir pusseserę Kli- 
bauskienę, gimines ir pažįsta
mus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2230 Blue Island Avė,

Laidotuvės įvyks subatoje, 
rugpiučio 30 dieną, 1:30 vai. 
po p\etų iš namų bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi Ą. A. Kazimiero Urba- 
no giminės, draugai ir piuųsta- 
ini esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėsė ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Broliai, Seserys, Giminės 
ir Pažjstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Badžius, Tel. Victory 
4088. _____________

apskr., Už- 
Labunavo 

parveštas pas

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

1616 jVV. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5 203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Patarnauju laidotuve- 
visose miesto ir 

miestelių dalyse. Mo
derniška koplyčia 

veltui.
S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 491h Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3 794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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

Tek Kcnwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. JO—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Tel. Drexel 6323

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rėž. 6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
♦. 18z!l South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 848}

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St*
Valandos: nuq 10 iki 2 po pietų, 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Scrcdoj ir Petrtyčidj nuo 9 iki 6

TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. S L A K I S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Wakhinjjton Strfect 
Cor. V/ashiHfcton and Clark Sts.

Ofiso Tek Central 2978 
Namų Tek Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 90^0 

Nartiie 8-9 ryte. Tek Repiiblic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phohe Midway 2880

Tek Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 pirst National Bank Building
38 SO. DfcARfcORN STREET 
Vakarais 2221 W. 2Žnd St.

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal' 2552

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 SOuth Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dietų, 2 iki 3 pu piet.

7 iki 8 vai. Nedėk' nito 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas j

4631 So. Ashland Avė.
Tek Bdulevatd 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St
Tek Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Babravičiaus atsi
sveikinimo koncer

tas nebetoli
Koncertas Spalio 5 d. — Išva
žiuoja Lietuvon Lapkričio 1 d.

Musu Juozas Babravičius su 
savo jauna' žmona rengiasi ap
leisti Ameriką ir apsigyventi 
Lietuvoj. Nors p. Babravičius 
be vargo patapo Amerikos pi
lietis, bet gimtoji tėvynė nu
galėjo ir ten grįžta ant visuo
met. Ameriką, kurią taip jau 
yra pamilęs, žada retkarčiais 
aplankyti, bet jau kaip sve
čias. Malonu girdėti dar tas 
laktas, kad ponia BabraVičie- 
nė, nors gimusi amerikietė, ta
čiau mielu noru važiuoja Lie
tuvon gyventi.

Babravičiaus atsisveikinimo 
koncertas rengiamas spalio 
(October) 5 d., sekmadienį, 8th i —----------------------
STREET THEATRE. Koncerte [Atlant,c and Paclflc Pboto1
pats Juozas išpildys didelę pro- Italijos našlaičiai po žemės drebėjimo
gramą geriausių, rinktinių mu- Roma, Italija. Paveiksle matomi kaikurie vaikai, netekę savo 
zikalių dalykų. Taip pat gerb. narmi įr tėvų laike didžiojo žemės drebėjimo. Vaikai gabenami 
artistui padės, dalyvaudami jo L jĮoma kur jie bus auginami valdžios priemonėmis, 
koncerto programoj šie jo drau
gai dainininkai: ponia Ona — ....... ~~=
Biežis, soprano; p-lė Sylvia Sa- nepaminėti, tai kažin kur din- 
bonis, pianistė; p. Povilas Sto- g() Jeffersono komunistai? Ka- 
gis, bosas ir p. Mike Jozavitas, Į tai ten buvo jų sostinė ir 
pianistas. Koncertas, kaip ma
tyti, bus nepaprastas.
Kur galima iš anksto nusipirk- |lysčių pridarė. Galop ir patys 
ti tikietus Juozo Babravičiaus | Pranyk°. Tai dabar ir publika 

koncertui

V. Stulpinas, 3255 S. Hal
sted st.,

W. B. Yucus, 3239 S. Hal
sted St.,

J. Kudirka, 4140 Archer Av., 
Mrs. P. Petraitienė, 2515 W. 

69th St.,
“Sandara”, 3226 S. Halsted

nė vienas parengimas nepraei
davo be jų, o kiek ten jie kvai-

i mišką gali links- 
leisti, niekas jų ne-
dolerių. Net patys
pritarėjai tuo labai

atvažiavus 
mai laiką
kolektuoja
komunistų
patenkinti.

