
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News '

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Night Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS 
The Lathuanian Daily News 

Entered as second-class matter Mareli 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879 •

The First and Greatest Lithuanian Daily in America]

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. ICO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Night Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVII Kaina 3c , Chicago, III. šeštadienis, Rugsėjis-September 27 d., 1930 No. 228

11 žmonių žuvo per audrą 
Michigano ežere

Devyni vyrai ir dvi moterys prigėrė, baržai 
paskendus netoli Muskegono

šiandie
Ii nuo

pa-

nuo
mo-

MUSKEGON, Mich., rugsėjo 
Per stiprią vėjo audrą 
Michigano ežere, neto- 
Muskegono, paskendo

barža Salvor. Vienuolika žmo
nių, jų tarpe dvi moterys, pri
gėrė.

Barža Salvor, su akmenų kro
viniu, buvo valko Fitzgerald 
velkama iš Detouro i Muske- 
goną. Apie dvi mylias nuo uo
sto ji buvo įsisiūbavusio eže
ro Vilnių nutraukta nuo valko 
ir paskandinta su visais buvu
siais joje žmonėmis.

Valkas Fitzgerald, kovoda-l Mich.

mas su audra ir vilnimis, 
galiau prisigriebė Į uostą.

Pusvalandžiui praslinkus 
baržos paskendimo, dviejų
terų ir trijų vyrų kūnai buvo 
Vilnių išplauti krantan.

žuvusieji yra: Ida, Alice ir 
Olney LaPlant iš Sault Ste. 
Marie; Lyman Nadeau, George 
Secord, Clinton Lane, Harry 
Smith ir *Clarence Barnett iš 
Moskegono, ir Klement Shur- 
age, Klement Wunrusky ir An- 
tonio Wunrusky iš Detouro,

Central. Kinų armija republikony par-N
tija už 18-to Amend-

bombarduoja suki- inento panaikinimą 

lėlių bazę Čengčau LancwN£

m.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Arusia Arutunova, kurią Rusijos valdžia at
siuntė į Ameriką pagilinti savo žinojimą metarulgijos s'rityj. 
Amerikoj ji išbuvo apie metus laiko, darydama visokius ekspe
rimentus.

'•

Lincąvo negrą už ma
žos mergaitės puolimą

THOMASVILLE, Ga., rūgs. 
26. — Apie 75 baltųjų goveda 
vakar atėmė iš kauntės poli
cijos jauną negrą, Willie Kirk- 
landą, 20 metų amžiaus, ir jį 
linčavo. Kirklandas, kurs jau 
pirmiau buvo nubaustas kalė
jimu už arklių vagimą, dabar 
buvo įtartas dėl užpuolimo vie
nos baltos, 9 metų amžiaus, 
mergaitės.

Sharkey-Campolo 
bokso imtynės 

atidėtos

LIETUVOS ŽINIOS

Darbo Pasaulyje
DU DARBININKŲ bado 

STREIKAI MEKSIKOJE

Lietus sutrukdė. — Imtynės 
įvyks spklių 3 dieną

Viduramžių darbas 
Lietuvoje

Nankinas tikisi, kad šiauriečiu I 
generolų sukilimui netrukus 
bus padarytas galas

NANKINAS, .Kinai, nigs. 26. 
— Oficialiai ccntralinės Kinų 
valdžios pranešimai sako, kad 
jos kariuomenė atakuoja Čeng- 
čavą, sukilėlių bazę Honano 
provincijoje, ir tikisi netrukus 
išvyti šiauriečių sukilėlius už 
Geltonosios upės. Tuo budu su
kilimas, kuris nuo praeito ge
gužės mėnesio vargino šiaurės 
Kinus, butų pabaigtas.

, N. Y., rūgs. 26. 
į ___ Yorko štėto republi
konų partijos konvencija šian
die 733 balsais prieš *258 pri
ėmė partijos įplatformon punk
tą, kuriuo reikalaujama, kad 
18-tas konstitucijos amendmen- 
tas (prohibicijos įstatymas) bu
tų panaikintas.

Kandidatu i New Yorko gu
bernatorius konvencija nomi
navo Charlesą H. Tuttlc, Jungt. 
Valstybių prokurorą.

Bedarbių registravi 
mas Detroite

Sako Italų Mussolini 
rengiasis karui

registruotojų per pirmų

Kinų komunistai paėmė 
ir apiplėšė miestą

HANKOVAS, Kinai, rugsėjo 
26. — Praneša, kad viršutinės 
Jangtse upės srity pasireiškęs 
naujas komunistų sukilimas. 
Sukilėliai atakavo nedidelį gar
laivį ir paėmė jį, nuginklavę 
penkiasdešimt jo sargybos ka
reivių.

Praneša taip pat, kad komu
nistai pagrobė ir apiplėšė Kienli 
miestą ir sudegino opiumo biu
rus.

Vučange buvo suimti ir nu
žudyti keturiasdešimt devyni 
komunistai.

Pilsudskis paleido 
Silezijos seimą ir 
suėmė 6 atstovus

500
dieną suregistravo 19,400 vy
ru ir moterų v v

Sensacingas Belgų senatoriaus 
de Brouckere pareiškimas an
tifašisto byloje i

VARŠUVA, rūgs. 26. —Pre
zidento Moscickio dekretu len
kų Silezijos seimas tapo palei
stas.

Seimą paleidus, tuojau tapo 
suimti šeši atstovai, jų 
ir žinomas tautininkų 
Voiciechas Korfanty.

tarpe 
vadas

Protestai prieš ne 
unijinį darbą Balta 

jame Name
Vyriausybė aiškinasi

Kinų komunistai šaudė 
J. V. karo laivus

ŠANCHAJUS, Kinai, nigs. 
26. — Praeitą naktį kinų ko
munistai dvejose Jangtse upės 
vietose, apšaudė Jungtinių Val
stybių karo laivus, Guamą, 8 
mylintis žemiau Hankovo, ir lai
vą Oahu, netoli nuo Kiukiango. 
Puolikai buvo kulkosvaidžių try
nimi atmušti.

WASHINGTONAS, rūgs. 26.
Vyriausybė gavo "daugybę 

protestų dėl to, kad Baltajam 
Namui (prezidento rūmams) re- 
dekoruoti vartojami neunijiniai 
darbininkai-tapytojai. Del šitų 
protestų vyriausybė buvo pri
versta pasiaiškinti. Leit. pulk. 
U. S. Grant, valdžios trobesių 
ir viešųjų parkų direktorius, 
aiškinasi, būtent, kad kontrak
tas Baltajam 
moti buvęs 
kontraktorių 
Ine., firmai,
ėmusiai pigiau darbą, padaryti. 
Jei ta firma vartojanti neuni- 
jinius darbininkus, tai dėl to 
vyriausybė nesanti kalta, nes 
tokio Įstatymo, kuris darytų 
skirtumą tarp kontraktorių, var
tojančių unijinius ar neliniji
nius darbininkus, nesij..

Namui redeko- 
suteiktas vietos

R. K. Ferguson, 
varžytinėse apsi-

ORFLSl
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja :

.Daugumoj gražu; vėsu; vi
dutiniai ir stipresni žiemių va
karų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
maksimam, iš ryto, 74°, mini
nt um, 5 vai. ix> pietų, 50° F.

šiandie saulė teką 6:42, lei
džiasi 6:41. Mėnuo leidžiasi 
9:27 vakaro. .

Angliakasių tarpusavio 
muštynės

26.— 
kasy-

DU QUOIN, III., nigs. 
United Coal and Electric 
klose No. 11 šiandie įvyko muš
tynės tarp United Mine Work- 
ers unijos “reguliarių” ir “in
surgentų”. Keletas angliakasių 
buvo sužeisti.

vietose suregistruota 
kaip 19,400 bedarbių, 
moterų. Daugiau
pareiškė, kad jei

ne 
jie 
tu-

DETROIT, Mich., rūgs. 26. 
— Naujo miesto mero, Franko 
iMurphy, patvarkymu, Detroite 
pradėta registravimas bedarbių. 
Bedarbiams suregistruoti pasta
tyta 500 registruotojų.

Vakar, pirmą registracijos 
dieną, ties miesto rotuše ir 
dvidešimt penkiose kitose regi
stravimo 
daugiau 
vyrų ir 
3,000 jų
urnai negalės gauti darbo, 
rėš badu stipti.

Kiekvienoj registravimo vie
toj pastatyti taipjau vertėjai, 
padėti įsiregistruoti tiems as
menims, kurie negali angliškai 
susikalbėti. Registravimas .pasi- 
tęs dar šiandie ir rytoj.

Meras Murphy ragina pasku
binti viešųjų trobesių statybos 
programą, kad tuo pagerintų 
nedarbo situacija.

Lenkijoj laukiama nau
jų skaitmeningų areštų

BERLYNAS, rūgs. 26. — Iš 
Varšuvos praneša, kad Lenki
joj laukiama naujų skaitmenin- 
gų Pilsudskio priešų suėmimų.

Varšuvoj dideles sensacijos 
padarė dabar suėmimas Zig- 
munto Szulmano, žinomo Len
kų socialistų partijos vado.

Trys asmenys pasmerk
ti mirti Lenkijoj

VARŠUVA, rūgs. 26. — Trys 
asmenys: A. Kagnn, P. Sc 
vič ir A. Nieviaski, tapo 

smerkti mirties bausmei. Jie
buvo kaltinami dėl nukovimo 
Siedlece vieno policijos šnipo.

pa-

Perkūnas užmušė farmerį
ŲUINCY, Ilk, rūgs. 26.—Far- 

moj, netoli nuo Mendono, tren
kęs perkūnas užmušė farmerį 
Svvilbertą Hanbrocką, 35 metų 
amžiaus.

nigs.BRIUSELIS, Belgija,
26. — Teisme, • kur dabar tar
doma čia byla jauno italo Fer
nando de Bosą, kaltinamo ban
dymu nužudyti Piedmonto ku
nigaikštį Umbertą, didelės šen 
saęijos padarė belgų senatorius 
Louis de Brouckere, Tautų Są
jungos aviacijos komisijos Ge- 
nevoje pirmininkas. Senatorius 
de Brouckere pareiškė, būtent, 
kad jis pats esąs Įsitikinęs, 
jogei diktatoriaus Mussolinio 
valdžia Italijoje rengiantis ka
rui abiejose Albanijos sienos 
pusėse ir palei Alpių kalnus.

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
26. — Meksikos Mieste dabar 
eina du darbininkų bado strei
kai. Be vakar paskelbto gatvių 
valytojų streiko, šiandie taip 
pat badu sustreikavo vieno sal
dainių fabriko darbininkai. Pa
starieji paskelbė bado streiką 
dėl to, kad vyriausybė parduo
da fabriko trobesį už nesumo
kėtus taksus.
VIS DAR ATLEIDŽIA DAR

BININKUS Iš DARBO
BUFFkLO, N. Y., rūgs. 26.

Vietos Chevrolet automobi
lių fabrikas laikinai atleido iš 
darbo dar 300 darbininkų. Du 
Panto fabrikas taip pat atlei
do kelis šimtus darbininkų.

Bendrai, dabar Buffalo yra, 
kaip apskaičiuoja, 50 tūkstan
čių bedarbių.
ISPANŲ AKMENS TAŠYTO- 
JAI ATNAUJINO STREIKĄ

GRANADA, Ispanija, rūgs. 
26. — Akmenų tašymo darbi
ninkai, kurie po trumpo strei
ko buvo grįžę dirbti, šiandie 
vėl sustreikavo.

Maudėsi upėj be kostiu
mo; moterims ateinant, 

mirė apopleksija

Dar vienas sovietų 
Rusų “negrįžėlis” 

pasmerktas
MASKVA, rūgs. 26. — Augš- 

čiausias sovietų teismas vakar 
už akių pasmerkė mirties baus
mei Aleksandrą Sobolevą, so
vietų ambasados Švedijoj ar
mijos ir laivyno attache. Sobo- 
levas buvo šaukiamas į Mas
kvą pasiaiškinti dėl tariamo 
daugiau ne $1,000 išeikvojimo, 
bvt jis atsisakė, grįžti. Jis dėl 
to buvo paskelbtas darbininkų 
ir valstiečių priešu. Jo turtas 
tapo konfiskuotas.

Britų ir ispanų garlai
vių susidūrimas

GIBRALTARAS, nigs, 26.— 
Juroje į pietus nuo Tarifos iš- 
kišulio, per tirštą miglą susi
dūrė britų garlaivis Margarita 
su ispanų srai-lai v i ii Nuestra Se
no ra dėl Carmen. Abudu buvo 

stipriai sužaloti, ypačiai garlai- 
vis Margarita.

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
26. — Vyriausybė suėmė daug 
komunistų pamfletų ir atsišau
kimų j Meksikos kareivių žmo
nas, kad jos atkalbintų savo vy
rus neiti j karą, jeigu karas 
kiltų.

HALEDON, N. J., nigs. 26. 
— Trys moterys, x išėjusios iš 
miško, rado krūmuose netoli 
nuo upės negyvą, beveik vi
sai pliką, jauną vyrą. Jos pra
nešė policijai. Pasirodė, kad tai 
buvo Jacob Banta, 21 metų am
žiaus, iš Haledono. Manoma, 
kad Banta, kuris maudėsi upėj 
be kostiumo, išgirdęs moterų 
balsus, bėgo Į krumus apsi
rengti ir mirė apopleksija.

5 moterys prigėrė' ju
goslavų laivui pasken

dus Adrijos juroj
ŽARA, Italų Dalmatija, rūgs. 

26. — Adrijos juroj šiandie 
per audrą paskendo Jugoslavi
jos škuneris. Penkios moterys, 
škunerio pasažieriai, prigėrė. 
Kiti devyniolika asmenų buvo 
išgelbėti.

