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Voldemaras turėjo santykiu 
su Vokiečiu juodašimčiais

Gautos iš Kauno “Lietuvos 
žinios” savo rugpiučio 30 die
nos leidiny praneša:

Voldemaro laikais Lietuvoj 
dažnai lankės tiek Kaune, tiek 
provincijoj d-ras Schoenmann 
iš Karaliaučiaus, vadovavęs Ka
raliaučiaus lietuvių vokiečių su
siartinimo 
Schonemann 
tykiuose su 
aplinkiniais
muoju jo kelionių tikslu buvo

draugijai. D-ras 
buvo geruose san- 
Voldemaru ir jo 

žmonėmis. Taria-

vokiečių ugdymas. Jis vadovavo 
žurnalui “Juniores”, kuris ėjo 
kaip lietuvių vokiečių studen
tų organas.

Dabar aiškėja tojo tariamo 
Lietuvos draugo asmuo. Jis bu
vo Karaliaučiuj labai žymus 
štalhelmininkas, bet po to bu
vo iš Štalhelmo pašalintas ir 
pradėjo darbuotis juodašimčių 
— hakenkreiclerių organizaci
joj. Tai yra fašistų militarinė 
sąjunga, turinti tikslo nuver
sti Vokietijoj parlamentarinę 
tvarka ir ivesti diktatūra^ Be 
kita ko hakenkreicleriai nori
pagrobti iš Lietuvos Klaipėdos Vilko 
k rasta! c

ryšių su
tikslams

Schone- 
vokiečių 
“radika-

kovos skyriuj. Paskutiniu laiku 
jis buvo paskirtas Kauno že: 
mės ūkio ir pramonės parodos 
garbės atstovu Karaliaučiuj. Iš 
to atstovo vis tik maža buvo 
naudos, nes Karaliaučiaus fir
mos beveik nedalyvavo parodoj. 
Matyti fašistui daktarui rūpėjo 
ne paroda, o savo 
Lietuva kaž kokiems 
demonstravimas.

Spėjama, kad per 
manną palaikė ryšius 
fašistai su mūsiškiais 
lais iš dešinės”.

Informuoti asmens pasakoja, 
kad p. Schonemann p. Volde
marui atsistatydinus, kelioliką 
dienų inkognito gyvenęs Šiau
liuose, iš kur tuo laiku sklido 
neramių žinių.

Dabar “N. E.” rašo, kad tar
dymas dėl pasikėsinimo prieš A. 
Rusteiką susidomėjęs “Geležinio 
Vilko” organizacijos ryšiais su 
vokiečių hakenkreicleriais ir 
“Štalhelmo” organizacija. Esą, 
yra galima, kad dažnai Kau
nan važiuojąs dr. Schonemann 
palaikęs ryšius tarp “Geležinio 

su “Stalhelmu” ir ha
kenkreicleriais. Esą galima, kad 

Schonemann dalyvavo S. A. bus padaryta žygių išklausinė- 
(Sturmabteilung) štabe — t. y. ti p. Schonemann Karaliaučiuj.

harkn nniia roiL-j IIzaoko bazilika Lenin-iMroo unija renta- grade paversta antire.
Jauja 30 valandų 
darbo savaitėje

Ilginiu muziejum

Tekstilininkų suvažiavimas pa
sisakė taipjau už prohibici- 
jos įstatymo panaikinimą

YORKAS, rūgs. 12.— 
Textile Workers of 
suvažiavimas tam tik-

NEW 
United 
America 
romis, vienu balsu priimtomis,
rezoliucijomis pasisakė už pa
naikinimą J8-to konstitucijos 
amendmento (prohibicijos įsta
tymo) ir už įvedimą šešių va
landų darbo dienos ir penkių 
dienų darbo savaitės, kaip 
priemonių kovai su nedarbu.

Kalbėtojai suvažiavime nuro
dė, kad panaikinus prohibici- 
jos įstatymą, bent 100,000 dar- 

bininkų jjautij darbo bravoruo
se, o tiesioginiai ar netiesiogi
niai darbo turėtų dar apie 2 
milijonai darbininkų.

Nutarta pradėti * energingą 
kampaniją tekstilės darbinin
kams organizuoti, ypačiai Pen tį
sy Ivan i jos šilkų fabrikuose, 
kur, kaip delegatai nurodė, dar
bininkų padėtis yra nepaken
čiama.

LENINGRADAS, Rusija, rug
sėjo 12. — Giarsi Šv. Izaoko 
bazilika, kuri neseniai buvo pa
versta centraliniu sovietų są
jungos antireligijos muziejum, 
vakar buvo oficialiai atidaryta. 
Didysis altorius aprūpintas ek
ranu antireliginiams kruta- 
miems paveikslams i;odyti. čia 
pat bus laikomos regulerinės 
prieš religinės paskaitos ir pa
mokos.

Siaučia vilkai
šiomis dienomis Rimkaičių 

k. Viduklės v., Ras. aps. pil. 
Bukančio vilkai papiovė 7 avis, 
o kaimyniniam Didvejy sodžiu
je papiovė 20 avių.
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra<- 
našauja:

Gali būt lietaus ir perkūni
ju; vėsiau; lengvi ir vidutiniai 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatųra įvairavo 
tarp 66° ir 86° F.

Šiandie saulė teka 6:27, lei
džiasi 7:05. Mėnuo teka 9:37 
vakaro.

• ‘ I
K i ir. a , . I J

Taraitė’ Anastazija 
Čaikovska ieško ca

ro milijonų
WASHINGTONAS, nigs. 12. 

— Mme. Anastasia čaikovska, 
kuri sakosi esanti buvusio ca
ro Nikalojaus II duktė, nuo
stabiu budu išgelbėta, kai ca
ras ir kiti jo šeimos nariai bu
vo bolševikų nugalabinti, nori 
pasilikti Amerikoje, kol ji vi
siškai ir be jokių abejojimų 
įrodysianti, jogei ji esanti tik
ra caro duktė. Savo prašyme 
Darbo Departamentui, kad jai 
butų pailgintas leidimas pasi
likti Jungtinėse Valstybės, 
Mme. čaikovska sako, kad 
Augščiausiame New Yorko 
kauntės teisme einanti jos by
la, kuria ji norinti atieškoti 
“privhtinį turtą.”

Sako, kad caras ^Mikalojus bu
vo pasidėjęs New Yorko ir Lon
dono bankuose 40 milijonų do
lerių turto. Jei Mme. čaikov
ska galės įrodyti, kad ji tik
rai yra caraitė Anastazija, tai, 
kaip vienintelis gyvas išlikęs 
caro vaikas, ji butų to turto 
paveldėtoja.

Dabar ji gyvena pas žymius 
New Yorko žmones, bet nie
kur viešai nesirodo, ir yra stro
piai sergima, kad kas bloga su 
ja neatsitiktų.

IONIA, Mich., rūgs. 12. — 
Ilgą laiką negalėdamas niekur 
darbo gauti, čia revolveriu nu
sižudė Carl Servoss, fabriko 
darbininkas, 60 metų amžiaus.
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[Atlantic and Pacific Photo]

Skęstantis britų garlaivis “Tahiti”. Visi žmonės tapo išgelbėti. Nelaimė atsitiko Pacifiko van
denyne

Valdžios kariuomenė 
Kinuose atėmė iš su

kilėlių miestą
Bombarduojant Naningfu mie

stą, lakūno bomba nukrito 
ant ligoninės ir užmušė daug 
ligonių

HONKONGAS, Kinai, rūgs.
. — Oficialus pranešimas iš 

Kantono sako, kad valdžios ka
riuomenė atėmė Naningfu, Ku- 
angsi provincijos sostinę, ku
rią ilgoką laiką turėjo užėmę 
sukilėliai.

Iš Naningo, sutarties uosto 
Vakarų upėj, atvyko į Vučavą 
daug svetimšalių.

Puolimo metu vienas vald
žios aeroplanas numetė ant 
Naningfu bombą, kuri, nukritus 
ant vienos ligoninės, užmušė 
ir sužeidė daug ligonių.

Kinų komunistų armija 
užėmė Ciangtaną

HANKOVAS, Kinai, rūgs. 12
— Kinų komunistų armija 
šiandie užėmė Siangtaną, svar
bų Hunano provincijos miestą, 
esantį 35 mylias į pietus nuo 
Čangšos.

Rankove kareiviai nu
žudė 20 komunistų

HANKOVAS, Kinai, rūgs. 12
— Darydama pastangų patrem
pti komunistų propagandą Han- 
koVo rajone, karo vyriausybė 
čia suėmė dvidešimt komunis
tų, jų tarpe dvi mokytojas, ku
rie visi buvo tuojau nužudyti.

Lietuvių vaikutis 
rauda 24 valandas
WORCESTER, Mass., rūgte. 

12. — Juozas Ruseckas, 12 me
tų amžiaus vaikas, susigraudi
nęs mokykloje, kad dali savo 
lekcijos užmiršo, ėmė verkti, ir 
nuo verksmo nebegali susilai
kyti. Jis tapo nugabentas į li
goninę, ir išverkė jau 24 va
landas. Gydytojų pastangos su
stabdyti verksmą nedavė 
šių. Vaiko gyvybei gresia 
vojus.

vai-
pa-

Meksika įveda privers
tinų maudymąsi

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
12. — Sveikatos dėlei, Meksi
ka įveda priverstiną maudymą
si. Vyriausybė įsakė sulaikyti 
kiekvieną gatvėse pastebėtą ne
švarų asmenį. Vakar keletas 
asmenų buvo suimti ir atiduo
ti sveikatos departamentui iš
maudyti.

Apdegė puiki turčiaus 
rezidencijų

REDBANK, N. J., nigs. 12. 
— Puikioj turčiaus J. Fordo 
Johnsono rezidencijoje kilęs 
gaisras padare apie $150,000 
žalos. Gaisrą gesinant šeši gais
rininkai buvo sužeisti.

Sovietai užgynė dar
bininkams mainyti 
savo darbo vietas
RYGA, rūgs. 12. — Sovietų 

darbo komisariatas paskelbė 
dekretą, kuriuo užginama dar
bininkams mesti savo darbą ir 
eiti ieškotis kitur darbo ir ge
resnio maisto bei geresnių gy
venimo sąlygų.

Sovietų įmonių vedėjams įsa
koma gauti iš savo 
kų prižadėjimą, kad 
liks savo vietose ligi 
(lytas penkerių metų

Darbininkai, kurie 
darbą, bus baudžiami
mi į priverstino darbo briga
das.

darbinin- 
jie pasi- 

bus įvyk- 
planaš.

mes savo 
arba ima-

Sušaudymai dėl si 
dabro monetų laiky 

mo Rusijoje

Maskvos Pravda, kompartijos 
organas, rugpiučio 22 dienos 
numery praneša:

“OG|PU [slaptosios sovietų 
žvalgybos] kolegija peržiurėjo 
bylą grupės asmenų,'•^upirkinė- 
jusių ir slėpusių sidabro mo
netas, o taipjau svetimą valiu
tą ir auksą.

“Patys piktieji slapstytojai, 
kurie be to dar užsiimdavo skei- 
dim(u kontrrevoliucinių girdų, 
būtent: Romanovas I. V., Ra- 
binovičius Ch. S., Markovas A. 
L, Šabanovas V. A., Volno A. 
A., Leonjevas G. F., Korolevas 
N. M., Maksakovas E. K., pas 
kuriuos buvo rastos stambios 
smulkių sidabro monetų sumos, 
buvo OGPU kolegijos nusprę
sti sušaudyti. Nuosprendis į- 
vykdytas.

Lietuvoj lankėsi svar
bus Tautų Sąjungos 

atstovas

KLAIPĖDA. (Elta). — Rug
piučio 14 d. Klaipėdoj lankėsi 
Tautų Sąjungos susisiekimo ir 
tranzito komisijos generalinis 
sekretorius p. Hass.

Tą pat dieną svečias buvo 
nuvykęs į Juodkrantę. Vakare 
p. Hass išvažiavo iš Klaipėdos 
į Dancigą.

Sako, italų fašistai 
išgalabiję 2172 jugo

slavus Italijoje
Pabėgėliai iš Triesto atsišaukia 

į pasaulį 'gelbėti slavų ma
žumą Italijoj nuo fašistų 
smurto

BELGRADAS, rūgs. 12. — Į 
Belgradą atvyko grupė jugosla
vų, pabėgusių iš Triesto ir jo 
apygardos. Pabėgėliai pasakoja 
baisių dalykų apie tai, kaip 
Mussolinio fašistai terorizuoja 
tą jugoslavų kraštą, kuris per 
didįjį karą buvo Italijos pagrob
tas.

Pabėgėlių pasakojimais, per 
pastarus aštuonerius metuš 
Mussolinio fašistai sukišę į ka
lėjimus 20 tūkstančių jugosla
vų — kroatų ir slavokų, — 
kurie buvę ten kankinami in
kvizicijos priemonėmis. 2,172 
jugoslavai buvę nugalabinti.

Pabėgėliai išleido atsišauki
mą į civilizuotą pasaulį, prašy
dami gelbėti slavų mažumą Ita
lijoje. Atsišaukime, be kita, sa
koma, kad Trieste ir kitose sla
viškose vietose, kurios dabar 
priklauso Italijai, fašistai išplė
šę ir sudeginę 3,2(M) jugoslavų 
mokyklų, vaikų darželių ir skai
tyklų ; sunaikino 14 j ugoslavij 
laikraščių, o ją spaustuves 
konfiskavo.

Atsišaukime toliau sakoma, 
kad tautinės jugoslavų mažu
mos Italijoje esą 600 tūkstan
čių žmonių, kuriuos Mussolini 
norįs smurtu “suitalinti”, 
visai išnaikinti.

arba

Indiečiai puolė ir api
plėšė Bolivijos miestą

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 12. — Iš Asunciono pra
neša, kad didelis būtys indie- 
čių ir armijos dezertirų puolė 
Bolivijos miestą Rodore. Nu
veikę garnizoną ir apiplėšę mie
stą, puolikai pabėgo.

Du vaikai sudegė
NEWARK, N. J., rūgs.

— Gaisre, kuris anksti šį 
tą sunaikino čia Prospect Avė. 
vienus trijų augštų samdomų 
butų namus, du vaikai sudegė, 
o dešimt suaugusių asmenų ap
degė, kai kurie jų* pavojingai.

12. 
ry-

Nusišovė policininkas
Rugp. 17 d.KAUNAS 

nusišovė policijos rezervo po
licininkas Bronius Vaitkunas, 
24 m. amžiaus. Savižudybės 
priežastis aiškinama.
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Didelė trukini© kata
strofa Rusijoje

MASKVA, rūgs. 12. — Ties 
Pcrervos stotim, Kursko gele
žinkely, atsitiko didelė trauki
nio katastrofa, kurioj trylika 
žmonių buvo užmušti ir ketu
riasdešimt kitų sužaloti.

Italijos protestas 
Jugoslavijai

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 
12. — Praneša, kad Italijos 
ambasadorius Belgrade padarė 
Jugoslavijos vyriausybei protes
tą prieš aštrų jugoslavų laik
raščių toną, kuriuo jie atsilie
pia apie Italiją ryšy su sušau
dymu Trieste keturių jugoslavų.

Darbo pasaulyje
FILMŲ TEATRŲ MUZIKAN
TAI NUTARĖ STREIKUOTI

Kontraktams pasibaigus ir 
negalinti susitaikinti su sam
dytojais dėl naujų kontraktų, 
krutamu jų paveikslų teatrų mu
zikantai Philadelphijoje, Wash- 
ingtone ir Detroite nutarė strei
kuoti.

Visi muzikantai yra organi
zuoti, jie priklauso Amerikos 
Muzikantų Federacijai. Strei
kuoti nutarta dėl to, kad kru
tamu] ų pa veikslų teatrų savi
ninkai nori sumažinti algas, o 
taipjau sumažinti muzikantų 
skaičių savo teatruose.

KUBOS GELEŽINKELIEČIAI 
GRŪMOJA STREIKU

HAVANA, Kuba, rūgs. 12. 
— Kubos geležinkelių darbi
ninkai ir tarnautojai pasiuntė 
samdytojams ultimatumą, kad 
jei jie bandys dar labiau kar
dyti algas, tai bus paskelbtas 
visuotinis geležinkeliečių strei
kas.
FRANCUOS TEKSTILININ

KŲ STREIKAS BAIGTAS

ROBAIX, Francija, rūgs. 12. 
— Didelis tekstilės įmonių dar
bininkų streikas, kuris čia tę
sėsi septynias savaites, pasibai
gė susitaikymu ir nuo.ateinan
čio pirmadienio įmonės vėl ims 
dirbti.

Sovietai steigia krau
tuves svetimšaliams 

Rusijoj
MASKVA, rūgs. 12. — So- 

vietų valdžia sukūrė naują pre
kybos organizaciją, vadinamą 
“Torgsin” (prekyba su svetim
šaliais), kurios uždavinys yra 
patenkinti gyvenančių Rusijoje 
svetimšalių reikalus.