Bedarbės apsireiškimai

galėsią būti, nes namuose dar
bas laukiąs, sako esąs bizi. Tie
sa, kada aš tik nueinu pas p. 
Saldokas, paklausiu, kaip biz
nis, jis visados atsako gerai. 
Mat p. Saldokas yra plačiai 
žinomas, priegtam sąžiningas, 
tai ir biznio jam netrūksta, 
nors metai yra liekoki.

Vėlinu p. Saldukams links
mai laiką praleisti, ir laimin
gai sugrįžti, nes mes jo lauk
sime su visokiais reikalais.

Brighton Parkietis.

“Naujienos”, 1739 S. Halsted 
St.,

Paul Baltutis, 3327 S. Hal
sted St.,

N. Krukonis, 3251 S. Halsted

galima 
matyti, 
pedide- 
Wicker

/

The English Cohimn

J. Sinkus, 6959 S. Halsted 
Street.
Juozo Babravičiaus koncertui 

nusipirkę iš anksto baksus 
turi:

Kaip visiems jau žinoma, be
darbė siaučia visu smarkumu 
ir bedarbės pasekmes 
ne tik girdėti bet ir 
Štai North Side yra 
lis taip vadinamas
park, į kurį iš ryto anksti nu

galima rasti bedarbius, 
kurie pastogės neturėdami par
ke ir nakvoja. Bet 
tais žmonėmis kai 
ir nebegalės parke

ėjus

kas bus su 
ateis žiema 
nakvoti ?..

Golden Stars lose and 
Tie in Twin Bill

M r.
Park

Mr.
M r.
Mr.
Mr.
Dr. K

W. Brietzke—Marquette 
State Bank

. Zolp
i. Olis
. Zuris

L Mackievvich
Į. Draugelis
L Mickevice
L. Gaizaite 
Norkus

G. Šukys
A. Masulis
B. Lemont
G. Stungis

Lietuvos Konsulatas
Mr. J. Brenza—^Metropolitan

State Bank
Mr. J. Sinkus.

Išvažiavo vakacijų 
ir mirė

Miss 
Mrs. 
M r.
Mr. 
M r. 
M r.

gyve
nąs 2230 Blue Island Avė., lie
pos 8 d. išvažiavo į Woodboro, 
Wis. vakacijų ir manė patai
syti savo suirusią sveikatą, bet 
pagyvenęs pas Joną Bielskį 
apie 7 savaites pasimirė.

Velionis skundėsi vidurių li
ga. Kartu su juo buvo išva
žiavęs jo draugas Vincas Liut
kus su savo motere, tad grįž
dami iš vakacijų jie parsive
žė Kazimiero kūną, kurs da
bar randasi pašarvotas 2230 
Blue Island Avė.

Kazimieras Urbonas,

Apsilankė Babravičiai
Vakar dieną “Naujienose” 

apsilankė artistas p. Babravi
čius su savo žmona'. Abudu at
rodo tikrai gerai, visai kaip 
prieš medaus mėnesį. Dabar 
artistas labai užimtas savo at
sisveikinimo koncerto rengimu, 
kuriam uoliai padeda jo jau
noji talkininkė, ponia Babra- 
vičienė ir daugelis artimųjų 
draugų. P.

North Side
Linksmas išvažiavimas

Nedėlioj, rugpiučio 24 dieną 
Morning Star Kliubas turėjo 
linksmą išvažiavimą Jefferson 
giriose. Kaip visuomet taip ir 
dabar Kliubo parengimas bu
vo sėkmingas, publikos daug 
privažiavo, ir prie muzikos ir 
dainų praleido linksmą laiką. 
Be abejo, kliubui liks gerai 
pelno.

Bet vieno dalyko negalima

Iš Brighton Parko 
padangės

Ponai Saldukai, Brighton 
Parko biznieriai, išvažiuoja į 
Westville, Illinois, pas p. Ge- 
ribus, Westvillės biznierius. Ge
ri bai tai yra Westvillės žmo
nių linksmintojai, nes jie turi 
net du teatrus, ir su kruta- 
mais paveikslais linksmina 
Westvilliečius.