Žara Agha, 156 m. tur
kus, labai sužeistas

NEW YORKAS, rūgs. 26.— 
Broadway ties 61-ma gatve 
praeitą naktį buvo skaudžiai 
automobilio užgautas Zaro Ag
ha, 156 metų amžiaus 'turkas. 
Jis pargabentas į viešbutį kri- 
tingoj padėtį. Jo galva pramuš
ta ir kojos sulaužytos. Automo
bilis, užgavęs pabėgo.

20 asmerią sužeisti; bu- 
sui susikūlus

rugs.ALEXANDRIA, Va.,
2f>. — Netoli nuo Hybla Valley, 
Va., kelio vingėj busui išlėkus 
iš kelio ir susikūlus į medį, dvi
dešimt asmenų buvo sužeisti, 
kai kurie jų pavojingai.

NEW YORKAS, nigs. 26.— 
Vakar turėjusios Įvykti Yankee 
stadijone bokso imtynės tarp 
Jack Sharkey (Juozo Žukaus
ko) ir Vittorio Campolo tapo, 
dėl lietaus, atidėtos į spalių 
mėn. 3 dieną. Imtynės tuomet 
įvyks nebe atviroj Yankee sta- 
dijono arenoj, bet Madison 
Sųuare Gardene, viduj.

Bokso imtynių atidėjimas, 
kaip praneša, nepakeičia sutar
ties su Sharkey sąlygų. Bosto- 
niškiam lietuvių sunkiojo svo
rio boksininkui sutartimi ga
rantuota $100,000, o jo opo
nentui Campolo — $7,500.

Valdiškos gimnazijos kapelio* 
nas, kunigas slapta apkeik*

ir sugriovė šeimyną.

L. Z. rašo:
Rugpiučio 28 d. Kaune nu

skendo “Aušros” gimnazijos 
mokinys Gavrilovas. Nelaimė 
•t— tėvams skaudus dalykas, 
tačiau “viena bėda — nebė- 
da”, — ši nelaimė iškėlė fak-

Šiandie pasibaigia 
Daylight Saving 

Sezonas
Nusistatykite laikrodžius

.Šiandie vidunaktį pasibaigs 
vadinamas “Daylight Saving” 
metlaikis, kuris, einant Chica- 
gos tarybos ir kitų miestų pri
imtais įstatymais, tęsiasi nuo 
paskutinio balandžio 
sekmadienio, kuomet 
žiai pasekami vieną 
priekin, iki paskutinio 
mėn. sekmadienio, kai
žiai atsukami vėl vieną valan
dą atgal, į normalų laiką.

Vidunaktį iš šio šeštadienio 
į sekmadieni visi laikrodžiai bus 
nustatyti, atsukant rodyklus 
vieną valandą >atgal.

mėncsio 
laikrod- 
valandą 
rugsėjo 
laikrod-

Per riaušes Indijoj
17 asmenų užmušti, 

50 sužeisti
BOMBĖJUS', Indija, rūgs. 26. 

— Panvale, keturiasdešimt my
lių nuo Bombėjaus, Įvyko di
delės riaušės, per kurias septy
niolika asmenų buvo užmušti 
ir penkiasdešimt kitų sužeisti. 
Tarp užmuštų buvo miesto ma
gistratas ir dar vienas valdi
ninkas. .Riaušėms patrempti po
licija buvo priversta pavartoti 
šaujamus ginklus.

Bandė pasivogti elekt 
ros vielą; žuvo

M1NERAL, Kan., rūgs. 26. 
— Du vietos gyventojai, Fran
cis Keru ir W. M. Smith, 
dė nakties metu pasivogti 
elektros jėgos leidžiamos 
los galą, manydami, kad 
tį elektra sustabdyta, 
buvo rasti negyvi.

ba n- 
gerą 
vie- 

nak-
Abudu

Kingsford-Smith 
skrist į Australiją

keta

LONDONAS, rūgs. 26.—Pa
sižymėjęs lakūnas Charles 
Kingsford-Smith, kuris 
Pietų Kryžiaus aeroplanu 
skrido Pacifiko ir Atlanto 
denynus, netrukus ketina
sti iš Anglijos į Australiją.

savo 
per- 
van- 
skri-

KAUNAS. — Kriminalinė po 
licija suėmė tris asmenis, šni 
pinej tįsius lenkų naudai: Anta
ną Jurą, Česlovų Leoniką ir vy 

resnį puskarininkį Js Cimbarą. 
Tardant, paaiškėjo, kad jie pa
laikė ryšius su jau anksčiau su 
imtais lenkų šnipais šemberu 
Gineika ir Remeika. Be to, pa
aiškėjo, kad šemberas 
sudaryti šnipų tinklą 
menėj, bet kriminalinė
pačioj to darbo pradžioj tai 
susekė ir gaują likvidavo.

norėjo 
kariuo- 
policija

šeima priėjo ligi katastrofos.
Gavrilovai sūnaus kūną pa

šarvojo namie ir ruošėsi lai
doti. Velionis gimn. Garvi- 
lovas — pravoslavas. Todėl 
levas laidoti pakvietė pravos
lavų kunigą. Bet netikėtai ir 
nelauktai p. p. Gavrilovų bu- 
tan atėjo “Aušros’* gimnazijos 
kapelionas kun. Jakubauskas, 
kuris pareiškė pretenzijų į 
laidojimą, nes girdi velionis 
esąs katalikas. .

Gavrilovas pareikalavo iš 
kun. Jakubausko dokumento, 
kad jo sūnūs tikrai perkrikš
tytas ir padarytas kataliku. 
Toks dokumenas reikalingas 
ir laidotuvėms, tačiau kape
lionas dokumentų duoti atsi
sakė.

Laidotuves susi trukdė, nes 
be to, kad nebuvo dokumen
tų, kun. Jakubauskas padaręs 
žygių, kad pravoslavų kuni
gas velionies nelaidotų pravo
slavų kapinėse.

Gavrilovui teko kreiptis j 
apskrities viršininką, į valsty
bės gynėją, kol galų gale karo 
kapelionas velionį 
palaidojo katalikų

Kaip dabar jau 
kapelionas ponią
nę nqt tris kartus buvęs iš
kvietęs ir siūlęs pasirašyti 
raštą, kad ji prašanti sūnų 
perkrikštyti. Ji nesutikusi pa
sirašyti. Kapelionas tada pats 
pasiėmęs atstakomybę, tiktai 
liepęs apie tai vyrui nieko ne
sakyti.

Ir štai, tiktai po tragiško 
įvykio, kada nuskendo sunus 
ir reikėjo palaidoti, iškilo vi
sas šis negirdėtas dar pas mus 
faktas, kad valstybinės gim
nazijos kapelionas slapta nuo 
tėvo perkrikštijo dešimties 
metų vaiką ir tuo suardė šei
mą, nes p. p. Gavrilovai priei
na ligi persiskyrimo.

čia jau atsiduoda viduram
žiais.

Gavrilovų 
kapinėse, 
paaiškėjo, 

Gavrilovie-

Užpuolė ir sumušė bu 
relj darbininkų

KAUNAS. — Rugsėjo 4 d., 
ketvirtadienį, ėjusius 10 valandą 
vak. iš “Litekso” audimo fa
briko darbininkus užpuolė bū
rys mušeikų. Darbininkai eida
mi i Šančius priėjo geležinke- 
lib tiltą, tarp savęs kalbėjosi 
rusiškai; čia juos užpuolė su 
lazdomis būrys mušeikų, ir pra
dėjo mušti. Netoli tos vietos 
stovis policininkas liepė išsi
skirstyti. ,

Šiais laikai jokio biznio įmo
nė be reklamai negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinia, katdianinit 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų įkaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

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

Kas garsinasi "Naujienose", 
tas visuomet turi naudos.



T2 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, rūgs. 27, 1930
-

2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
nKĮ Eina kiekvieną šeštadieni, bendradarbiaujant į*. !
< .... —K, AUGUSTUI, J. VARKALAI, J. ŠMOTELIUI ir V. RUŠINSKUI ——-------------I

APŽVALGA
Kas parduodama a pliekose

žurnalas “Index” sako, kad 
aptiekose yra pardavinėjama 
nuo 8,000 iki 15,000 įvairių 
daiktų. Bendrai imant, Ame
rikos aptiekose gulima gauti 
visokiausių daiktų.
Amerikos eksportas ir importas

be $400,000, o 
krachą už vietą 
beveik pusė mi-

ta už $325,000. Liepos mėne
syj biržoj vietos nebuvo gali
ma nusipirkti 
pernai prieš 
buvo mokama 
liono dolerių.

Blogi laikai, matyti, atsiliepė 
ir į atostogininkus bei turis
tus. Tyrinėjimas parodo, jog 
praeitą vasarą turistų skaičius 
žymiai sumažėjo,
taip pat ir Atostogini ngų 
čius kurortuose.—K.

Palyginus su praeitais me
tais, Amerikos eksportas ir im
portas per pirmus šešis mėne
sius' sumažėjo dviem dešimtim 
nuošimčių. Žemiau telpanti len
telė tatai kuogeriausia parodo.

Eksportuotu
1930 m.

$962,057,628 
571,468^41 
185,187,241 
248,909,847 
65,475,680 
52,778,711

Sumažėjo 
skai-

i 

sios rųšies materialistinėj ir 
antireliginėj dvasioj.

Toks maždaug bolševizmo 
eksperimentų vaizdas, kuris 
aprašyme išeina daug ryškes
nis, (nes gyvenimo pavyzdžiais 
paįvairintas) ir daug pilnesnis. 
Gale autorius patiekia įdomių

ir gilių samprotavimų apie esĮ- 
mą bolševikų režimą ir jo per
spektyvas ne tik Rusijoje, bet 
ir kituose kraštuose. z

Garsinkitės “N-nose”turėjo bešališkiausią stebėtoją, 
kokį.tik gali įsivaizduoti.

Ir vis dėl to autoriaus pie
šiamieji bolševikų eksperimen
to vaizdai, bendrui paėmus, da
ro begalo slegiantį įspūdį.

1917 m. revoliucija, auto
riaus nuomone, buvusi neišven
giama—tai tiesioginis padari
nys senosios Rusijos valdžios 
ir valdančiųjų sluoksnių politi
kos ir jų santykių su kitais 
socialiniais sluoksniais, ypač su 
valstiečiais ir darbininkais. Re
voliucija sutrempusi senąsias 
galybes ir iškėlusi anų laikų 
slegiamuosius. Bet patsai ko
munizmo įgyvendinimo ekspe
rimentas kol kas duoda pasi
baisėtinų išvadų, tai keletas pa
vyzdžių.

Maitinimo reikalai. Miestuo
se didžiausia stoka maisto pro
duktų. Laimingi tie, kurie tu
ri teisės proletaro, “daviniui”, 
bet tokių nedaug. 1929 tn. pa
vasarį apie Kaukazą net so
džiaus gyventojai mito atma
tomis. Dargi kiaušinių, miško 
medžiagos, arbatos Rusijoj 
gauti negalima, — tuo tarpu 
tais pačiais produktais* tuo pa
čiu laiku užsienių rinkos užver
čiamos,—dėl to, kad reikalinga 
eksportui,
vonco kursą, 
mokslininkams 
liūs leidžiama išrašyti iš 
sienio mokslo
klinikoms ir ligoninėms

brangesni už

kurie po keletą 
“liuosos' vietos” 

ir tai nevisuomet

padėtis sociališ- 
gauna atlyg'ini- 

rupinamasi

Norėdami Sutaupinti 
Pinigų,

liškai ir juose jokio keleivių 
susigrūdimo nėra; tačiau tų 
traukinių yra tiek maža, kad 
jais važinėja tik sovietų val
džios funkcijonieriai ir svetim
šaliai, o paparasti piliečiai tū
li laukti savo eilės. Už tat sto
tys, ypač provincijoj, yra ap
gultos tokių savo eilės laukian
čių piliečių, 
dienų laukia 
traukinyje, o 
sulaukia.

Darbininkų 
kai gera: jie
mą, xpajoką, labai 
juos išmokyti, apšviesti ir t.t. 
Bet dirbti jie turi sulig nusta
tytų normų, streikuoti neturi 
teises, gaunamas atlyginimas 
bendrai yra menkas ir už tą 
patį negali • gauti, ko norėtų 
nusipirkti. Rusijoj yra darbi
ninkų valdžia ir kiekvienas 
darbininkas gali aukščiausių 
viršūnių pasiekti: bet jis būti
nai turi būti komunistas, ir ne 
bet koks, o aklas arba nuolan
kus oficinlinio komunizmo se
kėjas; ne komunistinės ir dar
bininkų—pflietnių tesiu neturi.

Pilietinių laisvių — Žodžio, 
spaudos, susirinkimų, rėmens 
—-Rusijoj nėra: laisvę teturi 
tik oficialinio komunizmo skel-. 
bėjai. Organizacijos, be ofi
cialinių, persekiojamos, žvalgy
bos agentai visus ir visur se
kioja, o pati žvalgyba —G. P. 
U. —yra prieš nieką neatsalio- 
minga ir su nieku nesiskaito.

Religija, bažnyčia— oficiališ- 
kai neva pakenčiama, bet vi- 
visuomet prieš bažnyčią ir re
ligijų agituojama, dvasinin
kams paruošti mokyklų nelei
džiama) pačios bažnyčios ma
žiausiu pretekstu uždaromos. 
Jaunimas auklėjamas gryninu-

sutvarkyta, kad žmogus arba 
šeima viens sau niekuomet ne
gyvena.