Visuose svetimšalių lanko
muose centruose bus įsteigtos 
krautuvės, kur bus pardavinė- 
jaYna maistas, vynas, saldainiai, 
tabdkas, muilas ir kitokios reik- 
menos, o taipjau rusų meno 
dirbiniai.

Į tas krautuves niekas kitas 
negalės įeiti, kaip, tik svetim
šaliai, turintieji užsienių pas- 
portus arba liudymus.

Dvi tokios krautuvės jau yra 
įsteigtos Maskvoje. Vienoj* jų 
pardavinėjamas svetimšaliams 
maistas, antroj — įvairios se- 
novybės ir suvenirai.

Berlyne suimti 132 kom- 
fašistų riaušininkai*

BERLYNAS, rūgs. 12.—Ties 
prezidento rūmais vakar tarp 
komunistų ir fašistų jvyko mu
štynės. Riaušininkai buvo poli
cijos išsklaidyti ir 132 asme
nys areštuoti.

No. 216

Sovietų “negrįžėlių” 
draugija didėja

Keliolika sovspecų, įsakytų grį
žti iš tolimų rytų į Maskvą, 
atsisakė klausyt

CHARBINAS, rūgs. 12. — Iš 
Maskvos buvo telegrafu duotas 
Kinų Rytų geležinkelio admi
nistratoriui, komunistui Rudo- 
jui, įsakymas tuojau koman
diruoti susisiekimo kelių komi- 
sarijato dispozicijon didelį skai
čių žymių geležinkelių tarnau
tojų, tarp kurių buvo įvardyti 
eksploatacijos ir traukos tarny
bų viršininkai — inžinieriai 
Voitovas, Kalina, Bulyginas ir 
Felsenhardas.

Toki pat “pakvietimą” j Ma
skvą gavo ir geležinkelio val
dybos narys Jemšanovas.

Bet visi įvardytieji asmenys, 
o taip pat daugelis kitų, atsi
sakė savo vyriausybės įsaky
mo klausyti ir į Maskvą ne
važiavo, tuo budu pereidami į 
“nevozvraščencų” (“negrįžėlių”) 
lagerį.

Rudojui pranešus Maskvai, 
kas atsitiko, iš 
strukcijų duoti 
grįžėliams laiko 
pasėkas, kurios
atsisakymo savo vyriausybės 
įsakymo klausyti.

ten gauta in- 
dar tiems ne
pagalvoti apie 
jų laukia dėl

Mussolini panaikina 
Romos iš papų at

ėmimo šventę

Giu- 
kariuomenė 

ir

at-
11

1929

ROMA, Italija, rūgs. 12. — 
Diktatorius Mussolini panaiki
na italų tautos šventę, rugsėjo 
20 dieną, kurią’ garsaus italų 
patrijoto-revoliucininko, 
seppe Garibaldi,
1870 metais paėmė Romą 
panaikino papų valstybę.

Vietoj rugsėjo 20 dienos, 
eity bus švenčiama vasario 
dieną, kurią Mussolini
metais susitaikė su “Vatikano 
kaliniu” ir padarė taikos sutar
tį tarp Italijos valstybės ir ka
talikų bažnyčios. Tąja sutarti
mi papai buvo grąžinta jo “val
stybė Vatikano Miestas.

Odesoj 8 žmonės užmuš
ti, 50 sužeisti tramva

jui susikūlus
rūgs, 12. 
tramvajus 
nulėkęs į 
geleži nke-

ODESA, Ukraina,
— Vakar čia vienas 
ištruko iš bėgių ir, 
pakalnę, susikūlė į 
lio tiltą.

Nelaimėje astuoni
buvo užmušti, o penkiasdešimt 
kitų sužaloti. Katastrofa atsi
tiko dėl sugedusių tramvajaus 
stabdžių.

pasažieriai

Pakviesta archeologų ir 
architektų komisija, 

Kauno piliai tyrinėti
Kauno miesto valdyba pa

kvietė archeologus ir architek
tus Kauno piliai tyrinėti. Ar
chitektai inžinieriai pakviesti: 
Frykas, Vizbaras, Gordevičius, 
Dubeneckis, Songaila, Funkas, 
Krikščiukaitis, Jokymas, Ritas 
ir Blocas; archeologai: gener. 
Nagevičius, Galaunė, Volteris, 
Aug. Janulaitis in miesto mu
ziejaus konservatorius Mekas.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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APŽVALGA
Floridos miestų bonai

Prieš penketą metų Floridoj 
pasireiškė didelis “boom”. 
Miestai ir miesteliai pradėjo 
smarkiai augti. .Jie išleido bo
nus sukėlimui pinigų įvairiems 
reikalams. Kai išpustos kainos 
žemei nusmuko, tai žmonės 
pražudė milionus dolerių. Mies
tai irgi atsidūrė pusėtinai blo
goj padėtyj. Jie ne tik nebe
augo, bet faktinai ėmė smuk
ti. Ačiū tam, užtrauktos pa
skolos pasidarė nebepakeliama 
našta. Kai kurie miestai išleis
tiems bonams jau nebemoka 
nuošimčių, nes mokesniais tam 
tikslui jie nebegali sukelti pi
nigų. Žinovai sako, jog žmo
nės, kurie yra pirkę tų bonų, 
skaudžiai nukentės.

Kempini nkai

Per vasarą apie 5,000,00C 
amerikiečių, įskaitant du mi- 
lionu vaikų, praleidžia savaitę 
ar daugiau palapinėse (kempė
se). Kempiuimui vietų Ame
rikoj priskaitoma iki 24,000. 
“Camp Life” žurnalas sako, 
jog tie kempininkai maistui, 
drabužiams ir kitiems daly
kams praleidžia apie $300,000,- 
000. 

s

Ateities namai

Šiomis dienomis New Yorke. 
atsidarė savo rūšies industri
nis muziejus. To muziejaus 
direktorius, D r. E. C. Bfown, 
savo kalboj pareiškė, jog atei
tyj Amerikoj bus statom! dar 
aukštesni namai, negu dabar. 
Jis taip pat pranašavo, jog 
neužilgo žmonės keliauįf trijų 
šimtų mylių per valandą grei
tumu. _
Didelės ir mnžiis kerpe ra ei Jos

Paprastai yra manoma, jog 
dideles korporacijos lengviau 
pergyvena industrini krizį nei 
mažesnės. Tačiau bankininkų 
raportas rodo, jog ir kai ku
rios stambios korporacijos bu
vo gana skaudžiai paliestos da
bartinės depresijos. Faktinai 
jos gal lobiau tapo paliestos, 
negu mažesnės korporacijos. 
Sprendžiant pagal padarytą 
pelną, tai mažiausiai nuo de
presijos nukentėjo United 
States Steel, General Electric 
ir General Motors.

Standard Oil Ko. dividendai
Standard Oil kompanijos pa

skelbė, jog už paskutinius tris 
mėnesius dividendais išmokės 
$68,859,106.’Tai rekordas. Tiek 
per tris mėnesius Standard Oil 
dar niekuomet nebuvo uždir
busi.

Auksas ir pramonės bei 
bizn:o krizis

Anglijos ekonomistas Sir 
Henry Strakosch sako, jog tas 
faktas, kad kai kurios šalys, 
turi perdaug aukso, kuomet 
kitoms jo trūksta, žymiai pri
sidėjo prie biznio ir pramonės 
depresijos. žemiau telpanti 
lentelė parodo, kiek kurios ša
lys turi aukso. Lentelėj aukse 
vertė yra išreikšta doleriais.

Turi aukso už

kia $10,668,000,000. Jungtinės 
Valstijos ir Francija turi dau
giau nei 55 nuošimčius to auk
so. Prieš karą, t. y. birželio 1 
d. 1914 m., Amerika ’ turėjo 
$1,891,000,000 vertės aukso. 
1927 m. aukso Amerika turė
jo jau už $4,587,000,000. Nuo 
to laiko maža permaina be.įvy- 
ko. Visai kas kita su Francija. 
Manoma, kad trumpoj ateityj 
Francija turės aukso už du 
bilionu dolerių. Ir reikia pasa
kyti, kad tas auksas suplaukė 
ten per paskutinius trejus me
tus’.

Kuomet Auksas pradeda kon
centruotis dviejose ar trijose 
šalyse, o’visur kitur jo trūks
ta, tai, sako Strakosch, pramo
nėj ir bizny j neišvengiamai tu
ri įvykti krizis, kadangi ma
žai aukso turinčios šalys pa
prastai kenčia nuo pinigų tru
kumo.

Argentinos bonai

Nupigo Argentinos valdžios 
išleisti bonai, kadangi šiomis 
dienomis ten įvyko neramu
mai, kurie privertė prezidentą 
ir jo sudarytąją valdžią rezig
nuoti. Kaip žinia, amerikiečiai 
į tuos bonus yra nemažai pi
nigų investavę. —K.

A UKSĄ S

tarpį pinigams aukso buvo su
naudota tik 230,000,000 unci
jų.

Brošiūroj sakoma, jog jei 
visas auksas, kurį žmonės iš
kasė nuo Kolumbo laikų, butų 
sulietas į daiktą, tai mes’ gau
tume kubą, kurio briauna ly
gintus! tik 38(4 pėdų.

Kiek galima dabar spręsti, 
ateityj Anglija pagamins dai 
daugiau aukso nei šiandien. 
Jau ir dabar Anglijos aukso 
produkcija lyginasi 71 nuošim
čiui visame pasaulyj pagami
namo aukso. Jungtinės Valsti 
jos užima antrą vietą su vie
nuolika nuošimčių. Ir reikia 
pasakyti* jog kas metą aukso 
produkcija Jungtinėse Valsti
jose mažėja. O naujų aukso 
laukų kol kas nenumatoma. 
Spekuliuojama dėl Kanados, 
Australijos ir Sibiro. Kai ku
rie yra įsitikinę, jog\ateityj 
aukso produkcijoj tos šalys 
užims vadovaujamą vietą. Bet 
tai, žinoma, tik spekuliacija.

K*
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Europos šalių rugių derlius 
sieks 814,436,000 bušelių.

Miežių, kornų ir avižų Euro
poj šiais metais bus gauta žy
miai 
tais.

mažiau nei pereitais

Bonai

Wis
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Pastaruoju laiku brokeriai 
pasidarė gana optimistiški. Jie

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A-
rikoniškus ak-„rA 
menius pamin-’fiįĮ/, 
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

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

Tel. Beverlv 0005

sako, jog biznio depresija eina 
prie galo. O tai esą dėl to, kad 
rinka bonams žymiai padidė
jusi. Brokeriai tad pranašauja, 
jog trumpoj ateityj ir akci
joms rinka pagerėsianti. Jau ir 
cĮabar tatai - pastebiama. Šaky-

sime, biržoj per diėną daug 
daugiau akcijų išperkama nei 
pirma.

Taip esą todėl, kad bendrai 
biznio ir pramonės reikalai 
pradeda žymiai taisytis.

DEL GERIAUSIO 
DARBO

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

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avė., 

Regina, Sask.
CANADA

Ofiso telefonas 2290G;
namų — 23460

to

Tokiu budu aukso vertė sie

Argentina .......... 440,000,000
Jungt. Valstijos $4,178,000,000
Australija .......... .... 91,000,000
Belgija .............. 167,000,000
Brazilija ........ 89,000,000
Kanada .............. .... 80,000,000
Anglija .................. 768,000,000
Francija ........... 1,727,000, OOC
Vokietija ........... .. 624,000,000
Indija ................ .. 128,000,000
Italija ................ 274,000,000
Japonija ............. .. 434,000,000
Rusija .............. .. 203,003,000
Ispanija ............. .. 477,000,000
Šveicarija ........... 112,000,000
Skandinavų šalys 174,000,000
Kitos 28 šalys ..... 702,000,000

Kiek didesniame kiekyj auk
so asta Transvalyj, Pietų Af
rikoj, 1885 m. pradžioj. Ta
čiau tik būrų karui pasibaigus, 
ten tapo išvystyta produkcija 
ant platesnės skalės. Anie 
1905 m. metinė produkcija jau 
siekė 5,000,000 uncijų. Vienok
1907 m. aukso jau buvo paga
minta šeši milionai uncijų,
1908 m. 7 milionai, 1911 m. 8 
milionai, 1912 m. 9 milionai, 
1927 m. 10 milionų. Per dvi
dešimt penkerius metus Trans- 
vaal daugiau davė pasauliui 
aukso, negu bile kuri kita ša
lis. ‘Net ir dabar ten gaur^a- 
mr< daugiau nei pusę viso auk
so.

Klondikc pagarsėjo 1898 m>,» 
kuomet ten ėmė veržtis aukso 
ieškotojai, ir prieš tai buvo ži
noma, jog Klondike aukso yra, 
vienok mažai kas į tai tekrei
pė dėmesio. Didžiausi aukso 
produkcija ten buvo 1906 m., 
kuomet tapo gauta 1,090,000 
uncijų. Po to per dešimtį me
tų metine produkcija siekė 
800,000 uncijų, o vėliau nukri
to iki 400,000 uncijų. Dabai 
Klondike bepagami narna tik 
pusę tiek aukso, kaip Kalifor
nijoj.

Auksas dabar jau nebckas'a- 
ma tokiu budu, kaip prieš ke
letą desetkų metų Kalifornijoj 
ir Alaskoj. Tais laikais kiek
vienas aukso ieškotojas dirbo 
sau. Jis plovė taip vadinamą 
auksinį smėlį, kol neužtikdavo 
“geltonojo metalo” trupinių. 
Tai buvo lengva daryti. Nerei
kėjo giliai kasti, — auksas gu
lėjo ant pat paviršiaus. Kas 
kita dabar: dažnai tenka.įsi
kasti j žemę apie myliąkol 
pasiekiama auksinės gyslos.

Prieš kiek laiko Jungtinių 
Valstijų Kasyklų Biuras išlei
do brošiūrėlę, kur sutrauktoj 
formoj paduodama įdomių ži
nių apie auksą. Ten sakoma, 
jog nuo 1493 m. iki dabar vi
so aukso t?Tf)o pagaminta ne 
daugiau, kaip vienas biliona.-' 
uncijų. įdomu dar pastebėti ir 
tai,' kad per pirmuosius šio 
šimtmečio 27 metus aukso pro
dukcija buvo didesnė nei per 
keturis šimtus metų prieš tai. 
Per tuos 27 metus aukso buvo 
gauta 516,273,000 uncijų.

Auksinių pinigų darymui ne
su naudojama nei pusė Iškasa
mo aukso. Pavyzdžiui, nuo 
1901 iki 1927 m. aukso pro
dukcija siekė 516'000,000 un
cijų. Tačiau per tą patį laiko

Transamerica 
korporacija

Prieš kiek laiko žinios iš Ca-- 
lifornijos pkanešė, kad ten su
sijungė į daiktą du milžiniški 
bankai, — Bank of America 
su Bank of Itafy National 
Trust and Savings Association. 
Naujas sukombinuotas bankąs 
turės bilioną suviršum dolerių 
ir savo didumu užims ketvirtą 
vietą. Tai parodo, kaip pas
taruoju laiku Amerikoj banki
nis biznis pradėjo koncentruo
tis į kelių žmonių rankas.

Bet šiąmė atVėjyj žvarbes
nis dalykas yra tas, kad ačiū 
tų dviejų bankų susiliejimui 
Transamerica Korporacija, dar 
labiau sustiprėjo. Ta korpo
racija kontroliuoja visą grupę, 
bankų, kurių skaičius siekia 
480. Be to, ‘jos kontrolei pri
klauso Bankitaly Morgičių Co., 
Eankitidy Agricultural Credit 
Corporation, Pacific Nationa’. 
Firo Insurance Co., Occidental 
Life Insurance Co. ir daugybe 
kitų finansinių įstaigų Ameri
koj. Ir ne tik Amerikoj: nau
jai susilieję bankai, kurie taip 
pat priklauso Transamerica 
Korporacijai, turi Italijoj 36 
savo bankinius skyrius.

žinoma, tame nieko naujo, 
rėva, kad milžiniškas kapitalas 
susikoncentravo į kelių žmo
nių rankas. Tokie dalykai 
Amerikoj yra visai paprasti. 
Bilioninių korporacijų dabar 
butų galima priskaityti iki 
dviejų desetkų. Tačiau su Tran
samerica Korporacija reikalas 
yra truputį kitoks. Ji turi visą 
eilę bankų kitose valstijose. Ei
nant dabartiniais įstatymais 
valdžia jokiu budu negali kor
poraciją sukontroliuoti. Tiesa, 
kiekviena valstija kontroliuoja, 
savo bankus. Bet kol kas nėra 
jokios galimybės sukontroliuo
ti vyriausią įstaigą (Tųans- 
anrerica Korporaciją), kurios 
priklausomybėj randasi tie 
bankai. Tas klausimas jau 
buvo pakeltas kongrese, tačiau 
jokio sprendimo kol kas nepa
daryta. ' >,

šių metu deriius
Nors ir daug buvo kalbama 

apie nederlių, tačiau pasirodo, 
jog- šiais metais kviečių bus 
daugiau nei pernai. Agrikultu- 
ros departamentas apskaičiuo
ja, jog pasaulio kviečių der
lius' sieks 2,337,139,000 buše
lių. O tai reikšj jog kviečių 
šiemet bus trimis nuošimčiais 
daugiau nei pernai.