P-nas Saldukas yna penios 
Geribienės brolis, tai dėlto ir 
važiuoja į Westvillę.

P-nai Saldukai nemano ilgai 
Westvillėj būti, nes yra pa
sirengę ir kitas svarbesnes te
nai esančias vietas aplankyti. 
Viena esanti svarbiausia vieta, 
tai LODI, Indiano State, kur 
sako esanti viena iš geriausių 
vietų dėl maudymosi, nes te
nai vanduo esąs iš žemės trau- 
kamas, ir turįs nepaprastai 
gardų skonį.

P-nai Saldukai sako ilgai ne-

The Golden Stars exibited 
another bad day in a double 
header lašt Sunday losing the 
opener to Marquette Maroons 
by a, score of 14 to 9 and tied 
the Saddock and Adelman 9 
to 9. In both games they 
played a very ragged game of 
baseball committingx 15 errors 
in both game all of;which were 
costly. In the first game 12 
of the 14 runs were of the un- 
eared variety and 6 of the 9 
in the night-Cap we.re of the 
šame kind. In other words both 
games should have been won 
very eas’ily.

Both the Maroons and S. & 
A minės played good bąli de- 
fensively and both were out 
hit by the Stars. The second 
gamą ended in an argument 
over a tigh hit by T. Yukon 
which the S. and A. team 
claimed it to be a foul bąli. 
The second game is to be play- 
ed over to settle the South 
End supremacy.

T. Yukon was the slugging 
demon for the Stars getting 7 
hits out of 10 times up in- 
cluding o dodble and 2 triples. 
Gricius was next with 6 singles 
out of 9 times at the plate. 
Gricius' and Stankus led in the 
errors column with 5 and 6 
errors respectively. In both 
games the Stars made 15 er
rors.

What do you say Marquette 
Maroons lets play two mūre 
games to settle the argument 
as to the superiority of the 
two teams. I will put a 100% 
Lithuanian team to oppose 
your outfit as in this seramble 
you know our Lithuanian boys 
failed to show up in time for 
the engagement.

FIRST GAME 
Marquette Maroons* AB R H 
Gudaitis 2b 6 2 2

NAUJIENOS, Chicago, m.
Rusgis 1b 6 2 2
Andy RF 5 2 2
Ivan CF 6 « 3
Brown LF 6 12
Pronckutis 3b 5 1 2
Jurgilas SS 4 0 1
Stanz 2^01
Brautas ' 2 111
Royce, 2 10 0
Knopp 1 2 0 1
Schnukas . 1110

46 14 17 
Golden Stars AB R II
Fryer RF 3 0 1
Stankus SS-3b 5? 0 1
Home CF 5 10
Gricius 3b-SS 4 2 3
J. Yukon 2F 5 2 3
T. Yukon P-2b 5 2 5
Makay 2b 2 1 1
Oswald 2b 1 0 1
Goslin 110 0
Romanas 1b 4 0 1
Gaspar C 3 0 0
Gudas . C 2 1 1
Extin PH 10 1
Domikaitis PH 10 0

42 9 18
Marquette: R. H. E

5 2 0 3 0 0 3 0 1—14 17 1 
Golden Stars:

1 0 2 2 0 J 0 4 0 0— 9 18 9 
Two base hits: Jurgilas, An

dy 2, T. Yukon, Iwan.
Three bas’e hits: Oswald, Gu

das.
Home run: J. Yukon.
Strike - outs: T. Yukon 1, 

Knopp 3, Shnukas 7, Goslin 6. 
Base in balls: T. Yukon 2, 
Knopp 2, Shnukas 1, Goslin 1.