Pramonėj—taisomos senos ir 
steigiamos naujos įmonės pla
čiausiu matu naudojamasi nau
jausiais teennikos išradimais; 
tačiau medžiagos pristatymas 
nesutvarkytas, - technikinis prie
žiūros personalas terorizuoja
mas politinių direktorių ir ko
munistų “jaČeikų”, brangios 
mašinos vartojamos ir ten, kur 
dėl Įvairių priežasčių negali 
būti racionališkai išn'audoja- 
mos. Viso to paseka— gami
niai išeino labai brangus' (ligi 
keliolikos kartų
tos pačios rųsies gaminius Va
karų Europoj arba Amerikoj).

žemės ūky mokesčiais ir rek
vizicijomis daugiausia slegiami 
geriau ūkininkaujantieji ir 
pažangesnieji, o visi savaran
kiškai vedą ukius valstiečiai 
rekvizicijomis ir mokesčiais 
tiek slegiami, kad niekas neturi 
jokio intereso nei noro daugiau 
gaminti, tiek dėlto, kad neno
ri ųž pusdykį savo darbo vai
sių atiduoti, tiek dėl to, kad 
ir laisvai pardavus vistiek nie
ko negalima gauti nusipirkti. 
Tuo pačiu laiku visaip prote
guojami kolektyviniai ūkiai ir 
milžiniškos išlaidos daromos 
steigti javų masinės gamybos 
fabrikus, kur didžiausi plotai 
(nuo kelių ligi keliolikos tūks
tančių ha) dirbami mašinomis 
(traktoriais, sėjamomis, plau
namomis kuliamomis), kurios 
per metus tik keletą dienų te
naudojamos. Rezultate — ne,- 
racionališkas mašinų darbo 
naudojimąsi tuo metu, kai žmo
nės darbo neturi.
‘ Susisiekimas geležinkeliais 
taip sutvarkytas, kad trauki
niai vaikščioja visai punktua-

Pirkite Anglis
Dabar

1929 m.
Europą $1,119,1199,929 
š Amer. 724,827,818 
P Amer. 288,001 087 
Aziją 326,068,081 
Australija 97,060,984 
Afriką * 67,129,886 

Viso $2,623,087,185 $2,075 937,908
Importuota 

1930 ui.- 
$510,894,300 
420,387,988 
261,393,261 
482,378,463 

18,993,981 
41,681,765

1929 m.
Europos $655,426,690 
Š. Amer. 522.382.9Č7 
P. Amer. 844,438,866 
Azijos 666,149 386 
Australijos 35,861,84(1 
Afrikos 62,615,907 
Viso $2,286,875 096 $1,735,729,798 
Nežiūrint į bendrą eksporto 

sumažėjimų, septynios valsty
bes' importavo iš Amerikos dau
giau visokių daiktų, negu ka
da nors pirma. Užsakymai iš 
Rusijos padidėjo net ant pen
kiolikos nuošimčių.

Pigesnis pragyvenimas
pragyvenimo 
pranašavimą
Hamilton Insti- 

pirm uosius šešis

IŠ 
IŠ 
Iš 
Iš 
Iš 
Iš

at- 
da-

Numatoma, kad atei- 
bus dar pigesni, 
nuomos nupigo ant pus- 
nuošimčio. žemesnių 
vargu begalima laukti, 

laiku sta-

Pranašauja 
pigimą. Toki 
ro Alexander 
tūtas. Per
mėnesius, pasak Instituto, atpi
go įvairus daiktai sekamai:

Drabužiai nupigo vienu nuo
šimčiu, 
tyj jie

Butų 
antro 
nuomų
kadangi pastaruoju 
tyba labai sumažėjo.

Kuras ir šviesa atpigo ant 
3.3 nuošimčio. Galima tikėtais, 
kad atpigimas nepasiliaus.

įvairus rakandai atpigo 
vieno nuošimčio su viršum, 
daugi naujų namų mažai 
statoma, tai galima laukti 
didesnio rakandų nupiginto.

Institutas mano, jog abelnai 
pragyvenimas dar turės šiek 
tiek atpigti.

Kiek amerikiečiai suvalg > 
mėsos

ant

tė
čiai

daromi

kad palaikyti čer- 
Tuo pačiu tikslu 
tik už kelis rub- 

už-
knygų, žurnalų, 

nelei-

amerikie-
Po to mč- 
besuvalgy-

Amerikos gy- sas.

Kaip Rusija atrodo 
ekonomistui

Prieš kiek laiko Vokietijoj 
pasirodė Arthur Feiler’o knyga 
“Das Experiipent dės Bolsche- 
vvismus”. Apie tų knygų A. 
R-ka rašo šokamai:

Bolševikų Rusijoj
socializmo įgyvendinimo ekspe- 
iimentai ekonomistui ir bend
rai visuomenei turi būti įdo
mus ir tuo atveju, jei komuniz
mo idėjai prinsipidkai ir nepri
tariama. Deja, bešališkų toį 
eksperimento aprašymų labar 
retai tesutinkama. Šiuo atžvil
giu Feilerio knyga reikia laiky
ti svarbiu indėliu bolševizmo 
ideologijai ir praktikai pažinti, 
ypač ekonominio ir socialinio 
gyvenimo srityse.

Autorius Rusijoj studijų rei
kalais važinėjo keletą mėnesių 
1929 m. vasarą, ir, matyt, kad
per tą laiką apsuko maž ne džiama išsirašyti medikamentų 
Visą Europos Rusiją ligi Krimo, ir t.t. Maskvoj ir kituose cent- 
Kaukazo ir ligi Volgos imtinai, ruošė pilna valstiečių, kurie 
Svarbiausias tyrinėjimo objek-| suplaukia, kad už brangius pi- 

•_ njgUS nusipirktų maistui javų,
kuriuos anksčiau valdžios komi
sarai iš jų rekvizavo už pa
mesti nes kainas.

Butai. Dideliausio įspūdžio 
padarę autoriui Maskvoje ir 
provincijoje nuėstuose milžiniš
ki naujų pramonės įmonių ir 
valdžios' įstaigų rūmai, įtaisyti 
sulig naujausiais technikos ir 
higienos reikalavimais, taip 
darbininkų kliubai, skaityklos 
su bibliotekomis, teatrai, mo
kyklos. Autoriaus matytos 
Vokietijoj ir k t. tos pačios rų
šies įmonės arba darbininkų 
profesinių sąjungų namai dau
gumoj esą tik nykštukai prieš 
tuos palocius (taip ir pavadin
ta). Bet tose pačiose vietose 
visai šalimais, ištisos su vaikais 
šeimynos tik po vieną kamba
rį teturi, daug.kur gyvena su
sigrūdę kelių šeimų žmones 
vienoj patalpoj, kurią ir kam
bariu vadinti negalima (lenti
nės arba audeklinės pertvaros), 
o net ir naujai statomuose dar
bininkams namuose visa taip

ŠALČIAMS UŽĖJUS KOMPANIJOS ŽADA

PAKELTI KAINAS
Tėlefonuokite tuojaus

LAFAYETTE 2584

VILIJA CO
3700 South Spaulding Avenue

svaru ' 
. 180.8 

.............. 133.3 
.......... 138.8 
.......... 148.9 | 
.......... 119.6 | 
.......... 143.6 i 
.......... 143.01 
.... :..... 189.7 
...... . 138.0 
........ :. 136.8 j 
kad mėsos

"hot.
daro !

■

PIETINĖJ MIESTO DALY:

7960

06003596

£9443605

40305 323

25843700
ypa-

34004916

0613

3501

0315

13861930

26661814

41362013 So.

3066So.2614

70722229

Consolidation
Millers Creek 170350th

4712

5901

2100

530

588

285

/t

0667
2060

reis- 
lygi- 
arba

3334
3200

0493 
125|

Western Avc. Tel. Canal
GARDEN CITY COAL CO..
Morgan St.
LAWNDALE 

Whipple St.
MONARCH COAL
So. Crawford Avc.

WESTERN
W. Adams St.

Pirkite

Anglis
Iš

IMPERFECT IN ORIGINAL

Telefonas Canal 
COAL CO.,

Tel. Lawndale
and SUPPLY CO..

Tel. Lawndale
FUEL CO.,

Telefonas West
Austin

2623
360 N. Lamon A\e.

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS 

Court and 33rd št. Tdtfona% Cicero 
CICERO FUEL and B. M. CO..

W. 26tb Street. Tel. Cicero 29
CLYDE‘COAL CO..

W. 28th Street. Tel. Cicero 902
MORTON PARK COAL CO.,

So. 52nd Avenue Tel. Cicero 69
NOVAK BROS. COAL CO..

Cicero and Ogden Avenue. Tel. Lawnda1e
6 706 ir Cicero 120

XVBERWYN:
C. M. MOLINE

Stanley ir Oak Park Avės. Tel. Berwyn 
NERAD BROS. CO*AL CO..

2924 Ridgeland Avė. Tel. Berwyn

BROOKFIELD:
G. A. SPEIDEL and SON 

Biookficld. III. Tel. Brookfield

BROADVIEW:
SPEEDVVAY COAL CO..

Broadvicw. III Tel. Bervvvn 4 7L ir Mav 4 130

tas—ekonominis ir socialinis 
gyvenimas. Ir čia, matyti, kad 
autorius pirčiai išnaudojo in
formacijas ne tik sovietų val
džios oficialinių ir pusiau ofi- 
cialipių organų tiekiamas, bet 
ir aš paprastų piliečių bei šiaip 
asmenų (ypač iš ilgiau gyve
nančių svetimšalių specialistų) 
gaunamąs. Patsai autorius, 
aiškiai matyti, simpatizuoja 
darbininkų klasei ir apskritai 
prispaustiesiems, be to, mokąs 
skirti Rusijos ir Vakarų Eu
ropos gyvenimo savumus*. Pa
starosios dvi autoriaus ypaty
bės jį įgalino Rusijos revoliu
ciją ir bolševizmo eksperimen
tą vertinti ne paprasto Vakarų 
Europos žurnalisto akimis, c 
visur visuomet atsižvelgti 
tingų Rusijos gyvenimo 
gų, be to, ieškoti teisingų 
kinių net ir tenai, knr, 
nant su Vakarų Europa 
net su prieškarine Rusija, aiš
kiai matomas didžiausias regre- 

Tuo budu bolševizmo eks
perimentas Feilerio asmenyje

Daugiausia mėsos 
čiai suvalgė 1924 m. 
sos pradėta mažiau 
ti. Kiekvienas
ventojas, Agrikultūros Depar
tamento daviniais, mėsos per 
metus suvalgė sekamai: ]

M etai 
1920
1921 .........................
1922 .........................
1923 .........................
1921 .........................
1925 ♦..........................
1926 .........................
1927 .........................
1928 .........................
1929 .... ....................
Nežiūrint i tai,€

žmonės mažiau be valgo 
degs” palapinės kas metą 
vis didesnį biznį.

Automobilių pramonė
Per praeitą mėnesį automo- 

blių Amerikoj buvo pagamintai 
187,037. Liepos mėnesyj auto
mobilių produkcija siekė 222,- 
459. Apie krizį automobilių! 
pramonėj galima spręsti iš to, 
jog praeitų metų rugsėjo mė-į 
nesi viso automobilių buvo pa-į 
gaminta net 440,780.

Dar labiau itpigu cukrus L

Neapdirbto cukraus svaras į 
New Yorko biržoj parsidavinė- į 
jo pigiau, negu kada nors isto-1 
rijoj. Krizis toj pramonės ša-į 
koj vis dar tebesitęsia.

Biržoj atpigo vietos
Prieš kiek laiko New.-Yimko!

biržoj buvo parduota na AB Vlc- v-—

SOUTH SIDEJ

ATLAS FUEL C0
VICTOR GAPSZEWICZ, Prez.

4913-19 S. Paulina St.
Tek Prospect 7960-7961

Geriausios
4.

Anglys
kokias jt’su pinigas gali pirkti yra

\

TIKROSIOS

Consolidation
Millers Creek

Kadangi jos yra vien tiktai šilumą, išėmus vieną buše
li peleną ant tono anglių ir neturi savy skalą, akmehy 
ar šiukšlių, taipgi NETURI KIETŲ KLINKERIŲ.

9

Šiemet nebūkite suklaidinti taip vadinamomis pi
giomis anglimis. Ekonomizūokit su CONSOLIDATION 
MILLERS CREEK. Jos kainuoja mažiau, kadangi jos 
dega ilgiau. Jos yra vien tiktai šiluma

Ir Pirkite Dabar
Ruduo jau atėjo—neužilgo bus ir žiema. Užsisakykite 

šiandie ir SUTAUPINKITE PINIGUS SU

TIKROMIS

ConsolidationO
Millers Creek

Anglimis

Vienatiniai Autorizuoti 
Pardavėjai

Consolidation
Millers Creek

Chicagoje ir Apieiinkėse.

ATLAS FUEL CO..
4913-19 So. Paulina St. Tel. Prospect 

JOHN BIGANE and SONS
Archer Avė. Tel. Lafayette

CHICAGO LAWN COAL CO.,
W. 59th Street. Tel. Prpspect

READY COAL and CONS. CO.,
So. Cicero Avė. Tel. Lafayette 

VILIJA CO.
So. Spaulding Avc. Tel. Lafayette 
WESTERN COAL and SUPPLY CO., 
So. Western Avė. Tel. Prospect

WHTE EAGLE COAL CO..
So. Robcy St. Tel. Prospect4919

ŠIAURINĖJ MIESTO DALY: 
ELDRIDGE COAL »nd LOKE CO..

1931 Mendell St. Telefonas Brunswi(Jc 1900

VAKARINĖJ MIESTO DALY
ALBANY COAL CO..