Numatoma, kad rugių der
lius Europoj bus dviem nuo
šimčiais mažesnis nei pernai. 
Apskaitoma, jog devyniolikoj
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ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra pdpuliariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dūlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

i.

HEMORRHOIDAI, 
Pilės ir Konstipacija 
ir kitos HgojT ir vidurių pakrikimai 

gydomi moderninėmis metodomis. G 
Be 
Be 

' Be
Be

The American Colonic 
Institute j

5 N. Wabash Avė.
. Room 909 Kcsncr Bldg. 

Pancdcliais ir ketvergais iki 9 v. vak.

operacijos
ligoninės priežiūros
skausmo
išlikimo iš darbo.

Sustokit■t

Kada jums reikia pa- 
kokį nors 

apšildymo ar virimo 
įtaisą,!, eikite į

sitaisyti

Northwestern
Stove1 Repair

Company
PATAISYMAI 

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

5 SANKROVOS
CHICAGOJE

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

2355 Milwaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair 

Company
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Garsinkites “N-nose” Fd

Pabuskit! Pabuskit! Pabuskit!
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Kam laukti iki paskutinės minutės, šaltas oras bus jau čia i 
apie dvi savaites. Jeigu jus manote įsivesti šliumą j savo namus, 

\

tai kam laukti? Kuo ilgiau jus lauksite, tuo daugiau pinigų tai
♦ . f I

jums kaštuos.
Atlikite tai dabar ir tuo sutaupinkite sau pinigų ir turėkite ši-

• ' . *

lumą i laikų. Pašaukus telefonu atvažiuos i Jūsų namus musų 
apšildymo inžinierius ir paaiškins jums kaip jus galite turėti šilu- 
mą į laikų.

Kad nesutrukdyti kilų jūsų kasdinienių reikalų, jus galite pasiimti net du metus 
išsimokėjiniui. Jus galite mokėti po biškį kiekvieną mėnesį.

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

Musų biznio tikslas yra patenkinti musų kosiunicrius ir duoti jiems gerą ir teisin
gą patarnavimą.

Mes taipgi užlaikome didelį pasirinkimą visokių plumbingo reikmenų, kaip antai: 
virtuvių sinkų, maudynių autfilų, šilto vandens tankų, vandens šildytųjų, paipų ir 
fittingų, vaivos, paipų uždangų, boilerių uždangų, bresinių vaivos, kranų, žodžiu, 
viską, kas tik yra reikalinga prie apšildymo ar plumbingo/

Pirm negu jus pirksi te kur kitur, ateikite ir pamatykite mus. Kada jus nusi- 
spręsite ateiti ir pamatyti mus, būtinai apsižiūrėkite, ' kad atertumet į tikrą* vietą. 
Musų įstaiga yra rytinėj State gatvės pusėj, su musų vardu ant namo.

M. Levy & Cok

21 13-33 So. State St
TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

South West Skyrius So. Chicago Skyrius 7

4101 Archer Avenue
4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart

Tel. LAFAYETTE 0287

9300 Commercial Avė.
Kampan*' 93-rios gt.

Tel. SAGINAW 4847

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

[korespondencijos
Cleveland, O.

Streikas

Banditas įsakė atidaryti nede
gamąją šėpą. Po to jis paėmė 
$11,588 pinigais ir čekiais ir 
paspruko. Policija suėmė kelis 
nužiūrimus asmenis, bet tikro
jo bandito dar nepasisekė 
gauti.—John Jarus.

pa-

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
IV Dezaininimas ir siuvimas 
/ dresių moka didelę algą, 

lūs galite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
olomos išduodamos. Ra- 
lykite dėl nemokamos 

ifiK > /gėlės.
fjĮk MASTER COLLEGE

** v J08, Kasnicka, 
Principalas

190 N. State SU k. Lake St. 10 fl.

ša v minkai atsisakė pasi- 
unijos sutartį, šiandien 

viešbučio tarnautojai, 
Gorman, išlipus iš gat-

PASIRENDUOJA

The Oaks Grove

Pas mus streikuoja viešbučių 
tarnautojai. Streikas jau tę
siasi apie porą mėnesių. Strei
ko priežastis yra ta, kad vieš
bučių 
rašyti 
vienai 
p-niai
vekario, pasigavo ją dvi mote
rys ir labai sumušė. Kai kurie 
pasakoja, kad ji buvo mušamai 
su revolverio kotu.

Gorman buvo viena iš ketu
riolikos, kuri atsisakė streikuo
ti. Ji pasakoja, kad ją sekė 
viena moteris įlipant į Union 
Avė. karą. O kada ji išlipusi 

prie 116 gatvės, 
į pagalbą ir kita 
tuoj ir prade j u-

119th St. ir Archer A v
I >i k n i ka ms, Šokiams, 

Išvažiavimams

Gražiausias daržas Cook 
paviete

M. McDERMOTT,
Tel. Re public 3836

Lietuviški Rekordai 
10 colių. 75 centai 

Budriko Radio 
Orkestrą 

Vakar-vakarelį ir Čigonai, 
M. Juozavitas

Mes be Vilniaus nenurimsim 
Girtuoklio daina,

J. Butėnas

16173

1 604 1

16152 Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos, A. Vanagaitis

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

Lietuvių Polka ir Pasaulio Polka, 
šokių Otkcstra

Nakties sapnai, Šokis ir Gegutės Polka.
Šokių Orkestrą

Amatininkų Mazurka ir Po puotai 
šokis. Šokių Orkestrą

Vėjo Vaitas ir Vilniečių Mazurka, 
Šokių Orkestrą

Budrike Radio
Valandos

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

— ir —
Ketvcrgais iš Stoties WHFC.

1420 kyl.
Nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

16156

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

Tel. Boulevard 4705

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti_____ — /

Tel. Prospect 21Q2

M. Rozenski & Co
6542 So. VVestem Avė.

J. N. Zewcrt & Co.

Waukegan, III
Mokykis muzikos

iš gatvekario 
tai pribuvusi 
moteris. Jos 
sios mušti.

Tą pačią dieną iš viešbučio 
Winton buvo daug svečių iš
vaikyta. Salėj, kur buvo susi
rinkę nemažai žmonių, staiga 
pasirodė taip vadinamų ašari
nių bombų dujos. Vėliau pasi
rodė, kad kelios tokios bombos 
buvo padėtos salėj. Manoma, 
kad tos bombos atsirado ryšyj 
su streiku.—.John Jarus.

Cleveland, 0.
Drąsus banditas

ban-Šiandien, rugsėjo 10 cl 
ditas priėjo prie Edward Kelis, 
kuris Telling Belle Vernon 
kompanijoj tarnauja vyriausiu 
kasieriu, ir paliepė jam lipti į 
autą. Paskui sukonpandavo va
žiuoti prie kompanijos ofiso. 
Juodu pravažiavo kelis policis- 
tus, bet Kelis nieko negalėjo 

buvo

Šiame mieste yra daug; lietu
vių. Mažai kas iš jų neturi 
savo namo.
Ventoj ai. Tėvai 
mokslo negaili; 
lanko auktesnes

Kol da vaikas
Į ko pradinę mokyklą, tai reikia 
jam duoti ir muzikos mokslo, 
kad jis butų švelnesnis 
darbštesnis, turėtų didesni 
sisekimą savo gyvenime.

Kur * mokytis ir ką. 
miausia reikia nusistatyti 
norima mokytis,— piano, smui
ko, dainavimo. Paskui pasi
rinkti pradžiai gerą mokytoją, 
kuris turėtų didelį patyrimą 
mokytojavime, žinotų plačiai 
muzikos literatūrą, pats neuž- 
simtų kitu darbu, tik savo 
profesijoje darbuotųsi. Įstojus 
mokytis reikia pasiduoti mo
kytojo valiai, pildyti jo nuro
dymus, tuomet turėsite pasise
kimą.

Lietuvių vaikams 
mokytis Nik. Kulio 
Waukegan School of 
10-tos gatvės, čia 
visi trys skyriai: piano, smui
ko ir dainavimo. Mokytojai tu
ri didelį patyrimą per daugelį 
metų. Ateikite ir susipažinkite 
su ta mokykla.—Kveslys.

Mažai kas i
Visi yra seni gy- 

savo vaikams 
dauguma jų 

mokyklas.
mažas ir lan-

kinkų drebėjimą įvarė. Rei
kalas štai kame: Pereito pir
madienio vakare išpuolė regu- 
liaris miestelio viršilų susirin
kimas, pasitarti apie miestelio 
tvarkymą. Susirinkimuose ga
li kas nori dalyvauti, klausytis; 
o jei yra koks dalykas liečian
tis visuomenę, tai galima ir 
protestuoti. Kalbamame susi
rinkime minia su protestu su
sirinko dėl pardavimo vandens 
privačiai korporacijai. Piliečiai 
taksų mokėtojai tuomi labai
nepatenkinti ir jau antrą kartą 
minia susirenka su protestu,
kad miestelio viršilos atšauktų 
savo nutarimą kas 
dens.
sulaukti susirinkimo, 
prievarta atvedė 
kad paaiškintų.
mas pareiškė,

ne vien tik palinksminti, bet 
bus proga ir laimėti gražias 
doVanas. Bus dešimt gerų do
vanų išlaimėjimui. Tad kvie
čiami kuoskaitlingiausiai atsi

lankyti. Sukvieskite kuodau- 
giausia jaunuolių j išvažiavi
mą, susipažinti su Bijūnėlio 
jaunimu, o pradėjus pamokas 
visi jaunieji prašomi prisidėti

į Bijūnėlį, nes tai yra graži .ir 
naudinga proga lavintis dailės, 
pradedant nuo pat kūdikystės.

Prašom visi, busiu ir aš, 
Northsidietė.

.................................................................................................... I ...................................................... .... | .................................. . ,

LIETUVIŲ ROJUS

ir
Pa

Pi r-

patartina 
vedamoje 

Mūšia ant 
mokinama

Tarp Ghicagos 

Lietuvių
sakyti, nes i jo krutinę 
atremtas revolveris.

Atvažiavę j vietą, abu 
iš automobiliaus ir įėjo Į
Niekas nieko nesuprato. Buvu- 
sieij ten žmonės manė, kad 
Kelis atsivedė savo draugą.

išlipo 
vidui.

Cicero
Piliečių kova dėl vandens
Vietos piliečiai taip subruz

do, kad savo valdininkams net

L a i v u

Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 
per KLAIPĖDĄ

Greitas susisiekimas via Kopenhagcn 
Puikus Laivai —. — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogi inas — Malonus Patarnavimas

Išplaukimai Iš N e w York 
“UNITED STATES” Rugsėjo 27 

S. “HELLING OLAV” .... Spalio 4
S. S. “DSCAR II” ............... Spalio 11

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės 
pas savo agentą arba:

SCANDINAV1AN-AMERICAN LINE 
27 VVHITEHALL ST. 248 VVASHINGTON ST. ISO N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON

MALT TONIC - EXTRA FALE 
SPECIAUS ALUS

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

MALT TONIC'O
, arba

Extra Pale Alaus
X

Jis yra rekomen
duojamas per

; Dr.B.McN icholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

link van-
Bet šį kartą negalėjo 

tad su 
prezidentą,

Tas drebėda- 
kad šį vakarą 

susirinkimo nebus, nes nėra vi
sų valdininkų^ žmonės kad 
pradėjo šaukti, baubti, net sie
nos dreba.

Toks pasielgimas, žinoma, 
negirtinas, ir tokia taktika nie
ko nelaimėsime. Labai pagir
tina, kad žmonės įdomauja ir 
skaitlingai renkasi, bet turi už
silaikyti tvarkingai. Ramiu bu- 
du daugiau laimėsime, negu 
per lermą.

čekai kelia didžiausią lermą, 
mat, jų čia daugiausia yra.

Sekantį pirmadienio vakarą 
visi dalyvaukite, tuokart susi
rinkimas tikrai bus, nes ir 
pats prezidentas Klehna taip 
pasakė.—Aš ir busiu.

North Side
Bijunėlio Choro išvažiavimas

Išvažiavimas su laimėjimais 
bus šį sekmadieni, rugsėjo 14 
d. Jefferson giriose, šis išva
žiavimas bus atostogų ir vasa- 
ro užbaigimas, nes Bijūnėlio 
Choras ateinantį mėnesi ren
giasi pradėti pamokas ir reng
tis žiemos sezonui.

šis išvažiavimas turi tikslo 
- ------------------ :---- __________

RUGSĖJO MENESIO IŠPARDAVIMAS LOTŲ
SPRING FOREST, ILL. (PIRMIAU VADINTAS WILLOW SPRINGS)

Bus parduodama % ir y2 akro lotai, ant kalnų, su dideliais medžiais. Kaina per 
šitą išpardavimą bus nužeminta. Negana to, bet kiekvienam pirkėjui bus proga 
sutaupinti dar extra 10 nuošimčių perkant per šitą išpardavimą. Nepraleiskite 
tokios progos, pasinaudokite nužementomis kainomis ir extra nuošimčiu. Dvigu
bai sutapinsite pirkdami per šitą didelį išpardavimą. Bus galima nupirkti didelius 
lotus su mažu įmokėjimu, likusius lengvais mėnesiniais išmokėjimais per 5 metus. 
Nepamirškite dienų išpardavimo:

1 Subatoj ir Nedėlioj, September (Rugsėjo) 13 ir 14,1930

CHICAOO

Ckicajp J 
inMMii

» SPRING 
FOREST.ILL

S.P.Kaxwe//&■ Co.
Artkcr Are d .

Subdivizijos ofisas randasi ant Archer Avė. (Pusė mylios j vakarus nuo Kean Avė.) ir Spring St. Ofisas 
atdaras kožnų dienų ir nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 6 valandai vakare.

P. Kazwell & Co
(S. P. Kazlauskas ir Kazwell, tai ta pati ypata)

2839 W. 63rd Street Phone Republic 8899
Chicago, III.

IŠKILMINGAS

ATIDARYMAS!
Sukatoj, Rugsejo-September 13,1930

Turiu už garbę pranešti Chicagos lietuviams, kad aš pabudavojau labai dailų ir naujausios architektūros 
biznio namą. Svarbiausias dalykas yra tame, kad šio namo dekoracijos yra padirbtos iš medžio, bet dar kokio 
medžio —r ■ '

CALIFORNIA REDWOOD
Šis medis yra labai nepaprastas, nes yra labai tvirtas ir po šimtą pypkių labai dailus. Lietuviai dar mažai 

to medžio yra matę, gal tiktai tie, kurie yra Galifornia Redwoods miškuose dirbę.
Paveikslą šio namo čia nededu, vien dėl to, kad aš noriu ir užkviečiu visus atsilankyti ypatiškai ir pama

tyti šį ypatingą namą, o ypač tuos, kurie ateity mano budavoti sau pagyvenimui namus.
Šiame name nėra nei colio “plasterio”, tą vietą užima šis medis, nes tai yra daug praktiškiau, geriau ir dai

liau, ir nereikia kas antri metai dekoruoti. Gerai padirbtas naujas darbas ir gerai nudekoruotas — užtenka ant 
25-kių metų. • •

Nors šis namas turi muro sienas, bet vidus medžio. Šiame name yra puikiai įrengta rcstoracija, “husij sto
tis”, “Ladies ręst room”, “oil station”, “greesing pits” ir šiaip keletas kambarių ir daug vietos ’del pasistatymo 
automobilių, nes ta vieta užima visą bloką žemės; ’

feis namas yra ant kampo

144th STREET ir WESTERN AVĖ.
(Tuojaus už Blue Island, Illinois)

t ■ . . ' ' i

Atidarymas prasidės šiandie po pietų ir tęsis iki vėlumai nakties, bus gerų užkandžių, geros muzikos ir tt.

Nepamirškite vietos ir dienos, atsilankykite visi, pamatysite “something beautiful”.

Su pagarba ir užkvietimu JUOZAS ŠUKAS,
z . Budavotojas.5339 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tek Prospect 8759
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KAS “SLAPESNIS”

Vis griežčiau pasireiškiant žmonių nusistatymui 
prieš prohibiciją, Amerikos politikieriai vienas po kito 
persimeta į “slapiųjų”' pusę. Taip, Illinois valstijoje 
republikonų partija, bijodama, kad jų sumuš demokra
tai, kurie jau seniai atvirai stoja prieš prohibiciją, su
manė pasiūlyti visuotinų balsavimų prohibicijos klau
simu. Republikonų kandidatas į Jungtinių Valstijų se
natų, p-ia McCormickienė, kuri per nominacijas pava
saryje dar ėjo su “sausaisiais”, dabar jau savo “įsitiki
nimus” pakeitė ir sakosi pasiduosianti referendumu 
pareikštai piliečių valiai.