Earned runs: Marquette 2.
SECOND GAME

Saddock & Adelman AB R H 
J. Warkolak 2b 4 10
Kiselauskas LP 2 10
A. Warko.lak 2b 4 1 0
Piotrowski C 5 0 3
T. Harvey RF 5 12
G. Harvey SS 4 1 0
Gustalli CF 5 1 2
Kelley 1b 3 2 0
Derkacy P 5 1 1

36 9 11 
Golden Stars AB R H
Fryer RF 4 11
E&tin CF 4 0 0
Domikaitis 3b 4 1 2
J. Yukon LF 4 10
Stankus LF 10 0
Gricius SS-2b 5 2 3
T. Yukon 2b-SS 5 1 2
Romanas 1b 2 0 0
Goslin 1b 1 1 1
Gudas C 4.2 2
Decker P 4 0 2

38 1 9 13 
Saddock & Adelman: R H E 
' 0 5 011101 0—9 11 2 

Golden Stars:
1 0 022003 1—9 13 6 
Two base hits: Decker. 
Three base hits: T. Yukon 2, 

Gudas. , ' ,
Strike outs: Derkacy 7, Dec

ker 6.
Base, in balls: Derkacy 2, 

Decker 4.
Earned runs: S. & A. 3 runs.

8:15—Florence Goldstein, Coloratąre 
Soprano

8:30—Johnnie Hąrmonica Special
with DeLuxe Variety

8 05—Sainuel Plame, Health Talk 
9:00—Mary Eilėn Daniel, Blues Sin-

ger
9:1 5—-Komiss Musicale A
9:30—Paul Rader’s Back Home Hour 

10:15— WCFL Radio Study Club 
10:30—Navy Pier Orchestra under

direction Joe Kayser
11:00—Jack Albin’s Orchestra over 

NBC network
11:30—Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra

1020 Kc.—KYW—294 M.
5:30 p. m.——Uncle Bob.
6:00 p. m—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
6:24 p. m.—Sessions Chimes.
6:25 p. m.—Teaberry Sports Repor- 

ter.
6:30 p. m.—Albarti’s Orchestra.
6:4 5 p. m.—Mailing Bros. Fashion 

Program.
7:00 *p. m.—Olsen U Ebann Time.
7:00 p m.—NBC—Lucky Strike

Program.
8:00 p. m.—NBC—Arco Birthday.
8:30 p. m.—NBC—Maxwell Con- 

cert.
9:00 p. m.—NBC—RCA Hour.

10:00 p. m.—Teaberry Sports Repor- 
Itcr.

10:05 p. m.—Chicago Herald and 
Exatniner Mws Flashes.

10:10 p. m.—State Street Toinorrow 
10:30 p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy.
10:45 p. m.—Herbie Kay’s Aragon 

Orchestra.,
11:15 p. m.—Public Service —Wea- 

ther; Temperature: Correct
Time.

11:20, p. m.—Herbie Kay’s Edgcwater 
Beach Orchestra.

12:15 a. m.—Alberti’s Congress Or
chestra.

12:45 a. m—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

670 Kc.—WMAQ—447.5 M.
5:00 p. m.—Topsy Turvy Time.
5:30 p. m.—Harold Van Horne, Pia- 

nist.
6:00 p. m.—University of Chicago 

Lecture.
6:20 p. m.—Harold Van Horne, pia- 

nist.
6:30 p. m.—Sports 'Announcemcnts. 
6:4 5 p. m—News Concert Orchestra.

i 7:00 p. m.—"Health and How to 
Keep It,” Dr. Herman ■. N. 
Bundesen.

7:15 p. m.—Musical Program.
7:30 p. m.----CBS---- Kaltcnborn Edits

the Nevvs.
7:4 5 p. m.—Musical Program.
8:00 p. m.—Ward’s Tip Top Club.
8:30 p m.—Freeman Foursome.
9:00 p. m.—Pabst Memories.
:30 p. m.—"Old King Coal.”

1O:OO p. m.-----Dan and Sylvia.
10:10 p m.---- Elgin Time Signal;

Harrison Weather Report.
10:15 p. m.—Jerrem’s Program.
10:30 p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy.
10:46 p. m.—Motorists Ass’n of

Illinois.
1 1 :00 p. m.—Uptown Village and Via 

Lago Orchestra (3 hours).

870 Kc—WENR—344.5 M.

6:00 p. m.—Tip Top Ensemble.
6:15 p. m.—Irnla Glen, Qrgan Con

cert.
6:30 p m.—NBC—Phil Cook.
6:45 p. m.—Tip Top Ensemble.
6:58 p. m.—Illinois Watch Time.