2105 So. Albany Avė. Tel. Crawford
BOHEM1AN COAL CO.,

934 W. I 8th Street Telefonas Canal
CALIFORNIA ICE and COAL CO., 
W. 22nd Street. , Tel. Lawndale 
So. Central Park Avė. Tel. Lawndale

EASTMAN COAL CO.,
W. 17th Street. Tel. Canal

FIRST NATIONAL COAL CO.,
So.
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SKIN ITCHING ENGS
tvhen aoothlng lemo ls uaedl

Right from the firat touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other akin afllictions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 

. antiseptic Žemo ia applied. It in- 
stantly eases razor-smart. AJways 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 36c, 60c, $1.00.

, 11 r-_, l; .  . ......................... ,,,,

lifetuvTų' visubiftėnei yra. žino-’
mas kaipo vienas geriausių
dainininkų-menininkų, todėl ti
kimasi, jog j šį koncertą atsi
lankys lietuviai' ne tik iš Pitts- 
burgh, bet taip pat ir iš visų 
artimesniųjų apylinkių. P-as 
Butėnas pasižadėjo atsivežti 
visas naująsias Liet, dainas, 
taip, kad šis koncertas bus tik
rai moderniškas, todėl nei 
vieno lietuvio nelieka namuose 
spalių 5 dieną. Koncerto pra
džia 7:30 v. v.

Reng. Kom. pirm. P. Dargia.

Pennsylvanijos, bet ir kitų val
stijų angliakasius.

Kita bėda, tai trukumas vie
nybės. Šiandien angliakasiai 
yra organizuojami net į tris 
skirtingas unijas: U. M. W. of 
A., t. y. senąją angliakasių 
uniją, reorganizuotą Illinois 
uniją, komunistų nacionalę uni
ją ir L W. W.

Na, tai tiek šiuo taniu apie 
angliakasius. Pasaulio Vergas 
buvo išvykęs grybauti. Penn- 
sylvanijos miškai visai nekaip 
atrodo,—brūzgynai ir gyvates. 
O kadangi visą laiką buvo gana 
sausa, tai ir grybai neužderė
jo.—Pasaulio Vergas.

— sukimšti po kelis j vieną 
purviną ir nešvarų kambarį. 
Rusijos darbininkų gyveni
mas esąs tiesiog apverktinas.

Taigi dar vienas komunistų 
sumulkintas žmogus gavo lek
ciją apie bolševikų rojų. Tik 
visa bėda, kad dažnai nuva
žiuoja ir grįžta tokie žmonės, 
kurie nemoka per spaudą 
pranešti teisybės žodį plačia
jai visuomenei.

Vėliau gal aš “Naujienose” 
paskelbsiu ištisą J. Matulaičio 
rašytą laišką. Ant pabaigos J. 
Matulaitis rašo, jogei kas nori 
džiovą gauti, tai tas lai va-

^uvažiavime atstovauti L. S. 
ir Dukt. Draugiją. Taigi ma
tote, kaip komfašislai pašaipi
uos draugijas įvelia, kad jų 
partijos kromelį gintų. Ir ko
kius atstovus siunčia! A. J<a- 
reskas, kuris neseniai grįžo 
iš kalėjimo. Jis buvo pakliu
vęs Chicagoj kartu su Lafki- 
nu už pinigų dirbimą. A. Ka
reskas gavo 5 metus kalėjimo, 
o Lafkinas 15 metu. Tačiau 
tA. Kareskas pasėdėjęs apie 
metus ir pusę tapo paleistas. 
Sako, už gerą elgesį. Lafki- 
nas, rodos, dar kalėjime. Ir 
dabar A. Kareskas atstovauja 
musu lietuviškus komfašis- 
tus. Well, jis tikrai tinka tų 
šarlatanų atstovu būti!

T. Kliausevičius buvo išva
žiavęs į Rusiją molio minkyti. 
Bet kažin kodėl kaip greit 
nuvažiavo, taip greit* ir sugrį
žo. Dabar atstovauja komu
nistams, kad ir šioj 'šalyje į- 
steigti komunistišką rojų. 
Man rodos, jei T. Kliausevi
čius buvo kartą patekęs į tą 
rojų, tai tik reikėjo džiaugtis 
ir gyventi. Kuriems galams 
jis begrįžo į Ameriką, kur da 
to rojaus nėra.

i angliakasių ir kompanijų. Kova 
■ėjo visur, kur tik buvo minkš
tųjų anglių kasyklos. Streikų 
bangos susiubavo nuo Penn- 
sylvanijos iki tolimos Wash- 
ingtono valstijos.

AUgliakasykloms atėjo į pa
galbą geležinkelių, geležies ir 
plieno trustai bei stambieji 
biznieriai, žymiame laipsynj 
prisidėjo ir unijos prezidentas 
J. Lewis‘. Tai gali labai keis
tai skambėti. Bet pažiūrėkime 
į faktus. ’ Ne visose kasyklo
se streikas buvo paskelbtas su
syk. Kuomet vienoj vietoj an
gliakasiai streikavo, tai kitose 
dirbo. Sakysime, No. 2 Disr 
trikte, kur dirbo apie 40,000 
angliakasių, streikas buvo pa
skelbtas' net trimis mėnesiais 
vėliau. Tai davė kompanijoms 
galimybės prisivežti streiklau
žių į tas vietas, kup tuo laiku 
ėjo streikas.

Ir taip buvo visur. Nieko 
stebėtino, kad po ilgos ir sun
kios kovos angliakasiai streiką 
pralaimėjo. Pralaimėjo ne tik 
Pennsylvanijoj, ale ir kitose 
valstijose.

Dabartiniu laiku angliakasių 
darbo sąlygos yra tiesiog ap
gailėtinos. Taip bent yra Por
tage. Kitur irgi, manau, tas 
pat. Anglis čia randasi žemai. 
Angliakasiams tenka nuvalyti 
akmenys. Seniau, kol dar uni
ja gyvavo, tai už tai duodavo 
ekstra atlyginimą. Dabar tas 
atlyginimas jau tapo panaikin
tas. Anglies baronai moka, 
kiek kuris nori.

Portage apielinkėj už pikiais 
priskaldytos anglies toną mo
ka 85 centus, o už mašina pri
kastos—60 centų. Už prikrovi- 
mą ant koverių tonos anglies 
mokama 48 centai.

Per astuonias valandas rn- 
i gliakasiai uždirba apie penkis 
(dolerius ir mažiau. Jie turi tu- . 
rėti savo įrankius: paraką ir 

i dinamitą.
Šios apielinkės kasyklose dir

bama po dvi, tris, o kai kur ke
turias dienas per savaitę. Kom
panijos rengiasi sudėti naujas 
mašinas anglies krovimui. Tą
syk darbai dar labiau suma
žės. Angliakasių suvaržymas 

! yra didžiausias, — už menkiau- 
Į si dalykėlį bosai juos pašalina 

angiiak'jsių*gyveniino iš darbo.
Angliakasiai, kurie jau seniai 

čia gyvena ir neturi progos bei 
i kitur išvažiuoti, i - -

kenčia dantis sukandę ir lau
kia, kada vėl bus unija atgai
vinta. šiaip ar taip 
esant buvo nepalyginamai 
resnčs sąlygos.

Dauguma angliakasių 
nusistatę prieš John Levvis, 
rį jie vadina anglies baronų 
bernu. Kaltina jie Lewisą ir 
dėl streiko pralaimėjimo. Bet

Pittsburgh, Pa
Visokios žinios iš Pittsburgho 

padangės

Teko sužinoti, kad SLA. 3- 
čias Apskritis rengia Jonui 
Butėnui koncertą spalių 5 d.

Garsinkitės “N-nose”I.

skambančio-

Butėnas ne 
mokino, bet

Apie Joną Butėną, kaipo apie 
dainininką, turbūt, Pittsburg
ho koncertus lankančiai publi
kai aiškinti nereikia, nes Bu
tėnas tai pitsburghiečių mė
giamas dainininkas’. Buvo lai
kai, kada Butėnas Pittsburgho 
gyveno, Pitsburghe mokino 
chorą, lavino musų jaunimą 
dainuoti. Rengdavo jis vaka
rus ir mumis linksmindavo sa
vo galingomis ir 
mis dainomis.

Bet tais laikais 
tik musų jaunimą
ir pats mokinosi, — siekė prie 
tikslo. Dainos tobulybės, nors 
ir per vargą ir daugiausiai sa
vomis spėkomis, bet visgi pa
siekė: įsigavo į operą.

Butėnas neužmiršta musų 
senojo l^ittsburgho ir tų musų 
“durnų”. Gavęs progą aplanko 
mus ir padainuoja mums. Bet 
ir mes pittsburghiečiai neuž
mirštame Butėno. Kada tik 
Butėnas dainuoja pas mus, 
mes skaitlingai susirenkame ir 
gėremės jo dainavimu. Aš esu 
tikras, kad ir šį kartą 

atnaujinsim 
musų mėgiamu

skaitlingai 
pažintį su 
nininku.

Ir kaip 
ni antrus!

mes 
savo
dai-

v i e-galima užmiršti
Mus pittsburghie- 

čius ir geri), dainininką Butė
ną riša senos tradicijos', gra
žus prisiminimai ir graži ir ne
užmirštama praeitis.

šiuo
dainuos mums kaipo

kartu Butėnas j 
Lietuvos | 
Dainuo: i 

kuriai jjj
Operos dainininkas, 
mums^tas dainas^ t ♦ 
dainuoja Lietuvos Operoj. Dai-Į 
nuos musų mylimas naujas Į 
liaudies dainas, 
me iš patyrimo, 
fenas mokėdavo parinkti tinka
mas ir mėgiamas dainas, —tai 
padarys ir šį kartą. S. B.

ies jau žino-

Portage, P

Chicago apleidau rugsėjo 20 I či_ _ 
d., o už šešiolikos valandų jau f galimybės 
buvau Portage, Pa., kuris ran-1 
dasi apie 560 mylių j rytus nuo 
Chicagos.

Stotin manęs pasitikti atėjo 
švogeris su dukrele Milda, kuri 
jau lanko aukštesnę mokyklą.

Portage yra angliakasių 
miestelis. Gyventojų turi apie 
6,000. Visi gyventojai tiesio
giniai ar netiesioginiai gyveni
mą daro 
ni dirba kasyklose, o kiti turi I viltie 
biznį. Bet ir biznieriai gyve-1 
nimą daro iš angliakasių.

Prieš trejetą metų šioj apie- 
linkėj visi angliakasiai buvo 
organizuoti ir priklausė U. M. 
W. of A. Kai kontraktas tarp 
unijos ir darbdavių pasibaigė 
tai kompanijos nutarė jo nebe
atnaujinti ir sulaužyti uniją, 
kad galėjus angliakasiams al
gas nukapoti. •

Balandžio 1 d. 1927 m. pra
sidėjo visoj šalyj kova tarp

unijai
ge-

yra 
ku-

š angliakasyklų. Vie- Į §įuo tarpu angliakasiams mažai 
tėra pagerinti savo gy

venimo sąlygas, nes anglies 
trustas turi pažabojęs ne tik

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

— S. Naudžius.

Grand Rapids, Mich
~3-----y

B oi s e vi kis k i s m eižlai
vienas (javo

Dar 
lekciją.
pakliuvo į 
komfašistų

Pittsburgh, Pa

KONSTIPACIJA
Pilvo pakrikimai. Be peilio—Be ligoninės j 
Pastebėtinas 5 0 metų senumo Žolių ir 
Mokslinis gydymas Dr. Schyman atvež-1 
as iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, be Į 
igoninės. Nelaukite 

kaurtaus skaudėjimo, 
kitų pavojų. Lengvi 
lomas gydymas ar 
ki 8 v. v., ypač nedėliomis iki 2 v.p.p. 

Rašykite dėl nemokamo 5 dienų gydy- 
nosi namie. Konstipacijos ir Vidurių 
lept., S-M-S Health Institute, 1869 N. 
Jamen Avė., Chicago.

aštrių dieglių, ar 
prasto kvapo ar 

išmokėjimai. Ban- 
cgzaminacija dykai

Phonc Virsrinia 2954

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORTUS 
4556 So. Rockwe!l St., 

CHICAGO. ILL.
— ............................ .......

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų
dėlei rašyk bile vietiniam

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

iNcsemai man 
rankas Chicagos 
organas “Vilnis”, 
mas jį, užtikau koresponden
ciją ir iš Grand Rapids. Apra
šoma apie Lietuvos Simų ir 
Dukterų Dr-jos susirinkimą, 
kuriame tapo išrinkti du dele
gatai į komunistų partijos su
važiavimą Detroit, Mich. Toj 
korespondencijoj sakoma, 
kad delegatų siuntimui dau
giausiai priešinosi barberys J. 
Dambrauskas. Del to kores
pondentas tą vyrą pusėtinai 
nešvariais žodžiai? išvadino. 
Girdi, jis esąs apšvietietis, kad 
nepritaria komunistų judėji
mui ir tt.

Mums nesvarbu, kas darosi 
nusišpicavusių komfašistų 
tarpe, ir mes žinom, kad J. 
Dambrauskas yra toks pat 
aklas Maskvos garbintojas, 
kaip ir tie, kurie jį šmeižia. 
Tačiau J. Dambrauskas nors 
tiek turi supratimo, kad pa- 
šelpinę draugiją nereikia ker
gti prie niekieno nekenčia
mos komfašistų grupės.

Tas korespondentas sako, 
jog, nežiūrint didelių diskusi
jų, visgi tapo išrinkti T.
Kliausevičius ū* A. Kareskas gyvena tiesiai, 
- ---- ;--------- i--- —'.V A>. ■ -----------------------

I ■ 111 ........ ............... ■————■■■■I ■■■!