Panašus dalykai dedasi ir kitose valstijose, kur 
yra didelis skaičius miestų gyventojų. Didmiesčiai,, mat, 
yra prohibicijai priešingi. Pavyzdžiui, New Yorko gu
bernatorius Rooseveltas jau išėjo viešai, reikalaudamas 
18-jo konstitucijos amendmento atšaukimo. New Yorko 
republikonų lyderiai, pamatę, kad šitam gubernato
riaus reikalavimui pritaria publika, ragina savo par
tijų, kad ir ji užimtų tokių pat “šlapių” pozicijų, kaip 
demokratai.

Politinių lenktynių obalsis dabar darosi “Kas sla
pesnis”.

HENDERSONAS REIKALAUJA NUSIGINKLAVIMO

m., kuomet buvo įvestos dvicentinės stampos laiškams. 
To laiko dviejų centų vertė šiandie esanti lygi septy
niems centams.

Įdomu butų žinoti, kodėl. Paštas dabar veikia ant 
kelis sykius didesnės skalės, taigi jo patarnavimas tu
rėtų būt pigesnis, o ne brangesnis! /

raštį. Tie vilkai, kurie leis
davo savo laikraštį, buvo už
sirašę tokį staugimą: “Tau
tos garbei, valstybės gero
vei.” Bet kiadangi jie tautą 
suprato kaipo organizuotą 
vilkų gaują, o valstybę — 
kaipo Voldemarą, tai jie vis
ką darė vilko garbei ir Vol
demaro gerovei. Taigi ir šis 
Voldemaro “tiėlochranitelių” 
pasikėsinimas ant pulk. Rus
teikos gyvybės yra padary
tas vilkų “garbei” ir Volde
maro “gerovei”...

“Voldemaro išdresiruotų 
vilkų idealas yra toksai: lie
tuvis lietuviui vilkas. Tą jų 
idealą parodo visi jų žvė
riški darbai. Tokiais idealais 
valdomas kraštas greitai pa
virstų j vilkinyčią.

“Voldemaras yra tokia as
menybė, kuri be apynasrio 
yra nesuvaldoma ir pavojin
ga. Kol tokią žvėrišką natū
rą laikė už apynasrio kultū
ringas ir prakilnus asmuo, 
tol Voldemaras buvo šiaip 
taip pakenčiamas visuome
nėje ir kai .kuriais atvejais 
sukalbamas žmogus. Bet 
kaip tiktai Voldemaras buvo

KOMUNISTAI PASIVOGS 
FAŠISTŲ PROGRAMĄ

Norėdami pasigauti daugiau 
balsuotojų, Vokietijos komu
nistai demagogiškai pataikau
ja nacionalistiniam sentimen
tui. Prieš reichstago rinkimus 
Vokietijoje jie įdėjo į savo 
platformų obalsius, kuriuos 
skelbia kraštutinis nacionalis
tų sparnas, fašistai. Jie reika
lauja “atšaukt” Versalės taikos 
sutartį ir “panaikint” Youngo 
reparacijų planą.

Šitie komunisčių obalsiai yra 
paimti iš Vokietijos nacional
socialistų (t. y. fašistų) prog- 
ramo. Fašistų organas “Der 
Voelkische Reobachter” dėl to 
pastebi:

“Vokietijos Komunistų Par
tijos ‘naujasis programas’ 
reiškia didžiausią pergalę, 
kokią mes iki šiol turėjome, 
kadangi bolševikų vadai, 
dantimis grieždami, yra pri-

( E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus į
I •

į Velnio Eliksyras hi...-------- i
(Tęsinys)

Nežiūrint į tai dažnai man 
rodėsi, lyg tuomet, kai jiems 
rodėsi, jog niekas jų nemato, 
susidurdavo jų žvilgsniai, ku
riuose, lyg ryjanti ugnis, žėrė 
pasiilgimas ir geidulingas, de
gantis reikalavimas. Vieną Va
karą gubernatorius buvo su
kvietęs daug augštųjų svečių. 
Aš stovėjau įsispraudęs į 
vieną langą; nusvirusių bran
gių draperijų buvau pusiau 
paslėptas. Per du tris žings
nius stovėjo grafas Viktorinas. 
Pro jį praskrido pilnoje savo 
grožybėj, turtingiau kaip visuo
met apsirengusi, Euphemija. 
Jis aistringai pastvėrė jos ran
ką, bet taip kad niekas kitas 
be manęs to negalėjo pastebė
ti. Ji matomai sudrebėjo; pa
žvelgė į jį tokiu žvilgsniu, ku
riame degė ugninga meilė ir 
neapsakomas troškimas sma
guriauti. Jie sušnibždėjo ke
letą žodžių, kurių aš nesupra
tau. Euphemija galėjo mane 
įžiūrėti; ji skubiai nusigręžė, 
bet aš aiškiai išgirdau žodžius: 
mus pastebėjo!

Aš pastyrau iš nusistebėji
mo, baimės ir skausmo! —Aš,

mas verčiąs, ant visuomet atsi
sakyti nuo dabar užimamos 
vietos, ir tik būdamas vienuo
lis dvasininkas jis galįs dar iš
gelbėti savo sielą nuo amžino 
prakeikimo. Aš jį radau tuo
se apdaruose, kaip Tamsta, 
gerbiamasis pone, ką tik nese
niai matei ir man pasisekė pa
galiau nežiūrint į jo užsispy
rimą jį čionai parvežti. Jis yra 
ramus, bet negali atsikratyti 
jį apsėdusios idėjos. Visos pa
stangos ištirti priežastį, atve
dusią jį į šią padėtį, lieka be 
vaisių. Galbūt suradus šią pa-
slaptį greičiau butų galima 
rasti ir priemonės jam pagy
dyti.

Neseniai baronesa parašė) 
kad ji jos išpažinties tėvui par 
tarus atsiusianti vieną ordeno 
dvasiškį, kurio apsiėjimas ir
raminanti žodžiai galbūt par 
veiksią į Hermogeną geriau, 
kaip visa kita kadangi jo pa
mišimas' rodos yra grynai reli
ginės tendenejos. — Mane visa 
širdiih džiugina, kad tas pasi
rinkimas išpuolė Tamstai, ger- 
giamasis pone, kurį laimingas 
sampuolis atvedė į sostinę. 
Tamsta gali prislėgtai šeimynai

vėl grąžinti prarastą ramybę, 
jei Tamsta savo pastangas, ku
rias lai Dievas palaimina, nu
kreipęs! Į dvejopą tikslą. Ištir
kite, Hermogeno baisiąją pus
ią] tį; jo krūtinė vėl palengvės, ; 
kai jis per šventą išpažintį ar 
kitu budu pasipasakos, ir baž
nyčią jį vėl atiduos linksmam 
gyvenimui pasauly, kuriam jis 
prikaluso^ vietoj jį palaidoti 
mūruose. — Bet ir su barone- j 
sa susiartinkite. — Tamsta ži
nai viską. — Tamsta sutiksi 
su manim, kad mano patėmiji-j 
mai yra tos rųšies, kur, nors ir 
mažiausia tėra galima daryti 
baronesai kaltinimų, vis tik 
vargu dar yra galimas klydi
mai, neteisingas įtarimas. Eup- 
hemiją pamatęs ir pažinęs 
Tamsta busi visai mano nuo
monės. — Euphemija yra jaul 
iš paties temperamento religin
ga. Gal būt Tamstos ypatingai 
iškalbos dovanai seksis giliai 
paveikti į jos širdį, ją suju-j
dinti ir pataisyti, kad ji mestų 
buvus neištikma 'savo draugui, 
kas jai gali amžinai pražudyti 
dangų. Dar turiu pasakyti! 
gerbiamasis pone! Valandomis'
man rodosi lyg ir barono sie
loj gludi skausmas, kurio prįe-į 
žastį jis man nutyli, nes bd 
susikrimtimo dėl HermogeiK 
jis matomai kariauja su kai 
kokia jį nuolat persekiojančia 
mintim.

(Bus daugiau)

Tautų Sąjungos suvažiavime Genevoje franeuzų 
užsienių reikalų ministeris, Aristidas Briand’as, išdės
tė savo plačiai išreklamuotų “Europos Jungtinių Val
stijų” planų ir pasakė labai gražių kalbų, ragindamas 
valstybes tų planų priimti pasaulio taikos užtikrini
mui.

Po Briand’o kalbėjo Anglijos užsienių reikalų mi
nisteris, Arthur Henderson. Jisai išreiškė savo pritari- 
•mą Europos valstybių federacijos minčiai, bet kartu 
jisai pasakė tokių dalykų, kurie iškalbingąjį J’rancijos 
ministerį ir jo šalininkus apipylė kaip šaltu vandeniu.

Darbiečių valdžios atstovas nurodė, l^ad pasaulio 
taikai svarbiaus už viską yra nusiginklavimas. • Be nu
siginklavimo negali būti taikos užtikrinimo. Kas ne
nori nusiginkluoti, tas yra taikos priešas, nežiūrint 
kaip karštai jisai apie taikų kalbėtų. Hendersonas, be 
ko kita, pabrėžė, kad Tautų Sąjunga dar iki -šiol, už 
vienuolikos mėtų po savo įsikūrimo, nedarė rimtų pa
stangų atlikti savo svarbiausią priedermę — eiti prie 
visuotino nusiginklavimo.

“Eina metai po metų”, sako Anglijos ministe- 
ris, “ir tik prieš dvejus metus Tautų Sąjungos su
važiavimas priėmė iškilmingą rezoliuciją, kurioje 
pareiškiama, jogei įvairiomis sutartimis jau Japo 
sudarytos sąlygos saugumui, taip kad gali būt su
šaukta bendra konvencija ginkluotės apribojimui 
ir sumažinimui. Dveji metai praėjo, bet ta kon
vencija dar nebuvo sušaukta. Žmonės visam pasau
lyje darosi nekantrus ir abejingi.”
Šitą Hendersono kalbą laikraščių korespondentai 

lygina “bombos sprogimui” Tautų Sąjungos suvažiavi
me. Ji, be abejonės, turėjo padaryti gilų įspūdį į susi
rinkusius valstybių delegatus. Anglijos darbiečių val
džios atstovas pasakė tą, kas jau seniai buvo daugelio 
delegatų mintyse, bet ko iki šiol nė vienas jų nedrįs
davo tokiais aiškiais žodžiais išreikšti.

Reikia manyti, kad Hendersoną šitam klausime 
parems Vokietija, kurią Santarvės valstybės po karo 
nuginklavo, pačios. savo armijų nemažindamos. Pa
rems jį taip pat ir tos demokratinės šalys, kuriose tu
ri didelės įtakos socialistai, kaip, pav. Danija ir Šve
dija. * " i

Bet didžiausia kliūtis pasaulio nusiginklavimui 
šiandie yra Franci ja, kurios diplomatai moka sakyti 
gražias kalbas apie “taiką”. Kol Francijos žmonės ne
pašalins iš valdžios atžagareivių, tol armijos Europo
je nebus mažinamos.

PAŠTO PATARNAVIMAS PABRANGO? \

versti vogti musų obalsius, 
kuriems jie dabar duoda 
‘programo reikšmę’. Tečiaus 
jie, vagia —< ir tai reikia, pa
brėžti — ne tam, kad tuos 
obalsjus jie vykdytų, bet, 
kad apgautuosius dar kartą 
apgautų.

“Mes visa tai pranešime 
mitinguose. Komunistų pa- 
saulėžiuros susmukimą pri
pažino patys komunistai. Jie 
dabar turi eiti vogti, kad ga
lėtų gyventi.

“Retai kada mes galėjome 
taip didžiuotis, kaip toje va
landoje, kuomet pati ‘Rote 
Fahne’ (komunistų organas. 
— “N.” Red.) padavė mums 
i rankas šituos faktus.” c

Taigi Vokietijos fašistai kal
tina komunistus, kad šie pavo
gę jų “tautiškus” obalsius. Ir 
iš tiesų, nacionalizmo agitaci
joje komunistai su fašistais 
taip lenktyniuoja, kad sunku 
yra atskirti jų “idėjas” vienų 
nuo antrų.

atžabotas, prileistas prie to
kios atsakingos valstybes pa
reigos, tuojau pasirodė visi 
jo žvėriški instinktai ir ape
titai.

Dabar, kaip žinome, Vol-

gerbiamasiš pone! kaip galiu 
aš apsakyti Tamstai tą savo 
jausmą! — Tik pamanykite, su 
kokia meile, kokiu prisirišimu 
aš buvau atsidavęs baronui — 
mano pikti nujautimai dabar

demaras yra pusiaukelėj, išsipildė. Tie keletą žodžių 
tarp psichiatrinės ligoninės mane dabar visai įtikino, kad

TAUTININKAI APIE 
TAUTININKUS

ir sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Nuo to natūralaus kelio jo 
nebesugrąžins jokie vilkiški 
staugimai, jokie dantų ska- 
lenimai nei draskymai. Be- 
draskydami kitus* vilkai tik 
patys save greičiau sudras
kys, o ant galo sudnaskys ir 
savo dresiruotoją, vilkų pro
fesorių...

. Išmestas iš vyriausybės, 
išmestas iš tautininkų sąjun
gos, išmestas iš universiteto, 
— Voldemaras turi būti pa
galiau išmestas ir iš Lietu- 

•ves visuomenės kaipo psi
chiškai nesveikas ir pavojin
gas jos narys. Be to, lietu
vių tautoje, jei ji nori būti 
kultūringa, neturi vaisytis 
vilkai. Todėl Lietuvos visuo
mene griežtai reikalauja vi
suotinos vilkų “ablavos”. Jų 
laukinė veislė turi būti 
siškai išnaikinta!”

vi-

Voldeniiarininkai tai — “plėš
rieji vilkui” SOVIETŲ ROJAUS 

LINKSMYBĖS

Generalįs pašto viršininkas Brown ketina reika
lauti, kad kongresas pakeltų pusę cento kainą ženkle
liams (stampoms) pirmos klasės pašto siuntiniams (t. 
y. laiškams). Šitą savo sumanymą jisai remia tuo, kad 
laiškų pristatymas dabar kaštuojąs daugiau, negu 1885

Panevėžyje pradėjo eiti “tau
tiškos minties savaitinis laik
raštis”, kurį leidžią Smetonos 
šalininkai;

Neperseniai buvusį Lietuvos 
diktatorių Voldemarą ir jo pri
tarėjus tas tautininkų laikraš
tis piešia taip:

“Voldemarui viešpataujant, 
Lietuvoje priviso daugybė 
visokių vilkų. Sodžiuje ūki
ninkai aimanuoja, kad vil
kai tai šen, tai ten papjau
na kumeliuką, kartais sudo
roji ir arklį; dažnai vilkai 
pastdja kelią, dantimis ka
lena^ ir ūkininkui prisieina 
jo lenktis. Tai vienos rųšies 
vilkai.

“Kitos rųšies vilkai iki 
šiol daug kur grasindavo ra
miems gyventojams, kai kur 
apsiginklavę plėšdavo ūki
ninkus, ant galo pradėjo kė
sintis ir ant žmonių gyvy
bės. Jau visiems žinomas 

• žvėriškas, pasikėsinimas ant 
pulk. Rusteikos gyvybės.

“Tad vieni vilkai pradėjo 
draskyti' gyvulius, kiti žmo
nes. Tarp vienų ir kitų ši
toksai skirtumas. Vieni vei
kia neorganizuoti, kitus su
organizavo profesorius Vol
demaras. Vieni neturi jokio 
laikraščio, kiti leisdavo laik-

ko-Londono “Daily Herald 
respondentas Maskvoje prane
ša savo laikraščiui šitokių ži
nių iš sovietų Rusijos:

“Įvedimas kortų sistemos 
maisto produktams ir jų pa
skirstymo būdas iššaukė 
aštrų nepasitenkinimą Rusi
joje, kuris atsispindi .ir 
spaudoje. Valandų valando
mis žmonės turi stovėti eilė
se prie krautuvių, kad galė
tų nusipirkti bent kokį daik
teli. Prie to prisideda spe
kuliacija prėkėmis, nupirkto
mis kooperatyvuose. Viduti
niškai ‘ kiekviena musų šei
mininkė praleidžia po 
Kiąs valanda/s kasdien, 

'Vedama eilėse, šimtai 
nių buvo pastaruoju
suimta, kadangi jie stovėji
mą eilėse pavertė amatu, 
parduodami su dideliu pelnu 
tą, ką nusiperka krautuvėje. 
Dabar ketinama perorgani
zuoti kooperatyvus pagal 
Vakarų Europos pavyzdį.” 
Ar ne

vizmo šalyje, 
kasdien tenka 
krautuvių 
das, kol 
šiek-tiek 
noms!

tarp baronesos ir grafo buvo 
slaptų santykių; Kol kns turė
jau tylėti,, bet baronesą pasi
ryžau arguso akimis sergėti ir 
tada, jos nusikaltimui įrodyti 
gavęs rimtų faktų sutraukyti 
tuos niekšingus ryšius', kuriais 
ji surišo mano nelaimingą 
draugą. Bet kas galėjo pagau
ti velnio pinklių gudrybę. Vel
tui, visai veltui buvo visos ma
no pastangos, ir butų buvę juo
kinga, pranešti baronui tai, ką 
aš esu matęs ir girdėjęs, ka
dangi butų pakankamai atsi
radę kelių išsisukti ir mane 
perstatyti kaipo kvailą, perse- 
nusį galiucinatą.