Off the Air at 7:00 p. m.
8:30 p. m.—Farm Program —Luke 

and Mirandy.
8:59 p. m.-r-Illinois Watch Time.
9:00 p. m.—Popular Program.
9:15 p. m.—Song Stories
9:30 p. m.—Variety Musical.

10:00 p. m.—Weather Report.
10:01 p. m.—Mike and Herman.
10:10 p. m.—Outing and Recreation.
10:15 p. m.—NBC—Unęle Abe and 

David.
10:3 5 p. m.—Telechron Time
10:36 p. m.—Studio Program.
10:45 p. m.—NBC—Nat’l News E- 

vents.
11:00 p. m.—Air Vaudeville —Her

bie Kay’s Orch.; Jimmy
Green’s Orch.
Off the Air at 1:00 a. m.

770 Kc.—WBBM—389.4 M.

6:00 p. m.—Times News Flashes.
6:10 p. m-—Henri Gendron’s Or

chestra
6:45 p. m.—Tasty Yeast Musical.
7:00 p. m.—CBS—Symphonic In-

terlude.
7:15 p. m.—CBS—Melody Muske- 

teers.
7:30 p. m.—Aaronson’s Comman- 

ders.
8:00 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.
8:30 p. m.—Detective Story Hour.
9:00 p. m—CBS—Romany Patteran.1.
9:30 p. m.—Irving Aaronson’s Com- 

manders. t
10:00 p. m.—Off the Air Until Mid- 

nite.
12 mid.—Around the Town with Ir

ving Aaronson’s Orchestra: 
Frank Shaw: Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gendron’s 
Orchestra (2 hrs. ).

870 Kc.—WLS—344. M.

7:00 p. m.—Eventide Melodics.
7:15 p. m.—Oatesville General Store. 
7:30 p. m.—Allstate Musical Feature 
8:00 p. m.—Hymn Time, org., U 

quartet.

THROUGH WJJD
8:30 p. m.—Nat. Assn. of Negro 

Musicians’ musical program.

PRANEŠIMAI
Joniškiečių L. K. Kliubo susirin

kimas įvyks penktadieny, rugpiučio 
29 d., K. Krenčiaus svetainėj, 4600 
So. Wood St., 7<30 v. v. Daug yra 
susibėgusių reikalų turėsime ap
svarstyti prie to, pamatysite kiek 
įvykusio Joniškiečių kliubo pikniko 
komitetas išduos dividentus. Taip- 
pat išgirsime raportą komisijos 
jaunuoliu organizavimo, ir daugelio 
kitokių komisijų bei valdybos bus 
duodami pranešimai. Tad maloniai 
visus kviečiame šin susirinkiman at
vykti. Sekr. A. Ančiute.

Radio programai 
ŠIANDIE VAKARE

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

970 Kc.—WCFL—309.1 M.

6:00—DeLuxe Variety Progratn with 
Edgar Scott. Tenor

6:30—Mary Idelcon, Character Sket- 
c bes

6:45—Charles F. Wills, Executive
Member. C. F. of L. /

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

U. S. Agricultural fjf Weather 
reports

7:45—Adolph U Rudolph. Comedy 
Team

8:00—Saxaphone Solos diy Rajph 
Parks

r' ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus J 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados tutaupįti daug išlaidų

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

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ. \ v., i į>- "

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos■

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEQE,

672 West Madison Street.

Business Service
_____ Biraio Pator^ą^iiMui

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

----- O•—

----- o-----
Boulevard 6520 Res. Yarda 4401

NORKUS & CO.
Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

----- o------

------o------
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. Tai man Avė.

Tel. Prospect 3938---- O----

—O------
PATENTAI. Copyright* —- išradi

mai visokios rųšies.
B. PELECHOWICZ, 

2800 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

APDRAUDA 
(Insurance)

Apdraudžiame nuo ugnies ir vėjo, 
namus, krautuvės, 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 liue
sas nuo minėtų nelaimių.

Atstovaujame vieną iš geriausių 
ir didžiausių apdraudos kompaniją.

SUN INSURANCE 
OFFICE

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

Tel Lafayette 0455

Tel. Roosevelt 1995, 
JOSEPH VARNAGIS 

Perkraustau rakandus ir visokius 
biznius, nežiūrint tolumo. Taipgi 
pristatome anglis j visas dalis mie
sto. Telefonoukit arba kreipkitės 

ypatiškai 
1721 So. Jefferson St.