J. Matulaitis porą menesių 
tam atgal išvažiavo į Rusiją 
pas savo brolį, kuris gyvena 
Maskvoj. Mes draudėm neva
žiuoti ir neklausyti to komu
nistų pučiamo burbulo apie 
bolševikišką rojų. Bet J. Ma
tulaitis musų neklausė ir ren
gėsi jau per porą metų. Paga
liau, gavo 
Nuvažiavęs 
rašė laišką 
ri čia liko 
vaikais,
ieško vietos, kur galės vaikus 
atsiėmęs į Rusiją leisti į mok
slą. Rašė, kad jis nemanąs 
grįžti atgal į Ameriką.

Bet dabar staiga atrašė lai
šką savo draugams, kad de
dąs visas pastangas/idant dar 
prieš žięmą sugrįžti. Sako, 
darbo gauti negalima už jo
kius pinigus. Rusijos žmones 

kaip gyvuliai

leidimą važiuoti.

savo moteriai, ku- 
gyventi kartu su 

kad jis, Matulaitis,

VYNUOGIŲ SUNKA 
DEL NAMŲ 

YRA LEGALĖ

PILNA APSAUGA
UŽTIKRINTA

Californijos Vynuogių Augintojai 
tapo Valdžios užtikrinti, kad nebus 
autorizuoto Federalinio kliudimo 
vartotojams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių (greipsų) pasigaminimui 
vaisių sunkos išimtinam suvartoji
mui savo namuose.

VALDŽIA NEKLIUDYS

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

VISŲ GELEŽINKELIŲ TREKIŲ

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR SULIG VALDŽIOS 

KONTROLES PLENU

California Grape Control 
Board, Ltd. 

San Francisco, California
85% of the entire Califonia grape produetion is 
being marketed this year by agencies co-operating 
witb the California Grape Control Board, Ltd.

Theie agencies are?

CALIFORNIA FRUIT EXCHANGE 
CALIFORNIA VINEYARDISTS ASSOCIATJON

SAN JOAQUIN GROWER-SHIPPER ASSOCIATIQN
r - i ■ ----------------------------------------------- -ii į.........  ............................. '-----------

Lietuvos Operos dainnin. J. 
Butėno koncertas

SLA, IlI-čias Apskr. š. m. 
spalių (October) 5 dieną, sek- 
hiadienyj, Lietuvių Mokslo 
dr-jos svet., 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa.,- rengia Lietuvių 
Operos dain. J. Butnėnui kon
certą. P-as Butėnas plačiai

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
šis bankas kviečia jūsų 

biznį kadangi
Jis yra Saugus
Jis yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabių Bankierių

CHICAGO LAWN STATE BANK 
& TRUST CO.

. 63 gt. prie Kedzie Avė.

Pabuskit! Pabuskit! Pabuskit!

BUY NOW

GZ2

COMP ATING

o

Ai*

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

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

So. Chicago Skyrius

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

Tel. LAFAYETTE 0287 
/

Kalbame Lietuviškai

9300 Commerciąl Avė
Kampas 93-čios gt.

Tel. SAGINAW 4847

Atlikite tai dabar ir tuo sutaupinkite sau pinigų ir turėkite ši
lumą i laiką. Pašaukus telefonu atvažiuos į jūsų namus musų 
apšildymo inžinierius ir paaiškins jums kaip jus galite turėti šilu
mą j laiką. ’”r

Kad nesutrukdyti kitų jūsų kasdinienių reikalų, jus galite pasiimti net du metus 
išsimokėjimui. Jus galite mokėti po biskį kiekvieną mėnesį.

Jeigu jus norite patys įsivesti apšildymą, musu inžinierius padarys jums pienus 
’ ir parodys kaip atlikti tą darbą. Kiekvienas sugabus žmogus pats gali susivesti 

šilumą be jokio vargo. Mes taipgi paskolinsime visus reikalingus atlikimui darbo 
įrankius dykai.

Musų biznio tikslas yra patenkinti musų kostumerius ir duoti jiems gerą ir teisin
gą patarnavimą. <•

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

Pirm negu jus pirksite kur kitur, ateikite ir pamatykite mus. Kada jus nusi- 
spręsite ateiti ir pamatyti mus, būtinai apsižiūrėkite, kad ateitumet į tikrą vietą. 
Musų įstaiga yra rytinėj State gatvės pusėj, su musų vardu ant nardo.

M. Levy & Co
2113-33 So. State St.
South West Skyrius

T IMPERFECT IN ORIGINAL
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PERILGAS AMŽIUS AMERIKAI

Sako, kad seniausias pasaulyje žmogus esąs 156 
metų turkas, Zaro Agha. Prieš keletą mėnesių jisai 
atvyko Amerikon ieškoti merginos arba našlės apsives
ti ir, prie progos, uždirbti doleri kitą vodeviliubse.

Bet New Yorke jį ištiko nelaimė — suvažinėjo au
tomobilis, ir senis Agha dabar guli ligoninėje beveik 
be vilties pagyti. Taip, visai netikėtai, jisai čią gal ir 
pabaigs savo ilgą amžių.

Norintiems pusantro šimto metų gyventi nėra sau
gu vaikščioti Amerikos didmiesčių gątVčniiš. ’

JUOKINGA KLAIDA

Garsus Amerikos rašytojas (autorius “Raišio” ir 
kitų knygų), Upton Sinclair, gavo iš Californijos rin
kimų komisionieriaus pranešimą, kad jisai esąs nomi
nuotas republikonų partijos sąrašu į gubernatorius. 
Tai davė progos rašytojui gardžiai pasijuokti, nes re
publikonų balsų jisai niekuomet neprašė.

Per nominacijų balsavimui Sinclairį statė savo 
kandidatu Socialistų Partija ir jisai, žinoma, buvo no
minuotas. O republikonų sąrašu laimėjo nominacijas i 
gubernatorius tūlas Mr. Rolpti. M'!<

Tas pranešimas apie Sinclairio nojhinavimą repub- 
likonų tikietu buvo padarytas per klaidą, kuri, supran
tama, bus savo laiku atitaisyta. Bet jeigu komuhistai 
išgirs apie šitą juokingą atsitikimą, tai mes beveik esa
me tikri, kad jie tuojaus pagamins griausmingus te
žins apie “socialistų parsidavimą kapitalistų klasei” ir 
užduos visiems savo partijos nariams tuos tezius kar
toti gulant ir keliant mažų-mažiausia per pusę metų.

- ' ..... - - - .

DIKTATORIUS STALINAS DESPERACIJOJE

Kada “Naujienos” pasmerkia tą arba kitą Mask
vos diktatorių žinksnį, tai komunistai bei jų simpatiza- 
toriai šaukia, kad mes šmeižią Rusiją ir remią revo
liucijos priešus. Bet ar tai yra šmeižtas išreikšti nuo
monę apie tikrus faktus? Ar yra priešingumas revo
liucijai nupeikti tą, kas yra despotiška, neišmintinga 
ir nežmoniška?

Nuo Maskvos garbintojų mes griežtai skiriamės 
tuo, kad mes visiškai atmetame jų pasiskolintą nuo jė
zuitu taisyklę: “Tikslas pateisina priemones”. Mes sa
kome, kad ir kovoje už socializmo įvykinimą nėra leis
tinos visos priemonės. Nėra leistinas žmonių laisvės 
panaikinimas; nėra leistinas teroras; nėra leistinas 
darbininkų apgaudinėjimas.

Kada prieš dvejetą dienų atėjo iš. sovietų sostinės 
žinios apie rengiamas kruvinas ekzekucijas keletui de
šimčių Rusijos inteligentų, žvalgybos apkaltintų dėl 
“bado sąmokslo”, tai paklusni Stalinui “Laisvė” sušu
ko: .

“Mirtis sabotažriinkams... Jiems pasigailėjimo 
neturi būti rodoma... Darbininkai giria Sovietų po
liciją, kuri susekė ir iškėlė aikštėn sabotažfiinkų 
niekšiškus darbus.”
Gi mes biaurifttėfc ir tuja diktatoriaus Stalini poli

cija, kuri provokatoriškais kaltinimais priėš savo au
kas bando pateisinti savo žvėriškas teroro orgijas, ir 
tais “darbininkais” bei jų laikraščiais, kurie broliškai 
spaudžia kruviną budelio ranką!

Mes sakome, kad, jeigu Stalinas po dvylikos metų 
bolševikų viešpatavimo yra priverstas skersti begink
lius žmones, kurie per visą laiką atsidėję tarnavo so
vietų režimui; jeigu jisai nemato kitokio galimumo 
Įvykinti savo ekonominius planus, kaip braidydamas 
iki kelių žmonių kraujuje, — tai jo diktatūros likimas 
yra nulemtas.

Musų išmanymu, šis Maskvos valdžios pasiutimas 
prieš inteligentus, iki šiol stovėjusius pirmose sovietų 
ekonominės vadovybės eilėse, liudija, jogei tos valdžios 
galva yra desperacijoje. Diktatorius Stalinas mato, kad 
jo “penkmečio” ir “kolektyvizacijos” planus laukia ne
išvengiama* katastrofa, todėl jisai liepia savo čekistams 
surasti “kaltininkus”, ant kurių galvų butų galima su
versti atsakomybę už jo beprotiškų darbų nepasiseki
mą. i ;. .

Ir čekistai dirba. Už valdžios finansų suirimą areš
tuojama ir sušaudoma žmonės, pas kuriuos žvalgyba

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu;

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

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija ____................... 3c
Savaitei _____ _—----------------- 18c
Mėnesiui ____________________  76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .........——- -----------87.00
Pusei metų ...............-............. - 8.50
Trims mėnesiams ..............— 1.75
Dviems mėnesiams  ...........— 1.25
Vienam mėnesiui ____________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ___________________ $8.00
Pusei metų________________  4.09
Trims mėnesiams .—................. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

randa keletą rublių smulkiais sidabriniais pinigais. UŽ 
maisto trukumą miestuose areštuojama' ir sušaudoma 
profesoriai, mokslininkai ir rašytojai, bandžiusieji “ba
du numarinti” proletariato tėvynę.

Šio “Naujienų” numerio Apžvalgoje paduota kai 
kurių biografinių žinių apie tuos “sąmokslininkus”, 
kuriuos sovietų GPU. tik-ką nugalabijo. Po 50, po 60 
ir daugiau metų amžiaus sulaukę protinio darbo atsto
vai tapo paaukoti ant diktatūros aukuro, idant badau
janti, nudriskusi ir subankrotavusi šalis užmirštų, kas 
ją į pražūtį traukia!

Diktatorius Stalinas yra persigandęs. Baimė ir 
desperacija pavertė j| žvėrim, kuris turi žudyti, kad 
galėtų savo gyvastį išgelbėti. Bet šitokia pasibaisėtina 
kraujo orgija vargiai gali tęstis ilgesnį laiką.

Apžvalga
MAINIERIAI REMIA SAVO 

LAIKRAŠTĮ

Kadangi teismo įsakymu lai
kinai sustabdytaš Illinois Val
stijos angliakasių unijos vei
kimas, tai vietoje unijos orga
no “The Illinois Miner” dabar 
eina “The American Miner”, 
kufi leidžia redaktorius Oscar 
Ameringer. Leidėjas anądien 
atsišaukė į angliakasius,' kad 
jie paremtų laikraštį, užmokė
dami po 25 c. už, prenumeratą 
šešioms savaitėm^. Atsišauki
mas rado labai didelio pritari
mo mainieriuose, nes kaip 
“The American Miner’’ praftė- 
ša per vieną tiktai dieną,- rug
sėjo 20-tą, suplaukė už prentr- 
meratas $865.00.

Tai liudija, kad minkštųjų 
kasyklų mainieriai yra pasiry
žę vesti kovą su “caru” Le- 
wisu iki g-alo.

INTELIGENTŲ SKERDIMAS 
RUSIJOJE

šiomis dienomis atėjo tele
grama iš Maskvos apie sušau
dymą 48 “sąmokslininkų”, ku
riuos sovietų žvalgyba buvo 
apkaltinusi, - kad jie sudarę 
slaptų draugiją ir pasistatę sau 
už tikslą, naikinant Rusijos 
maisto išteklius, iššaukti ba
dą ir žmoniij sukilimą prieš 
sovietų valdžią. Kaipo stovin
čius tos “sąmokslininkų’’ drau
gijos priešaky, telegrama mi
nėjo prof." Aleksandrą Ria- 
zanteevą ir Eugenijų Kardty- 
giną. Kiti vardai nebuvo pa
skelbti.

Bet reikia manyt, kad į su
šaudytųjų sąrašą įeina taip 
pat ir daugelis tų (o gal ir vi
si) 18 profesorių, mokslininkų, 
rašytojų ir ekonominių bei fi
nansinių valdžios įstaigų dar
buotoją, apie kurių suareštavi
mą užsienių spauda buvo pra
nešus pirmiau. “Naujienose” 
žinia (iš Berlyno) apie juos 
buvo tilpusi pereitą antradie
ni, ir buvo pasakyta, kad jie 
esą ištremiami į Solovecko sa
las. Bet kadangi pranešime iš 
Maskvos' sakoma, kad “sąmoks
lininkai” esą sušaudyti ir apie 
kitokias bausmes nė vienu žo
džiu neužsiiheftama, tai vei
kiausia bus taip, kad Su visais 
jais buvo pasielgta vienodai.

Aštuoniolikos profesorių ir 
mokslininkų sąraše randame 
tarp kitų šiuos vardus: Baza- 
rovas, prof. Kondratjevas, 
Naumovą's-Ginzburgas, Vladi
miras Gjomanas, Čajanovas ir 
Suchanovas.

Atėję iš Europbs laikraščiai 
paduoda da ir šių “sąmoksli
ninkų”. vardus: Sądyrin ir 
prof. Jurovski.