Kalnuose tebegulėjo sniegas, 
kai pereitą pavasarį čionai per
sikėlėm. Nežiūrint į tai aš ke
letą kartų išėjau į kalnus. Vie
name kaime susitinku valstie
tį, kurio visa eisena ir išvaiz
da kaž kokia svetima. Jam 
atsigręžus' pažinau grafą Vik
torą. bet tuo pačiu momentu 
jis dingo tarpe namų ir niekur 
nebebuvo galima jis rasti. — 
Kas kita butų jį vertę persi
rengti, jei ne susikalbėjimas 
su baronesa!—

Ir dabar man yra aišku, kad 
jis vėl čia randasi, mačiau pra
jojant jo šaulį, nors man ne
suprantama, kodėl jis barone- 

mieste! — Pirm 
susirgo

Ji su Aureli

ketu-
sto- 

žmo- 
laiku

puiki” tvarka bolše- 
jeigu moterims 
išstovėti prie 

po keturias valau-
jos gauna nusipirkti 
maisto savo šeimy-

sos neieškojo 
trijų mėnesių sunkiai 
gubernatorius ir geidė pamaty 
ti Euphemiją.
ja išvažiavo ir tik sušid.ėjusio-
mis aplinkybėmis baroras ne
galėjo pats ją lydėti. Dabar 
parėjo nelaimė ir goda j musų 
namus: greit po to Euphemija 
parašė baronui, kad Hermogc- 
ną netikėtai apsėdusi kaž ko
kia ligi beprotybės daeinanti 
melancholija, kad jis vienas 
kk-idžiojąs, save ir savo liki
mą keikiąs ir kad visos drau
gų ir gydytojų pastangos ei
nančios niekais. Galite many
ti, gerbiamasis' pone, kokio į- 
spudžio ši žinia padarė į ba
roną. Sunaus išvaizda butų jį 
perdaug pakirtusi, todėl nuva
žiavau į miestą vienas. Smar
kiais vaistais Hermogeno aš
traus' pamišimo antpuoliai bu
vo sustabdyti, bet buvo užėju
si tyli melancholija, kuri dak
tarams išrodė esanti nebepa
gydoma. Pamatęs mane jis la
bai susijudino — Jis man pa
sakė, kad jį nelaimingas liki-

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

BRIfiHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

Naujas smagumas jūsų dabartiniame kare

Bosch MRadio
Ateikite ar patelefonuokite mums dėl 

demonstracijos.

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų pas

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

Radio Pratuštinimo
Išpardavimas

Prasidės Subatos ryte, Rugsėjo 13, 1930 
igįniinas ant demonstratorių ir sankro
vų gerai žinomų išdirbyscių Radio kai])

Dykai 

įvedimas

PHILCO

LYRIC
KENNEDY

vos s<

sankrovą ir pamatyti

ZENITH

CROSLEY

KOLSTER

Dykai 

pristatymas

Jus esate kviečiamas atsilankyti į musų
TELEVISION

Visų laikų Stebuklą.
Television (Tolregio) programai nuo 9 vai. ryte iki 9:30 vai. vakare

LIPSKY’SMUSIC&RADIOSTORE
“THE HOUSE OF SERVICE“

4916 West 14th Street
Atdara vakarais iki 10 vai.

IMPERFECT IN ORIGINAL
/

Cicero, III. j

>
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Kenosha, Wis
The English Column

Jos. Šliko dvaras gcn

innings

BagdonasŠlikas

DABAR

augs

Peoples Fuiniture Company
Pasauly daugiausia parduodamas

HUDSON
Kimball Brunswick

augs.

rug-

Pustapėdis

Kai

■***įįį

njni

Parduodam

RUGį

GARSINKITES “NAUJIENOSEGARSINKITE NAUJIENOSE

202
101

1931 METŲ MODELIAI
Jau galima pirkti abiejose

John Bružas 
by Sunday,

singled
Yukon

the others
SLA. Lodge

nuo 
dau-

A hanchome Elgin 
Legionnaire in a 
white or green 
gold filled case.

norisi persivalgyti 

užsirūkykst

paklausiau: “Ar 
atvažiavai namų 

“Atleisk 
šlikas 

čia

laikrodis 
tikriausias iš visų 
turime 
Elgin 
terų

Tuesday, Sept. 
erai committee 
mittee men h ei d 
ing at the home 
zas.

Young People’s L Grige 

SLA. No. 338

kainos F.O.B. Dirbtuvėje, Detroit '"r

PARDAVĖJAI VISUR

Northsidėje. 
į Meldažio 
praktikas kiekvienų pir- 

Choras kv-

• persitikrinkite, ką 
i. Praktikuoja per daugel) uiety ir iėgytli 
Patarimas dykai.

‘Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakiu

Prie pat Archer Avė

CHICAGO

•tllowed 
and struck 

the Stars
at 95th and Mi

Pirmyn Choras smar 
kiai auga

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ESSEX 
70 mylių į valandą 

SUPER-SIK

000 000—4 11 
000 000—2 6 
Julius Dapkus.

only 6 hits
5 batsmen. 
eleven solid 

out 6 men.
will

Visos

HUDSON-ESSEX

I see. a lot of hard work that 
is going to be done in the future; 
so the vaudeville, to be, given 
Oet. 19, will go off with a 
bang. After the reaping, 1 
hope we have a harvest worth 
gathering.

One word one paragraph can

NAUJI RADIOS yra didžiai pagerinti ir pagražinti, 
bet kainos yra daug.žemesnės už praeitų metų, ynatin- 
gai Peoples Krautuvėse, kaipo didžiausi Lietuviai Radio 
pardavėjai Chicagoje ir kaip vienintelė Lietuvių įstaiga 
vedanti pirklybą nuosavu kapitalu, visuomet gali duoti 
geresnius radios, žemesnes kainas ir prieinamesnes išly
gas ir patarnavimą, nes tuos nuošimčius, kuriuos įvairus 
krautuvininkai išmoku finance įstaigoms už paskolas 
tuomet PEOPLES įstaiga juos atiduoda savo pirkėjams 

istų pačių sau- 
alsakomingiau-

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Brighton Park Marųuette Park

Phone Lafayette 3171 Phone Hcmlock 8400

be expected; seat yourself tom- 
fortably) concerning the lašt 
month meeting; the Keno birds 
seemed to have flovvn South. 
Why don’t more of the mem- 
bers attended meetings? Warn- 
ing: members will be fined 
25c for unattendance.

''///////////// / i/i/iniiiu
Atvaizdas Naujo 1931 PHILCO 
Combinacijos Radio su Gramafo 
nu. Mados 296. Kaina labai žema

tVESytHING ForTne homes

Atvaizdas Naujo 1931 metų ma
dos MAJESTIC Kombinacijos 
Radio su Gramafonu. Parsiduoda 
už labai žemą kainą Peoples Krau 
tuvėse.

and dfed on second when J. 
Yukon groundad out to the 
second baseman.

Morgan Park scored one run 
whcn Sagin triplcd scoring Joe- 
ller who had singled. They 

added one more in the tįhird 
when Joeller singled scoring 
Oliver who had doubled tojeft 
after one was out.

Decker allovved 
and struck 
Blamhetti 
hits 
Next Sunday 
probably play 
chigan Avė.

9, SLA 
and sub-com 
a short meet 
of John Bru-

hitting behind the 
of Cool Bill Decker 

the Golden Stars to

Heavy 
pitehing 
enabled 
win from Morgan Park by d 
score of 4 to 2 in the race for 
the beautiful Carlos Ames tro- 
phy. This is the Stars second 
vietory in thfs race and are 
determined to win the trophy. 
A large crowd of 1500 spec- 
tators vvitnessed this game with 
great eagerness. Morgan Park 
threatened to tie the score in 
the seventh inning when after 
one was out, the next two 
men singled, būt Cool-headed 
Bill Decker made the next two 
men ground out to the infield. 
Bot h teams made many spec- 
tacular plays which broke up 
many threats to score.

In the first inning Fryer 
flied to left field; Extin
doubled to deep centerfield; 
Domikaitis forced Extin at the 
plate in a beautiful play; T., 
Yukon doubled to center scor
ing Domikaitis; Gricius 
scoring T. Yukon; J. 
struck out.

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, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) mėty ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 u 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Atvaizdas Naujos 193 1 melu ma
dos R. C. A. Radiola 80. Kairia 
ir išlygos yra daug prie'inamesnės 

PEOPLES KRAUTUVĖSE

gumo pirkite sau radio is didžiausių ir atsakonnngiau 
siu Lietuvių Krautuvių The PEOPLES FURNITURE CO

Senus niuzikališkus instrumentus imame ir duoda
me didelę nuolaidą ant naujų.

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems pagal pir
kėjo norų ir išgalę.

Krautuves atviros: Antradienio, Ketvirtadienio ii 
Šeštadienio vakarais.

Amerikoj darytas 
geriausias ir 

Mes 
didelį pasirinkimą 
dėl vyrų ir mo- 

už kainas. kurios 
prieinamos keikvie- 
kišeniui.

For benefit oi those who 
were not at meeting, 1’11 tell 
you of our great plan. A 
vaudeville is going to be. given 
Oct. 19 Anybody having plans 
should call either 
or Frank Jakutis 
Sept. 14.

Gavau pranešimą, kad kokis 
tai geras žmogus yra pastatęs 
nepaprastus namus lietuviams. 
Gavau antrašą ir važiuoju. Na
mas randasi prie VVestern av. 
ir 114 gatvės. Tai yra Posen 
miesčiukas su kokiais 3000 gy
ventojų.

Prieinu prie namų, žiūriu, 
bestovįs gerai pažįstamas lie
tuvis, Bridžportietis namų bu- 
davotojas Mr. 
2907 W. 66th

Pasveikinęs 
tai tamsta ir 
pažiūrėti ?” 
sta”, sako p. šlikas, “aš jau 
du mėnesiai čia vargstu’’. — 
“Kaip tai?’’ — “Nagi taip, aš 
tą namą pastačiau ant savo vie
nuolikos lotų nuosavybės”.

Nuėjom apžiūrėti namo. Yra 
ko pamatyti. Iš vidaus visas 
namas padarytas iš Kaliforni
jos raudonmedžio: sienos, lu
bos . ir stulpai. Jokio plasterio 
jokio blizgėjimo. Viskas atrodo 
lyg gražiu rusvu aksomu iš
mušta. Statyba labai moderniš
ka. Dalį namą jau užėmusi 
Standard Oil Co., nuoma pada
ryta ant 5 metų. Namas taip 
jau išnuomotas 5 metams.

Iš lauko labai daug erdvės, 
namas yra per 50 pėdų 
kelio, tai galima pastatyti 
gybes automobilių. Namų 
darymo'ceremonija įvyko 
sėjo 12 d.

Atvaizdas Naujo 1931 metų ma
dos PHILCO Radio ant stalo pa
statomas.> Pilnai įrengtas su dina
mišku kalbeluvu ir su 3 screcn 
grid tūbom, su viskuo išskyriant 

.kaina„ . $49.50

Teko nugirsti, kad Pirmyn 
Choras taip padidėjo, kad North 
sidėje nebeišsitenka ir ateinan
tį antradienį laikys paskutines 
praktikas Northsidėje. Paskui 
kelsis į Meldažio svetainę, kur 
laiky 
madienį 
bai išaugo, tai ir vardų padi
dino: dabar vadinsis Chicagos 
Lietuvių Choras “Pirmyn”.

Sekamose praktikose bus da
linamos rolės operetei, kuri bus 
pastatyta kaip surprise Chica- 
giečiams spalio mėn. pabaigo
je. šis choras pasiryžęs užim
ti pirmų vietų Chicagoje. Mo
kytojas Steponavičius paraš
kė, kad jis tikisi chorą išau
ginti, kad butų galima ir sve
timtaučiams pasirodyti.

Reporteris No. 4.

Stars third inning, 
singled to center; Extin sin
gled to right and when right- 
fielder bobbled the grounder 
Fryer took; third and Extin 
took second, Domikaitis sin
gled to center scoring Fryer 
and Extin; T. Yukon hit hito 
a double play; Gricius doubled

Būk nuosaikus—- būk nuosaikus visiems dalykams, net ir rūkydamas. Venk 
tos ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą modern
išką, visada jauną figūrą. ”Jų, vietoj—užsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi cigareiai, kokius jus kada 
rūket, pagaminti iš puikiausių tabakų—iš Smetonos 
viso tabakų Derliaus—“JIE SPRAGINTI”. Lucky 
Strike turi extra, slaptą šildymo procesą. Visi žino 
kati šiluma valo ir taip sako 20,679 daktarų, kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GOLDEN STARS 4, MORGAN 

PARK 2

Come on, show 
what Kenosha’s 
can do.

Amelia

Lucky
, .r»-n<TT» t. IT.--—

Apsauga-^Prieš knitėjimus—prieš kosulį
♦"Po 30 metu, mirtingumas tarpe sunkiu žmonių daugėja greitai sulyg amžių ir svariu”. Taip sako Dr. Brandreth Symonds, rašydamas į 

Medikališką Rekordą. Mes netvirtinam, Lucky Strike cigarctų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, 
jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, "Vietoj to—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina sveri ir, 
išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

UŽSUK__Lucky Strike Šokių Orchestrą kas ketvirtadienį ir šeštadieni vakarais, N.B.C. tinklą.
C 1030. The American Tobacco Co.. Mtr»

ant išmokėjimo arba cash 
kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno. 
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry 
Savininkas

J. A. KAZAKAUTSKAS

2045 W. 35th St.

i omu

Victor Atwater Kent,

Philco.,1LC.A Radiolas,
1 1

Majestic, Zenith ir kitus;
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

18-tos gatves apie 
linkę

Pranešimas visiems SLA. 
kuopos nariams

129|

ir visos laikykimės prie savo 
organizacijos, ginkime savo 
konstituciją ir padarykime, kad 
busimas dvimetinis SLA. 
mas, kurs 
pasirodyt ų
su $2,000,000 kapitalo ir 
skaitlingais jaunuolių 
Tai bus progresas ir 
sime

Įvyks Pittsburglie, 
u 50,000 narių ir 

su 
skyriais,
tada bu-

progresyviai.
A n ton J. Stonis.

Protokolu raštininkas.

nausko svetainėje, 1900 South 
Union avė. Visi nariai ir na
rės dalyvaukite susirinkime. 
Pas dabartinį finansų raštinin
ką R. žalimą yra atsiųsta** apje 

duos sergantiems SLA 
|129 kuopos nariams išmokėti. 
Raštininkas išmokėjo tiems, 
kurių antrašus turėjo, kitų pra
šoma savo adresus priduoti ar
ba atvykti.

Gerbiamieji nariai, bukite v- 
si susirinkime. Tegul baceviči-

Dė taryba, Valoniai, Kvailoniai, 
Prienų Vabalai ir nelaisvės Mi- 

Pranešama visiems kuopos j zcrijos verda savo košę. Mes 
nariams, kad SLA. 129 kuo-1 tvirtai pasakykime, te gyvuoja 
pos reguliaria mėnesinis susi-j SLA’ Kas ne tobula, ištobu- 
rinkimas Įvyks rugsėjo-septem-'linkime, kas nenaudinga, pa- 
ber 14 d., tai yra ši sekmadie-įtaisykime, kas naujas suma
nų 1:30 vai. popiet Jurgio čer- į ymas-igyvendinkime, tik visi

Gclden Star trečias geimas 
Nežinomaisiais

PRANEŠIMAS
Lietuvių Visuomenei 

šiuomi pranešu, jog praclenant nuo 
Rugsėjo-September 19 d., 1930 

Atidariau labai šaunų 
Viešbutį VVoodboro, Wisc.

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

Valgis geras. Kainos prieinamos. .

Mary Janulevich
Woodhoro, Wisconsin

šį sekmadienį, rugsėjo 14 d. 
Roselando lietuvių baseball kuo
pa Golden Star Club lošia tre
čią iš eilės gt/mą sft Un- 
knowns kuopa dėl Ames trofe- 
jos. Geimas bus State Athletic 
Park aikštėje, 95th ir Michi- 
gan avė. »

Golden Star jau yra du kar
tus iš eilės laimėję iš U n-, 
knowns, pirmą kartą 4-1, an-| 
trą kartą 4-2. Nuo šio trečio
jo karto priklauso ar Golden 
Star liks nugalėtojas ir trofė
jus laimėtojas.