Financial

SK0LINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komisd iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis minėtini 
mis mokostimis.

Mes taipjau perkame morgRHui b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT .
CORPORATION

Kapitalas $500,000.S0 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation

Of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
LINCOLN, vėliausis 1928 Le Ba- 

ron Berlyn sedanas, 6 drabniai ra
tai, 8 ply de luxe tairąi, troko rack. 
Geriausiame mechaniškame stovyje. 
Garantuosime. Priimsime $1650 bi- 
le kokiomis sąlygomis.

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

KetvirtJad. rųgp; 28, 1930

CLASSIFIEDADS.
»...............i".... ... ........ i i —M >

Automobiles
VISIŠKAI naujas Chevrolet. Vė

liausis įrengimas. $100. žema par
davimo kaina, $2o iki 1 nuoš. įmo
kėti.

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

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

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

GERI VARTOTI KARAI NIEKAD 
NEBUVO UŽ TOKIĄ PIGIĄ KAINĄ 

Pirkite dabar
Buick, 5 pas. sedanas, 29-27,.... $795
Buick, 5 pas. sedanas, 26-47,.... $345 
Buick, 5 pas. sedanas, 27-40,.... $445 
Buick, 5 pas. sedanas, 27-20,.... $445 

Ir kiti nepaprasti bargenai 
ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avė., Virginia 2400

For Rent
PASIRENDUOJA 2 flatai po 5 

ruimus, moderniški, pečium šildo
mi, renda tik $35.00. 1722 W. 131 h 
SI., Cicero, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į biznį, 
nes vienai persunki]. 10719 So. Mi- 
chigan Avė. Pulhnan 6394.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia ______

REIKALINGAS unijistas janito- 
rius. Aš apleidžiu Chicagą ir no
riu savo vietą pavesti geram žmo
gui. 5600 S. Prairie Avė.

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

REIKALINGAS vyras, turintis 
uždarytą karą, dėl drabužių valymo 
rauto. 5122 S. Wentworth Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia______

IEŠKAU senyvos moteries dabo
jimui vaikų. Atsikreipkite 10 vai. 
ryte. J. Miškinis, 940 W. 33 St. Imos 
lubos.

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
Darbas nuolatinis, dienomis, gerą 
mokestis. 3457 So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos paslnaudoU musą pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
Iš dirbtuves už sutauplmą mažiausia.

BO% cash pamatu
Jokia užsakymas ngra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio Iki visų 10 
kamb. apartmento rakand» Saukite šiandie. 
Mes nuvešlme jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoie. Saukite Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesnių žinią.

REIKALINGA grosernės ir bučer- 
nės fikčeriai — turinti parduoti at- 
sišaukit, F. Mickevičius, Phono 
Yards 2421.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDUODU 16 kambarių forni- 
šius, viskas naujai supirkta, kamba
riai žmonėmis pripildyti, namas 
biznio vietoj, renda nebrangi. Par
duosiu už ketvirtą dalį kiek kai
nuoja. Visi įtaisymai naujausios 
mados. Vyras mirė, važiuoju ant 
farmu. ,

MRS ALICE STARR
5 Elm St., Newark, N. J,

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui_____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei- 
’ singas ir greitas patarnavimas. 
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI pigiai su mažu 
Įnešimu 4 flatai ant Bridgeporto. 
Priimsiu į mainus automobilių ar 
lotą, taipgi 4 ruimų cottage ant 
bizniavo streeto, mainysiu ant auto
mobilio arba groserio.

šaukit
FRANK RIDLAUSKAS

Rcpublic 1861

fiTAI yra tikras bargenas! 8 
fialų mūrinis, 2 po 6, 4 po 5, 2 po 
4 kamb., 3 garažai. Arti elevato
riaus, parko, mokyklų ir bažnyčių. 
Įplaukų $3440 į metus. Kaina $25,-v 
000. Cash $4,000, likusius $150 į 
mėn., įskaitant nuošimčius.

Kreipkitės
3531 W. North Avė, .