Kas gi buvo tie asmens, ka- 
riuos bolševikų žvalgyba suė
mė, kaipo konspiratorius, pa
sikėsinusius iššaukti bado ka
tastrofą Rusijoje? Jie buvo 
inteligentai, ištikimai dirbufciė- 
ji sovietų baldžiai per rfvyfcią 
metų, nuo pat sovietų vaidilos 
įsteigimo. Dar prieš revoliuci
ją ir Didįjį Karą jie priklausė 
įvairioms socialistinėms parti
joms ir nevienas jų yra kentė
jęs caro kalėjimuose ir Sibire. 
Leninui pagrobus valdžią it 
pradėjus “socialistinę statybą” 
Rusijoje, tie asmens pasitrau-

■ ■ 1 ' ■ .---- ——————
kė iš politikos ir pašventė sa
vo jėgas naujos ekonominės 
Sistemos kūriniui. Daugelis jų 
buvo pastatyti priešakyje svar
biausių Rusijos ūkio įstaigų 
ir gaiirfia1 sakyt, kad jie buvo’ 
tikrieji dabartinės sovietų ekon 
nominčs tvarkos statytojai. Na, 
6 dabar Stalino žvalgyba ban
do įtikinti pasaulį, kad tie 
žmdnės Staiga sumanę viską 
tą, ką jie per rhetų metus bė
davojo, sugriauti*!

Štai keletas smulkesnių žinių 
apie tuos “sąmokslininkus”:

Profesorius Kondratjevas', Ži
nomas ekonomistas, valdiško 
“KOtijufiktūrOS liiStituto’* ve
dėjas it “Ekonominio Biuleti- 
tio” redaktorius; kitąsyk buvęs 
sočialištas liaudį ni n kės.

Vladimifas Gromariaš, vienas 
žinomiausių Rusijos statistikų, 
“Gošpliino” (Valstybinės ė k orto- 
tfifnio plaiiayimo komisijos) 
prezidiumo narys ir CŠB. (cen- 
tralinio statistikos biuro) na
rys; socialdemokratas nuo 1890 
metų.

Sadyrinas — senas koopera- 
torius, vienas Rusijos’ koope
ratyvų steigėjų, vadovaująs

Amerika Stebina Pasaulį
Rašo! Dr. A. Mon tvidas

Be statistikų galima tvirtin
ti, kad nė vienoj šalyj nėra 
tiek chirurgiškų operacijų pa
daryta, kiek visai jaunoj Ame
rikoj. Retą žmogų surasi, ku
riam kas nors nebūtų išpiauta, 
nupjauta, o tūliems net po ke
lis sykius. Aš nesakau, kad 
tūliems operacijos nereikalin
gos, bet kada piaujama tiek, 
jog tūkstančiai žmonių betinka 
į Kristaus Mokslo draugijos 
narius, kur nors yra klaida.

Negeriau yra ir sU religijo
mis. Kitosų šalyse gyventojai 
pasitenkina keliomis arba at
meta visas. Amerika, nors da 
nė vieno šventojo nepagimdė, 
tjirbut, turi daugiau religiškų 
sektų, negu civilizacijoj atsili
kusi Indija. Vienoj Kolifbrni- 
jos valstijoj jų priskaitoma 
kelios dešimtys. Apart senų
jų religijų, kuriamos vis' nau
jos. Jas kuria bobos, barzda
skučiai, buvusieji bedieviai, ku
nigai, farmeriai ir net butlege- 
riai. Ir visi urnai gauna se
kėjų. Tūli net milionų vertas 
bažnyčias pasistato.

Rungtynės arba lenktynės 
eina visose srityse. Pastarai
siais laikais atsirado tokių kon- 
testų, apie ifuriuos civilizuotas 
pasaulis ir nesvajojo. Varžyti
nės, kas ilgiausiai išsėdės ant 
stulpo, pasidarė populiarės vi
suose miestuose. Rengiami šo
kiai su dovanomis tai porai, 
kuri ilgiausiai galės Šokti. Po
ros be miego per kelias naktis 
ir dienas svętainčje valkiojasi, 
kpl tik Svėikata pilnai išsise
mia. Po tokių šokių daugelio 
sveikata amžinai suįra. Kėliuo
se miestuose jau buvo surengti 
bobų plepėjimo kohtestai; kuri 
be sustojimo gali ilgiausiai ple
pėti, ta gauna dovaną. Kėdė
se supimosi kohtestas irgi su
įdomino publiką. Nemaža tu
rime didvyrių, kurie yra suval
gę daugiau fYenkfortų arba 
kiaušinių, arba pupų už kitus. 
Spartaus valgymo čiTripionai, 
pieno gėrimo čempionai ir kito

asmuo “Centrosojuze” (centra- 
linėje sovietų kooperatyvų ta
ryboje).

Prof. čajanovas — vienas 
žymiausiųjų darbuotojų žemės 
ūkio liaudies komisariate, ku
ris pernai metais viešai ’ pasi
sakė už Stalino kolektyvizaci
jos planus; seniaus' buvęs so
cialistas liaudininkas.

N i kolai Suchanov — žinomas 
žemės klausimo teoretikas, Ko
munistinės Akademijos narys, 
buvęs socialdemokratas-inter- 
nacionalistas, kairiojo sparno 
vadas pirmam Petrogrado so
viete 1917 m., internacionalis- 
tinės “Novaja Žizn” leidėjas 
kartu su Maksimu Gorkiu, au
torius šešių tomų Rusijos revo
liucijos, kuria lėbai gėrėjosi 
Leninas.

Prof. JbroVSki — pripažin
tas autoritetas valstybės firian- 
sų srityje, vienas Sovietų fi
nansinės reformos ir “červdn- 
co” autorių.

Vladimit B&žaroV — “gos- 
plano” nafys, ekonominių Ru
sijos žtffftAlų bendradarbis, Ko- 
munisthiėš Akademijos narys; 
btivęs nūn 1890 m. socialde- 
diokrhtas ir Vienas Eusijoš so
cialdemokratų ; steigė
jų, vėliati — bolševikų parti
jos štėigČjaš; rttfb rfevbliūcijds 
— h'ėpaftifiis soėiaiištaš.

Tdi vfe kokius žmones bolše
vikų žvalgyba surado darant 
“sąmokslą iššaukti bado ka
tastrofą sovietų Rusijoje” — 
ir sušaudė, žvalgyba skelbia,- 
kad apkaitintieji “prisipažino”. 
Tai, be abejonės, yra begėdiš
kas melas. Jeigu Ge-Pe-U ga
vo iš tų nelaimingų teroro au
kų “prisipažinimus”, tai yra 
aišku, kad žvalgyba suimtuo
sius kankino, kol privertė juos 
pasirašyti po dokumentais, ku
rie jiems buvo pakišti!

kioj garsenybės, kurias laik
raščiai su* pagarba aprašo, yra 
dideli žmonės musų šalyj. Ką 
gi jau bekalbėti apie futboli
ninkus, beisbolininkūs, kumšti
ninkus, kurių vardus Amerikos 
gyventoj aš geriau atsimena, 
negu savo poterius. Ne tik pu
siau idiotiškos mergšės, o ir 
bobos ir net universitetų stu
dentės atiduotų viską čempio
nui, išskyrus pinigus, — ir tai 
ne visuomet.

Nors Amerikoj praktikuoja
mas yra senojo kontinento 
sporto sritys, vienok didelio 
entuziazmo jos nesukelia. Bent 
mano buvimo laikais Europoj 
sportu buvo priimta vadinti 
pasismaginimą: žuvavimą, me
džiojimą, ant ledo čiužinčjimą, 
ant dviračio važinėjimą, jodi
nėjimą, grybavimą, 'žaismes 
mėtyklė ir įvairias lenktynes: 
ristynes, bėgimą, gimnastikas, 
dviračiais lenktynes, plaukimą, 
šokias ir 1.1. Dovanos čem- 
pianams būdavo skiriamos men
kos ir paprastai garbės ženk
lo pavidale, žmonės laižybą 
nedarydavo, išskyrus Angliją 
arklių lenktynėse, ir gal dai 
vieną-kitą šalį kitokiose lenk
tynėse. Amerikoj netoli visas 
sportas surištas su uždarbiu 
ir publikos laižybbmis iš pini
gų. Taip sakant, morale pras
me jis nėra sportas, o darbas 
ir pinigine spekuliacija. Gal 
todėl ne vienos šalies gyvento
jai ir nėra tiek suinteresuoti 
sportu, kaip Amerikos. Dažnai 
didžioji laikraščių dalis yni 
užpildyta apie ji. Kitos žinios! 
kultūriniai, socialoginiai klau
simai menkai interesuoja pa
prastą skaitytoją. Bet jis vis
ką skaito ir žino apie sportą 
ir dvasiniam penui da peržiū
ri karikatūrų puslapius. Laik
raštininkai žino, ką jų kostu- 
meriai mėgsta, todėl Amerikos 
laikraščiuose menkai kas inte
lektualaus gvildenama. Sportų 
nacija rimtų, nuobodžių dalykų 
nemėgsta.

Šįmet promotoriai sugalvojo 
šituo sportiškumu pasinaudoti 
ir užpliidino visą šalį taip va-

dinamų golfeliu. Tai nėra gol
fo žaismė, o parodija arba! imi
tacija, kuri negolfininkui išro
do golfu, šimtuose tūkstančių 
tarpnamių ir kiemų tapo į- 
rengtos vaikiškos žaismės, ku
riose dalyvauja daugiau suau
gusių ir senų, negu vaikų, ši
toje žaismėje lengviau yra gau
ti kuprą ir nugaros skaudėji
mą, negu pasimankštinti. • Te- 
Čiaus publika moka pinigus ir 
žaidžia. Milionai dolerių su
plauks į fabrikantų ir promo
torių kišenius. Bet gyventojai 
pasirodys esą sportais. Laik
raščiai apie golfelį rašo rimtai. 
Juose ir medžiaga garsinama 
tokių golfų įrengimui, išgirsime 
neužilgo, kad ir kongresmonai 
tuo žaidimu užsiima, jeigu da 
pats prezidentas arba kokia 
aktore imtų žaisti, tai ir kole
gijų profesoriai neiškęstų.

Apart chirurgijos, religijų, 
keturių pastarųjų prezidentų,

T. A’ tfoffrhdh VėH6 J. Pronskus '

Velnio Eliksyras |
(Tęsinys)

—“Tačiau Taihsfa, mano po
ne, tūfėsi nėštėbti Mano 
žvilgšiliu, kurš į gilumą žvel
gia, taip — fnany pagerbti ge
nijų! Veliui ilgai stėiigiaus su
jungti į krūvą višttš tttoš pfieš- 
gtfium'iSfc, kūrfe gludi visoj 
Tathstos ėšybėj, Taitištoš judė
jimuose. Tamštoš eisenoj yra 
kažkas tokio, kas primena dva
siškį... Eit pYofundiš clamavi 
ad te, Domine — Orėilhus — 
Et in dfniria saefeutei saeėulo- 
rum, Amen?’’ —

Šiuos žodžius mažiukas pa- 
gfiedojo kimiu, karkiančiu bal- 
su, tikriausiai pamėgdžioda
mas vienuolių išvaizdą ir ges
tus. Jis apsisuko lyg prieš al
torių, atsiklaupė ir vėl atsikė
lė, bet dabar, padarė išdidžią 
iššaukiančią miną, suraukė 
kaktą, išskėtė akis ir tarė: 
“pasaulis yra mano! — Aš esu 
turtingesnis, išmintingesnis, są
moningesnis, kaip jus visi, jus 
kurmiai; nusilenkite prieš ma
ne! Matai Tamsta, mano pone, 
tarė mažiukas, tokios yra vy
riausios ingrediencijos Tamstos 
išorinės išvaizdos, ir jei Tams
ta nori, tai aš atsižvelgdamas 
j Tamstos bruožus, Tamstos 
sudėtį, Tamstos mąstymo bū
dą, atliesiu ką nors panašaus 
j mišini iš Karakalos, Abaelar- 
do ir Boccacio, ir taip kurda
mas siautulį, formą ir sudėtį, 
pradėsiu stebėtiną antikinę ro
mantinę statybą nuo eterinių 
garbinu ir garbinėlių.”—-

Mažiuko pastabose buvo tiek 
daug tiešos, kad aš jaučiausi 
priveistas jam prisipažinti iš
tiktųjų buvęs dvasiškis ir jau 
tonsurą nešiojęs, kurią aš da- 
būr kiek galėdamas stengiausi 
paslėpti.
Ėūtždaskūtis prbtėštuoja prieš 
barždų škūtimą ir pasakoja ką 
plaukai vyrui reiškia. — Me

dardas pradeda gyvenimą 
mieste.