Kviečiama kuo daugiau lietu
vių atvykti pažiūrėti ir pri- 
duot savo Golden Star kuopai 
gero “pepo”. Nors Golden Star 
visuomet yra smarkus sporti
ninkai, tačiau kai daugiau sa
vo žmonių pritaria ir lankosi, 
'tai ir sportininkams smagiau 
rungtis.

vių j’Įolfininkams ir golfinin- 
kėms “Golfers Inn”; — golfo 
praktikavimo aikštė, kurią į- 
steigė A. K. Menas, golfo in
struktorius, dėl lavinimosi tai- 
syklškiai golfą lošti. Tąi vie
nintelė lietuvių golfo įstaiga, 
kurią verta paremti ir sykiu 
turėti sau naudą iš gražaus 
sporto, čia jau praktĮkuoja, be 
svetimtaučių, veik visi lietuviai 
golfininkai ir golfininkės.

Del patogesnių praktikavimo 
sąlygų p. Menas padarė “Fore 
Book” su gerai nupiginta pre-Į 
ke. Nusipirkęs šią knygutę už 
keletą dolerių gali praktikuot 
mokėdamas tik 50c už 100 bo
bų. O tuo tarpu kitur moka-j 
ma 50c už 50 bulių. Ką manot j 
apie tai golfininkai ir golfinin-i 
kės ? I

Pradedant su sekančiu šešta
dieniu čia bus rengiama golfo 
kontestai už prizus, —- driv-i 
ing, approaclung, pitehing, put
li n g. Tokie kontestai Įvyks kož- 
ną šeštadieni ir nedėldienį — 
ištisą dieną. Todėl prieš loši
mą bei po lošimo golfo ant 
links, užsukite čia ir laimėki 

j te prizą. Yra progų visiems lai
mėti 
prieš 
k imą 
gat.

Kviečia

ir sykiu pasipraktikuoti 
lietuvių turnamentų įvy- 

“Golfers Inn” Cicero ‘ 
Archer gatvės, 
visus atvykti — 

Meftas.

.irti

1930

Golfo Kontęstai
Jau gerai yra žinoma lietu-

metų čempionatai
šių metų didieji Lietuvių 

Golfo čempionatai Įvyks liet, 
gcjfininkų mėgiamoje “Silver 
Lake” golfo aikštėje. Prasidės 
spalių 5 dieną, čia bus lošiama

Lietuvių Seklyčių Setų

FABRIKAS
RAKANDAI

Už pusę kainos

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

Seklyčių Setai Už Pusę Kainos
Kadangi mes turime savo rakandų dirbtuvę ir patys juos žmonėms tiesiai iš dirbtuvės parduodame, tai galime savo išdirbinius 

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

Štai Pavyzdžiui

3 šmotų setas vertės $125.00 parduodame už
3 šmotų setas vertės $350.00 parduodame už

#3 šmotų setas vertes $150.00 parduodame už

3 šmotų setas vertes $190.00 parduodame už

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

ARCHER FURNITURE
KAZIKAITIS — KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue -. Telefonas Lafayette 9733

$59.00
SI 90.00 
S75.00 
S95.00

natų.

Garsinkite^ ‘N-nose’
.1514-16 Roosevclt Rd. 

4Fti St LOU1» Avi- 
CHICAGO. ILL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel Ktkizio «902

NAUJOS SKALBIMUI MAŠINOS
Thor, Maytag ir Hoover karpetų-valymui mašina

Atwater Kent naujas Radio 
vertės $250.00, dabar už

Brunswick Combination 
fas 
už ........................................

Didelis pasirinkimas Brunswick Ra
dio, Victor, RCA, Philco, Majestic, 
Sparton, Zcnith, Atwater Kent ir Ge
neral Motors. Jus galite gauti pas mus 
už daug žemesnes kainas negu kur kitur.

ir Phonogratas sykiu

$149
Radio ir Phonogra-

$185

visi metiniai liet, golfo čempio
natai — vyrų, moterų ir jau
nuolių. Tuo tikslu leidžiamas 
liet, golfo žurnalas “Golfas”. 
Rengkitės prie golfo čempio-'

Golfo Rep.

Šiandie Lietuvių Radio Valanda

Neužmirškite užsukti savo radio. Išgirsite daug nauji} ir gražių dalykų.

Sumažintos Kainos
Radio, Pianų, Parlor Setų

ir Skalbimui Mašinų

Baby Grand Piahas vertės $1,000.00

$225
f

Kiti Grand Pianai nuo $350 ir aukščiau

UŽ

niliilililhilillillill 'IHil !|i IV' ĮijitliĮibli

Gulbranscn Trade Mark

UPRIGHT PIANO
Grojikliai Pianai biskį vartoti, labai ge
rai atrodo ir gražiai groja tik fl* O 
tereikia įmokėti. D V

III II i llllllllllllklllllll

Philco Radios su Scrcen Grid lubomis dynamic spykeris už .... $72.00 
Atwater Kent modelis 00 su viskuo už ........................................  $109.00
Victor su 10 tūbų su viskuo už ...............     $109.00
Cub Radio su viskuo už ..................................... :............................. $59.00
Majestic 8 tūbų su viskuo už ............................................. ...v......... $59.00

Parduodame ant Lengvų Išmokėjimų.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705
Chicago, III

General Motors Radios
3343 South Halsted Street
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Holdapas

Pereitą šeštadienį A. K. Me
nas, uždaręs savo Golfo Prak
tikavimo Aikštę,' važiuodamas 
namo užsuko pas draugus. Be
šnekučiuojant atėjo vidurnak
tis. Paėmęs 47-tos gat. karą ir 
permainai sustojo prie South 
Ilalsted gat. išlipo ir įėjo į 
saldainių krautuvėlę. Staiga Įšo
ko 5 pusberniai ir užkaman- 
davo ‘Khands up”. Visi pakėlė 
rankas — padaryta kišenių 
kontrolė. Iš Meno atėmė $30 
ir brangų laikrodėlį (dovaną). 
Krautuvėlėj buvo apie 15 žmo
nių. Visi nusiskundė praradę 
pinigus ir kitus daiktus. Ih’o 
šalį važiavo policija. Menas nu
rodė vagilių pėdsakus. Pagavo 
du iš penkių piktadarių.

— Rep. Z.

Phone Boulevard 4139Policiorius persistorojo

Lietuvės Akušerės

9252

nu
Boulevard 5203

PADĖKAVONĖ Boulevard 8413

JUOZAPAS JOZAITIS

Leido naują grosernę

3201 3201

73 3 7 Stony Island Avė

pigiau, 
kad

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
klėtie

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

DOMININKAS 
ALEKSANDRAVIČIUS

apgailėdami 
musų tarpo.

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

1327 So. 49lh Ct
Telefonas

Cičero 3724

apžiūrėti savo namo reikalus

tu gad’ 
plėšikas 
tininkui 
do šūvį, 
žiai

1646 W. 46th St.
Telefonai

dabar 
am- 
atsi- 

suteikė jam 
ir palydėjo 

amžinybės

Karą paskelbus, rakete 
riai pirmi puola

Susekė niekšo žmogių 
džio pavardę

Nušovė * vaistininką 
kam pinigų neturėjo

Nubaudė Zareckio 
krautuvę

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

prie 
duodu 
clectric 

mag- 
blankets ir 

Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

remodeliuoti. ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimu visų jums reikalingų medžiagų, naujų 
ir vartoti], pav. »
Lumberio. durų, langų ir visokios rūšies Mill Work, stogų popie- 
ros. Wall Boards, Plumbingo, Paipų ir t.

2 karų garažas 
už ............................ ........
Kombinacija 'storm durų 

tintais sieteliais ..............
Gera maleva galionas

Maisto inspekcijos biuras lei
do atidaryti naują maisto 
krautuvę ant 4158 Š. Campbell 
avė. Savininkas yra John Ka-> 
cenkas.

B U T K U S 
Undertaking Co.

P. B. Hadlcy Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

Sakoma, įduok kiaulei ragus, 
visą svietą išbadys. Evanstone 
Vienas policistas gavo dovanų ir 
atsižymėjimų už veiklumą. Da
bar norėdamas dar daugiau at
sižymėti, jis besiknisdamas se
nuose įstatymuose, rado vieną 
iš 1875 m. kuriuo draudžiama 
smuikuoti be licensijį. Tuojau 
nuėjo policiorius pas 3 muzikos 
profesoriaus, kurie davė smuiko 
pamokas ir visus areštavęs par
sivarė į savo nuovadą. Nuste
busiems profesoriams jis pareiš
kė: °Well, jus galite mokinti 
griežti saxą, mušti barabaną, 
dūdelių, armonikų, bet griežti 
smuiku! Nix!”

Phone Virginia 2054 
JOSEPH. VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St.. 
CHICAGO, ILL.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Phone 
Hemlock

Canal st. vienas mažesniųjų 
gengsterių Peter Nicastro 
("‘Beždžionė”) mirdamas pri-

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

$126.00 
$5.65

■■■■■■■■ $1
PAMATYKITE MUS AR TELEFONUOKITE

HYDE PARK 1726 
Mes sucaupinsime jums, pinigų.

Teisėjas Damrop vakar 
baudė $100 ir išlaidas Nathan 
Zaretsky, icc cream ir soda 
fountain savininką, 1366 N. 
Damen av. už nešvarumą. Svei
katos departamentas ragina 
maisto krautuvių savininkus 
laikytis sanitarinių taisyklių ir. 
norintiems laikytis, pasižada 
visaip padėti.

Pereitą trečiadienį gauta 
nių apie šešis sumušimus, 
raketeriai užpuolė ir primušė drugistą 
miesto tarnautojus už atsisa- pavaldė William Neveraski. Jis. 
Rymą mokėti raketerių uždėtą be. to yra užmušęs policistą 
unijų mokesnių pakėlimą. John Guiltiname.

Mažinkit automobilių 
triukšmą Sąžiningai i r 

pigiai patar
nauju dieną ir 
naktj visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- bininkS.
2205’^e St.

Tel. Melrose 
Park 797

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse, Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S.Halsted St.
| Chicago, III.

Tef. Victory 1115

Dr. Kegel kviečia automobi
listus vengti bereikalingo triuk
šmo, ypatingai nStriubyti sire
nų, ragų ir kitokių prietaisų. 
Chicago Motor Club kviečiamas, 
pagelbėti triukšmadariams su
valdyti. ]

kuris mirė rugpiučio 16 dieną, 
1930 ir palaidotas tapo rugpiučio 
19, o dabar ilsis Tautiškose ka
pinėse, amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkavot tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės yietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojamc kaibatojiims už pasa
kymą gražių prakalbų ant kapi- 
nų; dėkavojame graboriui Eudei- 
kiui, kurs .savo geru ir mandagiu 
patarnavimų garbingai nulydėjo 
>ii į amžinastį. o mums palengvino 
perkęsti nuliudim.) ir rūpesčius, 
dėkavojamc grabnešiams, gelių 
aukautojams ir nešėjoms visiems 
draugystės nariams ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas vyras ir tėvelis; ilsėkis 
šaltoj žemėje. Užgesai kaip dan
gaus žvaigždė ir dingai iš musų 
tarpo. Lauk mus ateinant.

Nuliūdę
Šeimina J ožaičių.

Chicagos drugistai paskelbė, 
karą dragštorių plėšikams, ku-< 
rie per šiuos du metu jau už-' 
mušė 12 aptiekorių. Identifi
kacijos biure du liudininkai pri
pažino fotografiją to žmogžud
žio, kurs trečiadienį nušovei 

Fidelke.. žmogžudžio

J. F. R ADŽIUS
PIGIAU8IS LIETUVIS 
GRABORIUS”’ CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau 
iu ser*au 
negu kiti todėl, 
priklausau prk_

Į į bų isdiibystes
OFISAS:

668 W. 181 h Street
TcL Canal 6174 

fr SKYRIUS:
,7’,.W S. Halsted SI.Vg&S Tel. Victory 4088

J. F.Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė

Tcl. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tcl. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS z

Auburn Avė. Tel. Blvd

kuris mirė 5 dieną rugsėjo ir pa 
laidotas tapo rugsėjo 9. o 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse 
žinai nutilęs ir negalėdamas 
dėkaovt tiems, kurie 
paskutinį patarnavim.- 
jį j tą neišvengiamą 
vietą.

Mes atmindami ir 
jo prasišalinimą iš 
reiškiame giliausią padėką dalyva- Į 
vusiems laidotuvėse žmonėms ir , 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui. Kun. Kasparaičiui už pasaki- 
mą gražaus pamokslo Gimimo Pa- i 
neles Šv. bažnyčioj ir ant kapinių [j 
ir kurs atlaikė įspūdingas pamal- K 
das už jo sielą; dėkavojame gra- ■ 
boriui Eudcikai kurs savo geru ir B 
mandagiu patarnavimu garbingai N 
nulydėjo jį į amžinastį, o mums I 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir | 
rūpesčius, dėkavojamc gėlių au- B 
kautojains. nešėjoms, grabnešiams, ■ 
giminėms ir pažįstamiems ir paga- M 
lios dėkavojamc visiems dalyvavu-’ u 
sioms laidotuvėse žmonėms: o tau I 
musų mylimas brolis sakomo: ii- M 
sėkis šaltoj žemėje. !

Nuliūdę liekame. . ■
Šeimyna Gumutauskių ir Giminės. J

Pereitą trečiadienį 
mas iš ' Margučio apie 
vakaro žiūriu ant 66 
\V estern a v. pristoję daugybes 
svieto ir keli policijos automo
biliai. Priėjęs sužinojau, kad 
plėšikai žmogžudžiai nušovė 
vaistinyčios savininką W. B. 
Fiddelke, 25 m. amžiaus, jo pa
ties vaistinėje.

Policija buvo vaistinėje, užsi- 
rakinusi duris, kad niekas ne
įeitų. Paklausiau policisto ar re
porterį įleistų, ir parodžiau sa
vo kortelę, tad mane įleido į 
vidų.

Vaistinės užpakaliniame kam
bary, prescription skyriuj gu
lėjo knitipščias nušautas žmo
gus. Ten jau buvo Tribūne re
porteris, kurs turėjo visas in
formacijas. Jis papasakojo, kad 
du plėšikai atėję į vaistinę ir 
atkišę revolverius suguldė už
pakaly ant grindų vaistinės dar
bininką ir savininką. Tuo tarpu 
iš lauko įėjo žmogus nusipirkti 
štampų, plėšikai ir tą žmogų 
nuvarė ir paguldė šalę pirmųjų 
dviejų.

Vienas plėšikas su ginklu 
saugojo gulinčius, o kitas kratė 
registerį. Begistery rado apie 
$40.00. Bejėškodamas užpakaly, 
rado ant lentynos dėžę su deg
tine ir pasiėmė neštis. Tuo tar
pu tas, kurs saugojo gulinčius, 
paklausė, kur yra daugiau pini
gų. Vaistininkas atsakė “Oncst 

tai visi pinigai. Tada 
pridėjo revolverį vais- 
prie pakaušio ir palei- 
Po to abudu žmogžud- 

palikę dektinę, išbėgo nė 
kieno nepastebėti.

\V. B. Fidelke buvo nesenai 
vedęs. Jo moteris tik Spėjo at
bėgti Į vaistinę, kai Fidelke mirė 
ant jos rankų. P

Paskiau atsirado žmogus, kurs H 
sekėsi matęs tuo tarpu prie vaiS’ 
tinęs durų stovint dvi merginas, 
kurios labai nervuotai dairėsi 
ir žvalgėsi į vidų. Matyt, taii 
buvo tų žmogžudžių meilužės.

—Pustapėdis.

Skaudžiai apmušti inžinierius 
Bartels, draftsmanas Ceslik- ir 
dar 4, visi iš Technical Engi- 
neers, Architects & Draftsmen’s 
unijos. Mušeikos pareiškė, kad 
jie muša kaip pamoka kitiems 
už atsisakymą mokėti pakeltų 
mokesnių. Mokesniai keliami 
unijų valdininkų, kurie yra įta
koje įvairių gengsterių, ir kas 
dar įdomiau, kad patys mušei
kos yra tiesioginiai gengsterių 
samdiniai, kurie patys unijose 
nepriklauso!

Nevalia persekioti 
gengsterių!

Patirta, kad juodosios gengs
terių ir raketerių galybės pra
dėjo kampaniją prieš policijos 
komisionie^ių Alcock’ą už tai,, 
kad jis pergriežtai elgiasi su va
gimis, gengsteriais ir rakete- 
riais. Jiems padeda prieš Alcock 
kaikurie wardų politikieriai, 
gembleriai, alaus šiberiai, na ir 
kapitonai. Kalbama, kad jie da
rys spaudimą į majorą Thomp- 
soną, kad Aldock pašalintų.

Kodėl buvo sustoję 
karai

Atvažiuoja iš 
Lietuvos

Pereitą ketvirtadienį 2 vai. 
popiet sustojb vienai minutei 
visi miesto gatvekariai. Tai 
buvo atminimas gatvekarių 
magnato Leonard A. Busby, ku
ris šiomis dienomis mirė ir tą 
valandą buvo laidojamas.

300,000 išpardavimų už
taksas •

Ateinantį pirmadienį, rūgs, 
15 d. teisėjas Jarecki pradės 
išpardavinėjimą 300,000 nuosa
vybių (property) Cook County 
už neišgalėjimą sumokėti tak
sas. Tų nesumokėtų taksų su
ma siekia $40,000,000. Iš $120,- 
000,000 visas trečdalis taksų 
šiemet nėra sumokėtas. Tai 
“prosperity”!

Gengsteris sulaužė 
“priesaiką”

Pereitą antradienį paimtas 
“ant raido” ir sušaudytas ant

sipažino, kad jį nušovęs geng- 
steris Niek Muscato. Muscato 
suimtas. Tai bene pirmas atsi
tikimas, kur gengsteris išdavė 
savo užmušikus.

________Graboriai_____ _
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
. Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovahai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

ŠTd. lachavich
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tcl. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Ilomauldas Kliauga atvažiuo
ja iš Lietuvos laivu Rotter- 
dam, kurs pribus į New York 
rugsėjo 15 d. Romualdas važiuo
ja į Chicago pas dėdę, Dr. 
Kliaugą.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317 f

Peter A. Miller
Akių Daktaras

♦ k

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

Tel. Hyde Park 8690

7200-2 Stony Island Av.

Lietuviai Gydytojai
-------- o--------

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tcl. Calumet 3294 

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

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

Tel. Kenvvood 5 107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio. 
----m- - , , -   ■ - '  — ■ •    ■■ — i - —

Phone Canal 6^22

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

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

Telefonas Rcpublic 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 Rcz. Tcl. 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 tVallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nt 2423 Wcst 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. Ncdėliomis tik pagal sutartį.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas VirRinia 0036 
Rez. Tol. Ven Buren 5853

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard . 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j nauja vietų po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Bankų 

’ skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir4 Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20' metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbonc Midway 2880

Įvairus- - -
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
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464 ’ ’

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn čft., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 Sotith Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto1 _ _ • --

—-o-----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS)

Advokatai
11 South La Šalie Street,

Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 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 Pėtnyėios ▼,

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas ’

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
£Juo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampa; Michigan Avė.

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

John Kuchinškas
\
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 Vakaro. 

Sered^j ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. S L AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Wa$hington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
.ADVOKATAS

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

Tcl. Prospect 3525
-----uo-------

Tcl. Randolph* 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Buildmg
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22ad St.
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canah 2552

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

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.

Telefonas Yard? 0994

Dr. MAIIRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vąl. Nedek nuo 10 iki 12.
Rcz. 1 ckphone Plaza 3202

JOSEPH J. GRKH
Lietuvis Advokatas

4631 So, Ashland Avė.
Tel Boulev.nd 2800

Rcz. 6515 So. Rockvvell St.
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių valandos 
metinės sukaktuvės
Kaip teko girdėti, subatos 

vakare, rūgs. 13 d. Jos. F. Bu- 
drikas, savininkas dvejų lietu
viškų radio ir muzikos krau
tuvių, rengia specialiai gražų 
radio programų iš stoties 
WCFL nuo 6 iki 7 vai. — Da
lyvauja geri dainininkai-artis- 
tai, kaip Vanagaitis, Olšauskas, 
Mrs. Vaitkus, Jozavitas ir ki
ti. Grieš Budriko radio spe- 
cialė orkestrą. — Tai bus me
tinės Budriko radio programų 
sukaktuvės, nes jau suėjo ly
giai metai laiko, kaip Budri- 
kas sumanė ir iki šiol duoda 
radio programus. Patartina, kad 
subatos’ vakare, 6 vai. visų lie
tuvių radios butų “nutunytos” 
ant stoties WCFL, 970 kil.

“Mike”.

Cicero
Vytauto sukaktuvės šiandien

Ši sekmadienį rugsėjo 14 d. 
1 vai. popiet ant 15 st. ir 49 
et. renkasi visos organizacijos, 
dalyvauti Vytauto 500 m. ap- 
vaikščiojimo iškilmėse. Kalbas 
sakys vietos klebonas kun. II. 
J. Vaičiūnas, miestelio prezi
dentas D. Z. Clehna, konsulas 
Kalvaitis, adv. Borden ir šimu
tis. Dalyvaus orkestrai, chorai 
ir draugijos su savo ženklais 
ir kostiumais. Kviečiami visi 
j iškilmes.

Iš Cicero, ne iš 
Kenosha

Prašo pataisyti, kad grįžusi 
iš Lietuvos laivu “Frederick 
VIII” Mrs. Paulina Atkačiunie- 
nė yra ne iš Kenosha, bet yra 
iš Cicero, III.

ADAM ŽALIS
Atėjo dėl tamstos telegra

mas j Naujienas. Prašom atsi
imti iš musų ofiso.

PRANEŠIMAI
M t. Gteemvood. — Kami valas, Pikni
kas, vištų bazaras — SLA. 178 kp.

Neprižadame kalnus paversti į auksą, 
bet jei norite pamatyti kaip nikelis virs
ta į sidabrą ir sidabras į auksą, tai at
silankykite. Pamatysit savo akimis, tik
ros ristynės. kumštynės, lenktynės, beg- 
tynės. su gaidžiu lenktynės, išlaimėjimą 
laikrodėlio, išlaimėjimą vištų. Rinkitės 
į šį didelį pikniką visi lietuviai, busite 
užganėdinti. Broliai ir seserys lietu
viai, mes neprispiriame, kad atvažiavę pi
nigus praleistpmet bedarbės laike, mes 
kviečiame pasilinksminti, pasišokti, su 
savo parapijonimis suseiti, šviežiu oru 
pakvėpuoti, nervus sutaisyti. To mums 
reikia dėl musų sveikatos. Bus sunkio 
svoria čempionas, katras išgers, baksą 
alaus, kas bus kas nebus, ale barkiperiai 
bus geri, bus gardus gėrimai už pusę 
kainos.

Rugsėjo-Sept. 14 d., 1930 m., pra
džia 10 vai. ryto, ristynės 2 vai. po pie
tų. Vincennes Avė ir 107 St., Wash- 
ington Heights miške.

Visus nuoširdžiai kviečia.
Komitetas.

North Side. — Bijūnėlio choro išva
žiavimas su laimėjimais' įvyks 14 d. 
rugsėjo, Jefferson giriose, todėl kvie
čiame visus dalyvauti busimam išvažia
vime ir nekurie laimės gražių dovanų.

Komisija.

18 Apielinkės S. L. A. 129 kuopos 
reguliaris susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 14 d., 1:3Q v. po pietų, Cher- 
nausko svet., 1900 S. Union Avė. Visi 
nariai ir narės ir jaunuoliai atsilankykite, 
nes turim daug svarbių reikalų aptarti.

. — Valdyba.

Humboldt Parko Lietuvių Politiško 
kliubo išvažiavimas j Jeffersono miškus 
nedėlioj, rugsėjo 14 d. Kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti. — Komitetas.

mįįipine^ 

ywSyE$
Night and Moming to keep 
chetn Clean, Ciear and Healthy 

WHte for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Morise Cow, Depe. H. S-,9 B. Okie St-,Chicwgx>

Garsinkites “N-nose”

West Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 14 
d.. West Pullman Park svet., (kur vi
sada kuopa laikydavo susirinkimus) 2 
vai. po piet. Susirinkimas svarbus, jame 
bus raportų. pranešimų ir svarstoma 
nauji reikalai kuopos ir susivienijimo la
bui. Visi nariai ir narės atsilankykit 
ir užsimokėkit užvilktas mokestis, nesi
duokit susispenduot ir išsibraukti iŠ Su
sivienijimo. J. Tamašauskas, sekr.

Cook pavieto Socialistų partijos narių 
susirinkimas įvyks sekmadieny, rugsėjo 
14 d.. 2:30 v. po piet, Workmeris 
Cirde Lyceum. Ogden ir Kedie Avės. 
Yra svarbių reikalų, taipgi bus ir kal
bėtojų. Visi nariai prašomi dalyvauti.

— Sekretorius.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj rugsėjo 
14 d., 2:30 vai. po piet, Workmen’s 
Halsted St.. 12 vai. dieną. Visi nariai- 
ės malonėkite skaitlingai susirinkti. At
siveskite naujų narių. Taipgi malonė
kite užsižimėti sekretoriaus naują ant
rašą: S. Narkis, 2859 W. 38th Place.

— Valdyba.

Draugystės Meilės Lietuvių Amerikoj 
susirinkimas įvyks šeštadieny, rugsėjo 13 
d., 7:30 v. vak., Bagdono svet.. 1750 
So. Union Avė. Draugai nesivėluokit 
ant susirinkimo. — Raštininkas.

Lietuvių Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrovių Lygos, antras metinis ban- 
kietas, bus šį vakarą. Lietuvių Auditori
joj. 3133 So. Halsted St., pradžia 8 
vai. vak. Programas susidės iš geriau
sių kalbėtojų, atstovų Suvienytų Valsti
jų, Bendrovių Lygos Illinois Valstijos 
Lygos ir Lietuvių Bendrovių Lygos, ku
rie paiškins apie Skolinimo ir Budavo
jimo bendrovių veikimą ir pelną na
riams priklausantiems prie Bendrovių.

Muzikališką dalį išpildys visų myli
mas dainininkas p. Kastas Sabonis ir 
kiti dailininkai. Visus kviečiame at
silankyti. o užtikriname kad busite už
ganėdinti. .

Kviečia Rengimo Komisija.

SpedaliitM rydyme chronliktj ir >auju lirų. Jei kiti negalėjo Jumia Itgydytl, atulaii- 
kykit pas mane. Mano pilnas ilegsamiaavl- 
mas atidenrs jūsų tikrą liga ir jei a* apal- 
tmalu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikra specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet - pats pasakys 
po galutino ttegsamlnavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nno 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo m rvto iki 1 po pietų

ATMINK SAVO 
NAUDAI, z 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant 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.

CLASSIFIED ADS.
b.-,-, ■ ■ I <

Educational
Mokyklos   

MOKYKIS BARBERYSTCS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLĘKAS. Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. IIJL

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHQOL 
2640-42 Washington Blvd.

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas 

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojąm ir
Dekoruojąm

8147 S. Halsted St
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

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

PETER ADOMAITIS%
6630 S.o Talman Avė.

Tel. Prospect 3918

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perfcraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iŠ miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

T0WN OF LAKE
Visiems labai gerai žinomas biznie

rius ant Tovvn of Lake, kurs veža ang
lis ir mufuoja žmones iš vienos vietos 
į kitą.

Dabar parvažiavo su savo šeimyna 
iš Lietuvos, kur jie viešėjo 3 mėne
sius.

Dabar jeigu kostumeriai norėtumėt pa
tarnavimo, tai meldžiu pašaukti:

ADAM STUGIS
4642 So. Wood St.

Lafayette 0973
PATENTAI. Copyright* — išradi

mai visokios rūšies.
B. PELECHOWICZ, 

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Financial
Finansai-Paskolos

SK0LINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigut 
$100 iki $2,000

Jų* * atmokate mažomis mėnesio* 
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame nforgiftlus b. 
Real Estate kontraktu*. *

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

*rti Marahfield Av«
■ .......................................■ ■■■■■■ ■ ■ ■■ M

Paskolos suteikiama 1 viena diena
2-RI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.10 
3804 So Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.
MAN reikalinga paskola $4000.00, 

noriu gauti iš privačio žmogaus, duo
siu gvarantuotą užstatą, mokėsiu 7 nuo
šimčius už paskolą * ir sutinku duoti 5 
nuošimčius komiso už. paskolinimą. In- 
vestmentas saugus. Praneškite laišku.

Naujienos, 
Box 1231 

1739 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

LINKSMYBĖ IR LIŪDNYBĖ.
Linksmus žmones yra sveikų ner

vų; liūdni ir pikti — suerzintų ner
vų, labiausia nuo nuodingos degti
nės, kuri jau tūkstančius paguldė j 
kapus. Pasigydykite savo nervus 
treatmentu, kurį patyrė specialistas. 
Vienas doleris, atsiųsime pąštu ap- 
laikę pinigus. Stasys Pocius, Agent 
U. D. R. L., Box 174, Canton, Mass.

For Rent
VIENA asaga turiu 4 kambarius, pri

imsiu gyventi vyrus, moteris ar mažą 
familiją, pigiai, dėl linksmesnio gyve
nimo, 2 lubos, front, 6915 S. Western 
Avė.

ANT RENDOS labai šviesus 6 kam
bariai, ant 2 lubų, naujas namas, naujai 
ištaisytas, visi patogumai, arti moky
klos. 4236 So. Talman Avė.

.. t

PROGA RENDALI
NINKAMS

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

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

For Rent
PASIRENDUOJA storas ir 4 ruimai 

dėl pagyvenimo; geroj vietoj, išdirbta 
dėl kriaučiaus. Pigi renda. 3437 So. 
Morgan St.

PARENDUOSIU furnišiuotą flatą, 
mažai šeimynai, taipgi. 5 kambarių fia
las rendon, 2426 W. 34th PI.

PASIRENDUOJA Storas, tinka
mas dėl grosemės, bučernės arba 
kitokio biznio, 7 kambariai dėl pa
gyvenimo, renda tik $40. 500 W.
46th St. Tel. Yards 7074.

RENDON 4 kambarių flatas, 
elektra, maudynė. 4630 So. Whipple 
St. Tel. Lafayette 8561.

PASIRENDUOJA 5 kamb. flatai, 
karštu vandeniu Šildomi, $50.00 per 
mėnesį. Vieta gera. Atsišaukite. 
Mrs. B. Yoknis 1441 So. 50th Avė., 
Cicero, III. Tel. Cicero 1976 M.

4 KAMBARIŲ flatas pasirenduo- 
ja naujame name, Brighton Parke, 
pečium šildomas, 2 augšte. 4508 S. 
Čalifornia Avė.

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla
tas. Pigi renda. 2023 Ruble St. Rak
tai randasi 1976 Canalport Avė.

MARQUETTE MANOR
Ant rendos 4 kambarių, pirmos lu

bos rear. Vandens šiluma, reikale sie
ninė lova ir garažas. šviesus iš visų 
pusių, patogioj vietoj.

E. RŪBAS,
6554 So. Campbell Avė.

Tel. Republic 0545

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vie

no arba dviejų vaikinų — arba mergi
nų prie mažos šeimynos. 3309 So. 
Union Avė, 3 lubos iš fronto.

PASIRENDUOJA furnišiuotas kam
barys, karštu vandeniu šildomas. 4517 
So. Rockvvell St. Ist fl.

RENDON 2< fornišiuoti, šviesus kam
bariai, labai patogus, su atskira maudv- 
ne, nebrangiai. 5846 So. Lo Šalie St. 
2 lubos.

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

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

Tel. Roosevelt 8577

FORNIŠIUOTAS kambarys dėl vai
kino ar merginos, garu šildomas. K. 
Grissen. 3315 Emerald Avė., 2nd fl., 
Tel. Yards 0700.
, .............. - - -

FURNIŠIUOTI' kambariai dėl vai
kinų ar merginų, su valgiu ar be 
valgio, ant 2 lubų. Labai šviesus, 
su visais patogumais. 4611 South 
Turner Avė. Lafayette 1421.

RENDON kambarys vaikinui su 
valgiu arba be valgio. 628 West 
Garfield blvd. Tel. Boulevard 1296.

RENDON garu apšildomas kam- 
barys, su visais parankamais. Vai
kinui. 3532 So. Ix>we Avė. Tel. 
Boulevard 0268.

, .................——»—i . ■ - —
PASIRENDUOJA ruimas vaiki

nui arba merginai. 827 W.‘ 34 Place 
2-ros lubos priekis.

TYLUS, blaivas, švarus vyras pa
ieško kambario prie švarių, blaivų, 
ramių žmonių, kur nėra vaikų ir 
maža šeimyna ir kurie pertankiai 
nesikrausto. Rašykite i Naujienas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, Box 
1234.
... .............. -- ——■ ■■■■ 4

RENDON kambarys vedusiai po
rai arba dėl merginų, nrie mažos 
šeimynos. Karštu vandeniu apšildo
mas. 7200 So. Wood St. Republic 
8114. • J----------_-------------L-, ■■■ .............. ——

RENDON didelis frontinis ąviesus 
kambarys vaikinui, ar ženotai porai, 
3 225 Lowe Avė., 2 lubos.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui, 
karštu vandeniu šildomas, prie mažos 
šeiminos. 343 7 Emerald Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandni-Itnisai rW«**-»**.• *4*0*^0*^**0**'**’"

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

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros 

esate kviečiamo* pasinaudoti musų pasiuly 
tnu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
U dirbtuves nž eutaupima mažiausia.

50 % oanh pamatu
Jokia užsakymas n6ra per mažas, ar pe> 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa 
nijomls Chlcagoje. Saukite Columbus 0467 
MR. WELČS dėl platesnių Žinių.
— ---------------------- 1——---------------- i-------------------------------------------------------------------------------------—

PARSIDUODA maži rakandai ir 
keturi ruimai su maudyne ant ren
dos. 2016 Canalport Avė.