• Visaip šokinėdamas, daryda
mas grimasas ir keistai kalbė
damas mažiukas baigė kirpti 
manu plaukus. Jis būvo tai ap
siniaukęs, tai murmėjo, tai vcl 
šypsos, tai stojosi lyg koks 
atletas; tai Stiepėsi ant kojų 
pirštų, Žridžiu, aš vos galėjau 
susilaikyti dar daugiau nepra
ši juokęs, kaip tai prieš mano 
norą buvo tai v atsitikę. — Ga
lop jis baigė, ir aš paprašiau 
jo, pifma kol jis pžpluš hahjų 
žodžių srovėj, kurie ant jo lie
žuvio galo jau buvo susirinkę, 
atsiųsti man ką nors', kas ga
lėtų, panašiai kaip j iš plaukus, 
sutvarkyti mano susiinąigusią 
barzdą. Jis nusišypsojo kažkaip 
keistai, nubėgo pirštų galais 
prie durų ir uždarė jas raktu. 
Paskiau jis patylomis atkrepe- 
žiojo į kambario vidurį ir pra
bilo: “Aukso laikas, kada dai
barzdos ir galvos plaukai pil J,u, 
nomis garbinomis lebeklestėjuJ5''' (Bus daugiau)

prohibicijos, Ku Klux Klano, 
teismų apie beždžiones pietinė
se valstijose, linčo, ateivių de- 
pcfrtavimd, senato investigaci- 
jų, džiazo, karo prieš krimina
listus' ir kitų žymėtinų dalykų, 
da galima pasigirti, kad niekur 
tiek nesu Vartojama “chewing 
gum”, “peanutsų” ir vargiai 
kur kitur valgomi “hot dogs”. 
Taip sakant, kiekviena šalis 
turi savo ypatybes ir kiekviena 
tauta tūri branginti jas. Cini
kams jo^ gali nepatikti, bet 
cinikas niekuo nepatenkintas.

Tik man neaiškus da vienas 
dalykas, kodėl prbhobicijos 
agentai nėap'ginkluojami saido
kais butlėgeriaiės šaudyti. 
Tuomet lengviau juos galima 
butų pažinti ir laiku kyšį duo
ti, o ir pats šaudymas pigiau 
atsieitų. Saidokas sportoškiau 
išrodo už revolverį ir šautuvą. 
TuoYnet pasaulis da labiau apie 
fnits imtų kalbėti.

vyrui papuošti ir tebebuvo me- 
nfhihko saldus rūpesnis. — Bet 
tavęs daugiau nėra! — Vyraą 
numetė savo gražiausi papuo
šalą, ir žemoji klasė pradėjo 
naikinti barzdą bjauriais įran-i 
kiais iš pat pašakfių. O, jųš 
niekingi neverti barzdagren- 
džiai ir barzdašveičiai, galąski- 
te gi savo peilius į juodus, 
snhirdančio aliejaus persunktus! 
diržus meno pašaipai, mčtyki-J 
te savo negarbingo uždarbio^ 
kapšius, skrabinkite savo bur-| 
naprausiUs ir plakite muilą,! 
taškydami aplink karštą kenks-j 
minga vandehį, klauskite sta-j 
čiokišku abuojimu jūsų pacien-1 
tų, ar jie nori būti skusti peri 
nykštį ar per šaukštą. — Dar] 
randasi Pietros, kurie dirbai 
prieš jūsų nevertingą amatą* 
ii4, nusižemindami ligi jūsų gė
dingo darbo, išnaikinti barzdas,'! 
stengiasi dar nors tai išgelbū-| 
ti, kas išliko viršum šios gady-| 
nėš bangų.

Kas yra tos tūkstančiais kar-l 
tų išvarijuotos žandinos įvai-l 
riausiais pakreipimais ir pasu-j 
kimais, tai švelniai prisiglaudę] 
palei ovąlo švelniosios linijos! 
tai godingai nukritę į kakle! 
įlanką, <ai drąsiai prasiveržę 
pro burnos kampelius, tai nai-rj 
viri suplonintos į siaurutę li-J 
niją, tai vėl išsiplėtusios j ryš-| 
kius garbinu šūksnius — kasi 
kita yra jos, jei ne musų me j 
no išradimas, kuriame vystosi 
aukštieji siekiai j grožę, į šven
tybę? A, Pietro! parodyk, ko-! 
kia dvasia tavy gyvena, kokį, 
dailų darbą tu esi pasiryžęs 
pradėti nusileisdamas ligi ne
pakenčiamo barzdagrendžių a- 
mato.” — Su šiais žodžiais, 
mažiukas ištraukė pilną barz-| 
daskučio įrankių komplektą ii 
lengva pratusia ranka pradėjo! 
skusti mano barzdą.

Ištikrųjų jo rankose pasida-| 
riau visiškai kitaip sudėtas, ii 
betruko tik kitų, mažiau į akis* 
puolančių rūbų, kad galėčiauj 
išvęngti pavojaus, kad ir savoj 
išorine išvaizda sukelti sauį 
kenksmingo domesio. Mažiukas; 
stovėjo pasitenkinęs ir i manei 
šypsodamos. Pasakiau mieštoj 
esąs visai svetimas ir kad man] 
labai norėtųsi apsirengti pagal/ 
vietos papročių. Norėdamas! 
jam pakelti ūpą ir padarytų 
savo komisionierium už jo paJ 
stangas įspaudžiau jam i ran-Į? 
ką vieną dukatą. Jis pasidarė? 
lyg atgimęs, jis styrojo į du-,' 
k; tą rankoje. “Gerbiamasis ge-į 
radari ir mecenate, jis pradė
jo: aš neapsigavau su Tamsta., 
dvasia valdė meno ranką ii* 
Tamstos žandinų aro skridimų! 
grynai išsireiškė visi Tamstoj 
aukšti įsitikinimai. Aš turim € ■ 
draugą Damoną, Orestą, kursi 
tą pati pėdavo kūne, ką aš pra-i 
dedu nuo galvos', su ta pačia gi-j 
lia mintimi, su tuo pačiu geni-j
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ĮVAIRENYBĖS
Dujos ir nafta

lempa, nafta

dar XIX a
Musų laikus tikrai galima 

pavadinti dujų ir naftos gady
ne. Be. dujų ir naftos kultūra 
butų negalėjusi pasiekti tokio 
aukšto laipsnio. Tad yra pra
vartu truputį plačiau pažvelg
ti dujų ir naftos reikšmę žmo
nijos istorijoj.

Oras yra dujos. Tad pirmiau
sia žmonės' išmoko plačiau nau
dotis vėjo jėga. Vėjo malūno 
išradimas siekia prieškrikščio
niški) laikų. Vėjo malūno iš
radėju laikomas Ponto karalius 
Mitridatas IV. Bet dar anks
čiau, negu buvo vėjas įkinky
tas malūnus sukti, jis buvo 
naudojamas jūrininkystėj lai
vams varyti. Senovės punų 
(finikėnų) laivai skriodč Vi
duržemio juras ir Atlanto van
denyną už Heraklo stulpų, lig 
tolimosios ūkanotos Britanijos 
ir paslaptingų gintaro kraštų 
—dabartines Lietuvos —tik vė
jo pučiami ir vergų padedami.

1330 metai dujų istorijoj 
yra ypač minėtini. Tais me
tais vienuolis Bertoldas Švar
cas, kaip sakoma, -visai rieti ke
tai išradęs paraką. Sprogdamas 

parakas virsta dujomis', kurios 
išsiplėsdamos turi didelę jėgų. 
Tačiau, didelei žmonijos gėdai, 
parako ir, vėliau, kitų sprogs
tamų medžiagų dujos pirmiau
sia buvo panaudotos šalinamiem 
ginklams gaminti, kitaip sa
kant, 
žudyti,
gal būt, daugiau 
žmonijai žalos, žudydami, ne
gu kad gero, tiesdam; kelius 
per -kalnus ir palengvindami 
metalų ir mineralų gavimą iš 
žemės gelmių.

Ištisa, visai atskira epocha 
žmonijai kultūroj prasideda nuo 
tos dienos,.kai franeuzų fizikas 
Lapinas XVII a. pabaigoj išmo
ko vandens garus pritaikyti 
darbui dirbti. Laikui; bėgant, 
vandens garai virto galingiau
siu žmonijos kultūros jėgos 
šaltiniu. Garas liko įkinkytas 
sukti mašinas fabrikuose, va
ryti garlaivius ir traukinius. 
Atrodė, 
vo 
protas 
stojo, 
garas 
n y s, o

Taip ilgus amžius, beveik lig I 
pat XIX a. vidurio, kol buvo 
išrasta žibalinė 
buvo laikoma tik vaistu. Todėl 
nenuostabu, kad
pradžioj Amerikos druskos ben
drovės, ieškodamos druskos 
žemės gelmėse, keikdavo, at
gręžę naftos šaltinius. Jei tik 
iš gręžimo imdavo mušti naf
ta, druskos bendroves mesdavo 
darbą ir išlaidas nurašydavo j 
nuostolius. Naftos šaltiniai bu
vo paliekami be jokios priežiū
ros.

Vieni iš tokių “nelaimingų” 
druskos ieškotojų, kurie nuo
lat užtikdavo naftos šaltinius, 
bet ne druskos klodus, buvo 
du broliai James ir Samuel 
Kier’ai, kurie gręžė žemę mažo 
Pennsylvanijos, Tarentum mies
telio apielinkėse. Samuel Kję- 
ras iš pradžių mėgino pardavi
nėti rastą naftą bonkomis, kai
po “geriausią vaistą nuo visų 
ligų”. Jam pavyko, dėl geros 
reklamos, pardavinėti 
šimtus bonkų kasdien, 
tos buvo tiek daug, 
dėlto nesimatė jokios
bes ją išparduoti vaistų pavi
dalu. Tada Samuel Kier’ui at
ėjo į galvą mintis, ar negalima 
butų pu naudoti naftos namų
apšvietimui.- Nafta labai dvo- 

cia degdama, todėl Kier’as pa
mėgino ją valyti, destiliuoti. 

Bandymai davė gerų rezultatų. 
Taip atsirado iš naftos žibalas. 
Pitsburgas greitai virto centru, 
kur gamino žibalines lempas. 
Greitai po to brolių Kier naf
tos versmes negalėdavo tiek 
daug duoti naftos, kiek jie par
duodavo. Tada teko vėl gręžti 
žemę, bet jau ieškant ne drus
kos, o žibalo. Tad tikrąja naf
tos gadynės' pradžia reikia lai
kyti 18*59 m. rugpiučio 27 d., 
kada gręžiant 
ieškant naftos, 
ninkas vaikėzas 
suko,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ryto “Margučio” 
vakaras

žmonėms ir gyvuliams 
Parakas ir dinamitas, t

yra padarę

gu rlaivius
kad žemėj įsiviešpata- 

garo amžius”. Bet žmonių 
ties garo galybe nesu- 
Greitai paaiškėjo, kad 
yra labai didelis tingi- 
žmonėms buvo rėikalin- 
didesni jėgos šaltiniai. 

Prasidėjo naftos ir elektros 
amžius'.

Marco Polo, aprašydamas 
savo kelionę į Kiniją 1271 — 
1295 m. mini naftos šaltinius 
Bakų apylinkėse, Kaukaze. Tie 
naftos šaltiniai trauke į save 
daug' žmonių, kurie atvykdavo 
pasisemti naftos, kuri buvo lai
koma nepaprastai geru vaistu 
susirgusioms kupriams gydyti!

CUKRUS
Visokios rūšies retai! už urmo kainą. 
Musų kaina Šią savaitę — $4.75 už 
100 svarų. Corn Granulated $4.50. 
Corn Lump $3.50. Visokios rūšie?.

mokas $5.35 už tUziną.
YAKER STORE

1 5 3 5 S. Halsted St. Tel. Boulevard 2212

Paminklų Išdirbystė
Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Vaistuose 
iždirba Euro- 
piškus ir ' A- 
rikoniškus ak-

tuvis 
nėse 
išdirba

menius pamin- MA ĮMj
klus. Pas iri n-i®/^7J 
k i i n a s d i d ž i a u - t MVV

, i is. Kainos^BhU^W - \ 
Diliausios.

Pirmas prie-
Žais Šv. Kaži- •
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautišku kapiniu’
3958 W. IHth St., Chicago, Iii.

Tel. Beverlv 0005

IŠMOKIT DKZAINTNIM4
/V De- nininirnaa ir siuvimai 

dreriu moka didele aitra.
Mn Jus galite išmčkti Šio j?e- 
K. rai apsimokančio užsfč- 
a® mimo i trumpa laiką. T>i- 
mA olomos išduodamos. Ra- 

lykite dėl nemokamos 
knygeles.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Princrpalas •_ 
190 N. State k. Lake St. 10 fl.

po kelis 
bet naf- 
kad vis 
galimy-,

Ryto vakare, kai 6:00 vai. 
Vak. įvyks “Margučio” balius, 
vakaras, ir “ESELA” seimas. 
Atsibus Lietuvių Auditorijoje. 
Vanagaitis praneša, kad “dele
gatai” jo seiman jau suvažia
vę ir tik laukių “seimo” atida
rant.

Kaip ir paprastai po visų 
seimų duodama koncertai. Tad 
ir po šio “seimo”, kuris nesitęs 
ilgai, bus koncertas. Koncerto 
išpildymui yra pakvietus “Vai
dilų choras”. Be to bus daug 
kitų artistų, kurie išpildys vi
sas kitas roles. Po visų kon
certų, lošimų, dainavimų, gra- 
jinimo—galų gale bus šokiai.

P-as Vanagaitis Rep. V. tele- 
ponavo, kad jis per radiušą 
kvietęs visus chicagiečius ir iš 
apylinkes lietuvius “delegatus” 
ir “delegates” rinktus ir netei- 
setni išrinktus <lnl.vva.nti, nes 
“mandatus” jis žada sufiksuoti 

taip, kad visi butų įleidžiami j 
“ESELA”. Tad welcome “dele

gates”.—Rep. V.

slaptis, tai galiu ir parašyti.
Butėnai dainavo. Dainavo ir 

p. Steponavičienė. Be to p-lė 
Saboniutė paskambino. Žmonių 
buvo apie 300, gal ir daugiau, 
nebuvo kaip suskaityti. Sako, 
galėjo būti daugiau. Šiur, kad 
galėjo būti daugiau bent tris 
sykius. Bet galėjo būti ir ma
žiau. šalis demokratiška, nepri
versi. Kiekvienas čia savo 
šenės ponas, kol holdaperiai 
pasipainioja.