Personai 
Asmenų Ieško 

•WW“-*>**^*^<-««*»-’^***W**W^"^Wsį^WWW**W***^^^**^-*-**»*-*

NORĖČIAU susipažinti su prakilnia, 
gero budo, išmintinga mergele arba naš
le. Aš pats esu pusamžio, dorais nusi
statymais gyvenime: kultūriškas, simpa
tiškas. šviesus. dugštas, vėsio budo, 
veiklus ir sumanus užsiėmimuose (ne
naudoju svaigalų nė tabako) myliu ke
liones ir pasilinksminimą, išeigas dorą 
būdą tiktai. Aprašykite truputį ir apie 
savę (Correspondence strietly confiden- 
tial). Rašykite į Naujienas, 1739 So. 
Halsted St., Chicago,_Box 1234.

Personai
^ Asmenų  .IjeS.ko
PAIEŠKAU savto brolio Antano Ma- 

čiulskio, paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Kalvarijos parapijos, Tabarauckų kaimo. 
Amerikoj gyvena virš 30 metų. Norė
čiau su juo pasimatyti. Jeigu kas apie 
jį žino, prašau pranešti, busiu dėkingas. 
Jurgis Mačiulskis arba Mitchell 8311 
Archer Avė. Tel. Lafayette 2449, Chi
cago, III.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia —----------

REIKIA radio pardavėjų, turi būti 
darbštus. Gera mokestis ir komisas. 
Kreipkitės 4916 W. 14th St., Cicero, III.

Automobiles

Perbudavoti
International trokai

Mes turime keletą 2 tonų trokų su 
gravity dump bodies — 2 tonų časis 
— 2 Vz ir 31/} tonų trokus su dump 
bodies — Chicago stake bodies — alie
jaus tankais ir kitokių rūšių bodies.

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

International Ilarvester Co. 
of America

2919 S. Western Avė. Prospect 4770 
2004 Diversy Blvd. Lakeview 8114

—-°— 1
PACKARD VĖLIAUSIO MODELIO

SEDANAS. Aš esu priverstas paauko
ti savo vėliausio modelio Packard seda
ną už cash. Tai yra gražiausias ka
ras Chicagoje ir yra tiek pat geras, kaip 
dieną išėjęs iš dirbtuvės. Aš vartojau 
jį tik trumpą laįką — mažiau kaip 
5000 mylių. Karas kainavo man $2,700. 
Paaukosiu jį tiktai už $400. Atsišaukite 
tiktai nedėlioj. 2231 North Kedzie Avė. 
Ist flat.

GYVENIMO PROGA
NASH “ADVANCE” SIX vėliausio 

modelio De Luxe sedanas, mano pirk
tas mažiau kaip 9 mėnesiai atgal, paau
kosiu tiktai už $350, nes turiu su
kelti pinigus užmokėti morgičius ant 
mano namo. Aš mokėjau $1,900 už 
jį. Karas yra kaip naujas ir reikia pa
matyti, kad jį įvertinti. Meldžiame atsi
šaukti nedėlioj. 2238 North Sawyer Avė. 
ist apt.

CADILLAC sedanas vėliausio mode
lio. Našlė yra priversta jį parduoti. Be
veik nevartotas ir yra kaip naujas. Aš 
negaliu pati karo draivinti ir paaukosiu 
jį už $550. Karas yra kaip visiškai nau
jas karas ir nesenai man kainavo virš 
$4,700. 2538 N. Čalifornia Avė. 1 fl.

BUICK 4 passenget coupe. Privers
tas parduoti jį, nes netekau darbo ir 
man reikia pinigų. Vartojau tik ke
lis tūkstančius mylių ir sunku atskirti 
jį nuo naujo. Jeigu jus pamatysite ma
no karą, esu tikras, kad jus jį pirksite, 
nes jis yra labai geras. Aš noriu tik 
$2?5, 4448 N. Racine Avė., apt. 29.

Business Charicea 
Psrdayimnii Bisniai

GASOLINO stočių vietos. Nepapras
tai geros, prie didžiųjų vieškelių arti 
Chicagos. Patinkančios pirkėjams s.ą- 
lygos. Del platesnių žinių rašykite: 
Naujienos, Box 1232, 1739 South
Halsted St.

PARSIDUODA bučernė, labai geras 
cash binis. .

2414 W. 69th St.

PARDAVIMUI delicattessen mokyklos 
reikmenų įr smulkmenų krautuvė dėl li
gos. Geras, pelningas biznis. 3956 S. 
Western Avė.

DELICATESSEN ir grosernė parsi
duoda pigiai, $750. Priežastis — 3 
bizniai ir liga, renda $30. Gera pro
ga dėl poros. 6246 S. St. Lawrenc< 
Avė. Tel. Hyde Park 7714.

PARSIDUODA LIETUVIŲ 
KOTELIS

Biznis išdirbtas per 50 metų, 55 
kambarių ir storas dėl bile kokio biz
nio. Visi kambariai furnišiuoti. Par
duoda iš priežasties našlystės, parduosiu 
už geriaąisį pasiūlymą. Galima matyi 
nuo 7 vai. vakare. P. Gadeiko, 1606 S. 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI barbernę. Pigiai.
Senai įsteigtas biznis.

4601 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA grosernė tirštai 
apgyventoj apielinkėj, išdirbta per 
20 metų ai'ba mainysiu ant namo. 
3735 So. Emerald Avė.

DUONKEPYKLA (Bekernė) parda
vimui; Crane Co. distrikte, išdirbta vie
ta, nėra kotnpeticijos, geras biznis. Ren
da $85 įskaitant 5 kamb. flatą ir 
beismantą, visur karštu vandeniu ap
šildoma. Įkainuota, kad apmokėtų sa
ve į vienus metus, ar mažiau. 5 metų 
lysas. Cash, mainų nepriimsiu.

Tel. Lafayette 6399

DELICĄTESSEN, grosernė, saldai
nių, ice cream. Išdirbtas biznis. Kam
pinė sankrovą.- Pigi renda, 5 kambariai. 
Kaina $875. 6459 S. Carpenter St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
1) 240 akerių, puikios triobos, 15 

karvių, 3 arkliai, visos reikalingos ma
šinos, galima išskirti 160 ak., apie 40 
gero miško, upelis pusėtinai didelis bėga 
pakraščiu farmos, nėra morgičių, bet 
galima gauti. Mainytų ant Chicagos 
praperčių. bet reikalinga $10.000 cash. 
kaina $33,000. Farma randasi apie 
Fon du Lake, Wis., apie 180 mylių nuo 
Chicagos.

2) 180 ak., geros tribos; nėra gyvu
lių ir mašinų, žemė gera. Smiltis, juo- 

žemis ir molis; kokia 30 ak. gražaus 
miško , sodnas. Nėra morgičių, bet 
galima gauti, priimtų mainais nedidelę 
Chicagos prapertę, reikalinga nuo $8000 
iki $10000 cash, kaina $15,000. Už 
cash gerai pigiau. Randasi netoli Val- 
paraiso, Ind.

3) 67 ak., dirbamos 30 ak., 15 ak. 
miško, verto nuo $1000 iki $1500, li
kusioji ganikla, 6 kambarių namas su 
beismantu, kitos triobos apleistos, šalti
nio vanduo, nėra margičių, kaina $4000, 
cash, nemaino. Randasi netoli ĄpJeton, 
Wis.

4) 6o ak. visa dirbama, mažai miško, 
5 kamb. namas su beismantu: tvartai, 
vištininkas, vėjinė pompa. Nėra gyvu
lių ir mašinų, nėra morgičių, kaina 
$5500. Netoli Valparaiso, Ind., kokia 
60 mylių nuo Chicagos.

5) Daug kitų farmų nepertoli nuo 
Chicagos, pigių ir brangių, pardavimui 
ir mainymui.

V. MISZEIKA,
1739 S. Halsted St. Tel. Roosevelt 8500

TURIU farmą Wisconsino valstijoj 
130 akerių geriausioj Wisconsino vie
toj, nuo Chicagos 130 mylių, ant statė 
kelio. Mainysiu nuo mažiausio ,cottage 
iki didžiausio namo.

Atsišaukite tiesiai pas farmerį 
M. TARUTIS, 

4213 So. Campbell Avė.

FARMA 1 klesos, 145 akrai, visa 
dirbama žeme auga kviečiai, mie
žiai, avižos. Daili vieta, arti mies
to. Kaina $9,000. Kreipkitės: šlau- 
žis, 2147 Webster Avė.

Exchange—Mainai
MAINAS

Turiu du bizniavus namus prie Halsted 
St., Bridgeporte — 2 štorai ir 6 flatai. 
Noriu mainyti į nedidelę farmą netoli 
Chicagos. Mickevičius, 3210 S. Halsted 
Street.

IŠSIMAINO bizniavas namas su biz
niu, mainysiu į privatišką namą, nepai
sant apielinkės.

IŠSIMAINO 40 akerių farma, Wis- 
consin valstijoj, mainysiu ant nedidelio 
namo, nepaisant apielinkės.

F. G. LUCAS and CO.
4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

2 LOTUS mainysiu ant automobi
lio. Pinigai nereikalingi. J. Yuska, 
4200 S. Western avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

. 6 kamb. medinė, ant muro pamato, 
“bungalovv”, apšildoma, garažas ir 
30x125 lotas. Randasi arti 63 St. 
Kaina tik $5,300, įmokėt $800.

2 flatų muro namas po 6 kamb. ap
šildomas, lotas 30x125 ir kiti moder
niški įrengitnai. Randasi Marųuette 
Park apielinkėj. Nelaimė savininką ver
čia atiduoti tik už $1 1,800, įmokėt 
$2500. Vertas nakties laike $14,500.

6 kamb. muro “bungalow”, moder
niška ir garažas. Randasi Marquette 
Manor, arti 63 St. Mainysi į 2 flatų 
namą atskirai apšildomą, Marquette ar 
Brighton Parke.

4 flatų naujas muro namas ir storas 
beismonte. Randasi ant 63 place, Clear- 
ing. Mainysiu į seną namą.

Taipgi turime gerų bargenų ir mainų, 
kurių čia negarsiname, bet Tamstai butų 
naudingi pamatyti.

Malonėk kreiptis pas

K. J. MACKE & CO.
(MAČIUKAS)

2433 W. 69th St.
(Kampas Artesian Avė.)
Tel. Prospect' 3140

PARDAVIMUI ARBA
. MAINYMUI

beveik naujas vieno augšto bizniavas 
muro namas. štoras ir 5 kambariai su 
karšto vandenio šiluma. ’ Randasi vie
nas blokas nuo didelio teatro. Gera 
vieta dėl minkštų gėrimų ar kitokio 
biznio. Savininkas parduos pigiai arba 
mainys į bile kokį namą, nepaisant vie
tos ir reikale duos priedo pinigais.

Matykitės su

JOSEPH YUSHKEWITZ 
2433 W. 69th St.

Tel. Prospect 3140

SKUBINKITĖS SU
' DEPOZITU
Ant Bridgeporto dviejų fla

tų mūrinis namas 4 ir 4 kam
barių — vanos, elektra, karš
tas vanduo ir kiti patogumai. 
Puse bloko nuo Šv.. Jurgio baž
nyčios.

KAINA TIK ....... $2950.00
ĮNEŠTI UŽTENKA $200.00 

o balansą mokėkit po $20.00 į 
ipčnesį.

Kas pirmas, tas laimes.
Atsišaukit nedėlioj.

PROVIDENCE REALTY CO.
726 W. 18th St.

MŪRINIS 'namas 2 po 4, parduo
siu V>R*ai iš priežasties išvažiavimo iš 
miesto. 4434 S. Campbell Avė.

NAŠLĖ moteris aplinkybių pri
versta Brighton Parke parduoti su 
2 lotais 2 pagyvenimų moderniškų 
namą. Reikalinga bent $2,000 cash, 
likusius galima bus susitaikyt ant 
visokių išlygų, šauk Lafayette 3510. 
----------------- -—------------- ------------ -—į------------------------ -— 

PARSIDUODA arba ižsimhino ma
žas bizniavas namelis. Namas išmo
kėtas ir visi inprovementai sudėti. 
Mainysiu ant kito mažo namo, far
mos bei loto. Savininkas, 2500 W. 
47 St.

Real Estate For Sale
Namai-žentė Pardavimui

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

RESTAURANTAS ir namas, geras 
ir pelningas biznis. Parduosiu iš priežas
ties ligos. Parduosiu už pirmą pasiūly
mą* 2138 So. Halsted St.

TURIU paaukoti modernišką biznio 
prapertę, 6 kambarių flatas ir štoras su 
4 kambarių flatų užpakaly, A 1 biznis. 
Viskas išrenduota, 2 karų mūrinis gau
džius, greitam pardavimui.

2750 W. 63rd St.
2 lubos

- o - - -----
PARDUOSIU arba išrenduosiu labai 

pigiai 4 ruimų namelį, randasi biskį į 
vakarus nuo Cicero Avė. Atsišaukite į 
barbernę, 4309^ W. 63 St.

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

---------O---------
BARGENAS

Gražus 2 flatų muro namas 6-6 
kambarių, karštu vandeniu apšildomas, 
arti Marquette Parko, savininkas par
duos pigiai.

Kitas 4 kambarių muro cottage, arti 
63 ir Kedzie. Platus lotas,, parduos ar
ba mainys ant loto geroj vietoj.

Lotas 30x125, pusė bloko nuo Mar- 
quette Road, savininkas parduos už 
$600.00.

A. N. MASULIS.
6641 So. Western Avė.

Tel. Republic 5550

. PAAUKOSIU už $13,400 savo 2 
flatų mūrinį namą prie Marquette bul
varo, 4 metų senumo, 5 ir 5 garu ap
šildomų kambarių. Naujas aliejaus ku- 
rentojas, 2 karų garažas. Visi ases- 
mentai užmokėti. šaukite savininką 
Hemlock 7987.

PARSIDUODA PIGIAI
4 kambarių mūrinė cottage. Pirmos 

klasos apielinkėj, 6Ist So. Troy St. 
Kaina pigi, įmokėt tik $1,500.00, liku
sius kaip rendą. Į mainus priimsiu lo
tus, kur galima statyti namai.

7030 Fairfield 4 flatų, 2 po 4 ir 2 
po 5 kambarius. Naujas muro namas, 
1 klasos įrengimai, kaina prieinama, į 
mainus priimsiu mažą namą ar lotus.

Jeigu nepatiktų jums šie namai, tai 
turiu 2 lotus ant gražaus kampo 65th 
ir Washtenam Avė., kur galima pasta
tyti pagal jūsų norą bungalovv, 4 ar
ba 10 flatų, taip kaip jums geriau pa
tiks.

KONTRAKTORIUS
JUOZAS VILIMAS 

4556 So. Rockwell St.
Virginia 2054

PAAUKUOSIU 35 pėdų lotų už 
$750, Beverly Hills apielinkėj, 5-tas 
lotas į pietus nuo 63 gt. prie Cicero 
Avė., $4,500. Tinka dėl hotelio ar 
restauranto. W. C. Firmer, 543 Wood 
Bine, Oak Park, III.

DIDELIS muro namas ir mažas vie
nam lote. mainom į farmą —- derlingos 
žemesp arba pardavimui. Geram žmo
gui, gera proga.

Kreipkitės bile kada, 
JUOZAS DANYLA, 

/ 2 lubos
1243 So. 48 Ct„ Cicero.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, arti 
41-mos ir Kedzie, 2 po 4 kambarius 
flatai, perdėm moderniški, turi būti 
parduoti (uojaus.

Specialis bargenas
$6500.00

2 augštų naujas mūrinis 5 ir 5 kam
barių > namas, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, turi būti parduotas.

Specialis bargenas
$11,200.00

Mes turime daug kitų gerų mainų. 
Pamatykit mus pirmiausia.

B. R. PIETKIEWICZ & CO.
2608 West 4 7th Street

Tel. Lafayette 1083

PARDAVIMUI už bargeną 2 flatų 
mūrinis namas, karštu vandeniu šildo
mas, 2 karų garažas mūrinis; 6-6 kamb., 
5 metų senumo. Pirmo morgičiaus 
$7,000 “straight”, geras dar 4 metams. 
Kaina $12,500. 3 ar 4 tūkstančiai cash. 
Randasi arti 57 ir Saw.yer Avė. Savinin
kas Clemans Mack, 6033 So. Park Avė. 
Tel. Plaza 3971.

JEI NORI PIRKTI 
NAUJĄ NAMĄ 

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

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

< ■

5 KAMBARIŲ MŪRINĖ 
BUNGALOW

Priimsiu $200 cash ir labai lengvus 
mėnesinius išmokėjimus. Furnasu šil
doma. Gatvė ir elė ištaisytos ir užmo
kėtos. Arti gerų mokyklų ir trans- 
portacijos. Jeigu jus norite tikro na
mo už $6750,'pamatykite šį. —<■

5839 Eddy St.
SAVININKAS

Tel. Merrimac 4773

PARSIDUODA moderniškas muro 
namas, 4 flatai po 4 kambarius; visi 
apšildomi ir išrenduoti. Trijų karų ga
ražas. Geroj vietoj. J mainus priim
siu mažesnį namą. Savininkas 1 lubos. 
4445 S. Campbell Avė.