Apie koncertą lai rašo, 
rie turi muzikalę klausų, 
rašau iš muzikaliu akyregio, bū
tent kad vieną kartą į sceną 
buvo ir dženitorius išėjęs ir 
publika pradėjo ploti, many
dama, kad ir dženitorius padai
nuos kųkią arijų, bet dženito
rius tik piano pastumdė ir iš
ėjo už scenos, net publikai ne
nusilenkęs. Matyt, dženitorius 
neturi balso dovanos. Tai tiek 
apie koncertą.

Pustapėdis.

ki-
ne-

Kaip sveiki žmonės 
miega

Keli autoritetai, kaip John
son, Swan, Weigand paskelbė 
savo tirinėjimo rezultatus Ame-

Butėno koncerto pa 
sižiurėjus

pirmą kartų 
16 metų darbi- 
Sam ,3mith su- 

besiveržiantįpamatęs 
“Nafta”!

Dar po kelių metų atsirado 
pirmieji motorai, varomi valy
ta nafta—benzinu. Prasidėjo 
naftos gadynė. Be naftos šian
dien netarškėtų padangėse lėk
tuvai, neužtų gatvėse ir keliuo
se nesuskaitomi automobiliai, 
turėtų užsidaryti gausingi fab
rikai, sustoti didžiausi jurų 
garlaiviai. Naftos dujos visa 
tai varo, judina, suka, stumia. 
Nafta dabar lemia tarptautinės 
politikos klausimus.

Bet dujos, be gerų nuopelnų 
kultūrai, virto ir didžiausia nai
kinimo priemone. Pasaulinis 
karas parodė, kad dujos yra 
baisesnis' ginklas už sprogsta
mąsias medžiagas. Kas bus 
toliau? Ar pasibaigs kada du
jų ir naftos viešpatavimo ga
dynė? Į tai niekas nieką tikro 
negali atsakyti. “T.”

K. PIKIEL
MUSIC STORE

Rankų Išdir- 
bimo KON
CERTINA.

Visi klevi- 
šiai ‘alumino. 
Kas perka nuo 
musų koncer- 

už dyką išmokiname grajiti.

KAINOS NUO

$65.00
IKI 1

$380.00
1816 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

tiną.

DEL GERIAUSIO 
DARBO

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

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avė 

Regina, Sask.
CANADA

Ofiso telefonas 22906;
namų ~ 23460

Trečiadienio vakarą užsistar- 
davęs abidvi kojas nuvažiavau 
žinksniais j Butėno koncertą. 
Dabar kad kas paklausia, ar 
buvai koncerte, atsakau: šiur! 
Ką girdėjau, tai mano biznis, 
bet ką mačiau, nėra jokia pa-

nale šių metų birželio numery, 

kur parodo, kad tipiškas, svei
kas žmogus miegodamas 8 va

landas persiverčia iš vienos pa
dėties i kitų, nuo 20 ligi 45 kar
tų, ir kad didžiąją dalį savo 
pozicijų keičia nerečiau kaip 
tas 5 minutės, bet niekuomet 
ncišguli vienoje padėty ilgiau 
kaip vienų valandą, ir kad no
rint sveiką žmogų priversti iš-

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti koki nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisų, eikite į

Northwestern 
Stove Repair 

Company
PATAISYMAI 

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

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

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

2355 Mihvaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair 

Company

FeenStaint
Laxativas 

kuri jus 
kratntote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekosė -lęc,15C

gulėti per naktį vienoje pozi
cijoje, reiktų ji apkalti i dėžę 
ir užvožti.

Sveikam miegui reikalinga 
erdva lova, tamsa, ramumas, 
ir kad kambary nebūtų oro 
traukimo. Miegoti vienam, ap
sikloti pagal metų laiko, ne
mąstyti apie dienos rupesnius, 
žiūrėti kad kojos nebūtų šal
tos, viduriai kad nebūtų užkie
tėję ir kad kambary kvapų ne
būtų.

Sapnai yra paprastai pasą
monės darbas ir nekontroliuo
jamas tenkinimas neatsiektų 
pageidavimų. Bet įvairus šiur
pai, išgąsčiai, spaudimai, emo
cijos laike miego yra kokio 
nors nenormalumo, nevirškini
mo, kūno užnuodijimo ar šiaip 
nepatogių miegui sąlygų pasek
mės.

Kadangi miegas yra būtinas 
reikalas organizmui pasilsėti, 
reikia kad tas miegas butų pa-, 
tenkinantis ir turėtų tinkamas 
sąlygas.

Musų Importuotos Tiesiai iš 
ČECHO-SLOV AKUOSI

Maišytos Plunksnos
Tyros baltos plunksnos, žąsų, 

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

Raitos Plunksnos
Maišytos, labai spe- 

daliai svaras .................
Suplėšytos Plunksnos

Geresnės rųšies rankomis plėšytos 
žąsų plunksnos, visos tyrai baltos. 
Vertos $2.50, bet parsidavinėja da
bar, svaras tiktai 
už .............................
Sempeliai bus pasiųsti

Beck’s" Dept. Store
3321-25 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.BANKINI $1.98
pareikalavus.ZNĮ

ATLIKIME SAVO AI’IELINKĖS BANKOJ, KURIOJ 
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALStlJINIS BANKAS”

y ve.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai vienintelin Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen 

Puikus Laivai —• -— Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivų Išplaukimai Iš N e w York:
S, S. “UNITED STATES” Rugsėjo 27
S. S. “HELLING OLA V” .... Spalio 4
S. S. “OSCAR H” ............... Spalio 11

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės 
, pas savo agentų arba:

SCANDIMAVIAH-AMERICAN LINE 
27WHITEHALL 5T. 248 VVASHINGTON ST. 130 N.LASALLE ST. 
NEW YORK, N.Y., BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL .

MALT JONIO - EITU A FALE 
SPECIALIS ALUS

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

MALT TONIC’O 
.arba 

Extra Pale Alaus
(HVI&ORAT»HO 

JOOD TOA tOMVM*St**(T* 
RlFRSSHlNG

GOOD ,0" fHt HOM« 
,0<ITH IM »IV««AO« «■ j 
Rt »•»«««»« KB'a®-.

■Jis yra rekomen-
[duojamas per
’ Dr.B.McNicIiolas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

'C/uaia>kdW

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

apžiūrėti savo namo reikalus, jį reknodeliuoti. ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimąevibų jums reikalingų medžiagų, naujų 
ir vartotų, pav. ,
Lumberio, durų, langų ir visokioj rūšies Mill Work, stogų popie- 
ros, Wall Boards, Plumbiogo, Paipų ir t. t.

2žkatų8^ $126.00
Specialiai d,,rų.±... $5.65

į Gera maleva galionas $1.48
PAMATYKITE MUS AR TELEFONUOKITE

HYDE PARK 1726
Mes sutaupinsime jums pinigų.

7337 Stony Island Avė.

Atlankykite Didžiausią ir žlngeidžiausią

J?ADIO
• r---- JR _

RAKANT
PARODĄ

KŪRĮ DARAU *ESTL'-ĄREJOSE

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖSE

Pradėdami rudens ir žiemos sezoną ir sekdami progreso laikus ir mar- 
ketų naujas kainas, surinkome iŠ parinkčiaušių (leading) Amerikos išdir- 
bėjų visą kas tik yra reikalinga dėl moderniškų namų, dėl padidinimo 
džiaugsmo šių krautuvių lankytojų. Naujos ir žemos kainos tų visų pre
kių. stebina kiekvieną. Todėl visi Lietuviai esate užprašyti atlankyti Peop- 
Ics^ Krautuves ir pamatyti čia nesuskaitomas eiles naujų prekių.

VISA KAS DEL NAMŲ —

Ypatingai RADIOS, kurių čia rusite didžiausį rinkinį 
visų genijų išdirbysčių už tokių kainų, kokių jus norė
site mokėti, arba ženiesnė kaip ane kur kitur. Prie to 
gausite ilgesnę gvaranlijų, geresnį patarnavimų, priei- 
namesnius išntokėjimo budus; ’be jokių cxtra mokes
čių. Nes, Peoples įstaiga pati finansuoja čia perkančių 
išmokėjimus! '"

Atvaizdas Naujo 1931 Metų 
Mados Golden Voice 

ATWATER kent

Atvaizdą Naujo 1931 Metų 
Mados

RADIO
Pilnai įrengtas dailiame kabi
nete kaip atrodo išskiriant tū
bas kaina tik

3119.00

PHILCO RADIO
Mažo fdrmąto .galima visur patal
pinti. Pilnai įrengtas su 3 screen 
grid tūbom ir dinamišku kalbėtuvu, 
kuris išduoda taip tvirtą balsą kaip 
ir didelis radio. Kaina su viskuo iš
skiriant tūbas . tik

$49.50
Pasirink Peoples Krautuvėse 1931 metų 
modeli radio koks tik jums geriau patinka, 
ar KIMBALL, BRUNSWICK, ATWATER 
KENT, R. C. A. RADIOLA, MAJESTIC, 
PHILCO, VICTOR, ZENITU, ir tt. Nes, čia 
pirkdamas daug sučėdysi ir busi geriau pa
tenkintas!

K lausykil es Lietuvių Programų 
per radio, kuriuos Peoples J'urni~ 
turės Kompanija duoda 
Pirmadienio vakare nuo 
is WHI'(j radio stoties, 
cycles.

kiekvieno. 
7 iki 8 v.
1120 kilo-

Krautuves atviros Antradinio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais. 
Ncdėldicniais pagal sutartį, praneškite Telefonu 

Hemlock 8400, arba Lafayette 3171.
Senus instrumentus imame į mainus ant naujų.' duodame didelę nuolaidą.

Didžiausi Lietuviai Radio Krautuvininkai Chicago je 
ir Visoj Amerikoj.

--"•"T- * .. ......... . i.rrrH?

4177-83 Archer Avė
Kampas Richmond gatvės

2536-40 W. 63 St.
Kampas M aplhpoorf gatvės
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

J-o Butėno koncerto 
impresijos

Ponas J. Byanskas, akom
panuodamas visiems dalyviams, 
teikė tikrą paramą prie pija- 
no. Jo akompanimentai buvo 
artistiški ir simpatingi. Jisai 
visuomet yra brangus’ priedas 
prie kiekvieno svarbesnio kon
certo.

Rašo Nora

Vasara su savo ypatingomis 
grožybėmis jau praėjo, ruduo 
atėjo ir Chicagos lietuvių mn-

stambiausių 
jėgų. Regis

tlS.
Pirma šio sezono 

teikė mums sveči 
į). Jonas Butėnus, 
vi; na 
Operos’ 
šimties 
Butėno
certo Chicago j e, 
naujinimui senos 
susipažinimui 
Butėno daina, 
skaitmeninga 
t <:<» Lietuviu

koncertą c 
s artistas 
baritonas, 

Lietuvos 
netoli dė

mėtų praslinko nuo p. 
prieš paskutinio kon- 

taip kad, at- 
pažinties ir 

naujo su p.
susirinkus gan 

audencija Chi- 
Auditorijoj pra- 

ą trečiadienio vakarą, entu
ziastiškai sveikino scenpj pasi
rodžiusį artistą.

P-as Butėnas programą ati
darė dainuodamas Prologą iš 
operos Pugliacci, Leoncavallo. 
Kurie musų pažinome p. Butė
ną prieš vykstant jam Italijon 
tęsti savo studijų, padaryti di
desnės pažangos ir tapti vienu 
pirmaeilių dainininkų Lietuvos 
Valstybės Operos sąstate, gė
rėjomės ir džiaugėmės, kad jo 
pasiryžimas' ir darbas siekti 
muzikos padangės viršūnių da
vė pageidaujamų rezultatų. Ji
sai atrodo turis viską, kas yra I 
artistui dainininkui reikalinga
—malonų, lankstų ir visuomet) 
gerai kontroliuojamą balsą, ge
rą technišką foną, “back- 
ground“, aiškiai ištobulintą su
pratimą stiliaus ir interpreta
cijos originalumą. Kiekviena 
daina buvo rūpestingai apmąs
tyta ir rezultate buvo užbaig
tas poetiškais ir dailiai išpildy
tas vaizdas. P. Butėnas turi 
naują ir (langiaus artistišką in
terpretaciją senai žinolnoms 
dainoms. Visų 
artistas.

Toliau savo 
išpildė—Tykiai 
ka, Petrauskas;
Angelas, Gretchaninov; 
nė, Gounod; Neverk brangi be
vilčiai, Rubinstein; Credo, iš 
operos Othello, Verdi; L’ulti- 
;..a Canzope, Tos'ti; Jeigu My- 
lim’cjį Mergytės, iš operos Pi
kių Dama, *Tehaikowsky; Se-i 
l enada iš operos Madonos i 
i» engenybės, VVolf Ferrari, ii i 

garo iš operos Sevilijos Kir-j

pirma, jisai yra

programe jisai 
Nemunėlis Te- 
Kaip Skaistus 

Laivy-

š mo koncerte asistuojantys 
i buvo ponia A. Stepo-1 
ne, sopranas, gerai žino- j 

r populiari tarp chicagie- 
čin, kilti sudainavo Santuzzos 
r r ją iš operos Cavallerio Rus-

°na, Mascagni, ir antroj pro- 
mo 'dalyje Vėl pranyko, I 

. m-pediaus, Klajonė, čerienės 
(kurią turiu pasveikinti kaipo 
naują muzikos kūrėją) ir dar 
duetą iš operos Don Giavanni, 
I lozarto, sykiu su p. Butėnu.

Gilaus įspūdžio padarė man
• koncerto dalyvis, panelė 

<.boniutė, pijanistė, jau- i 
ė pp. Sabonių, taip-' 
i žinomų ir mylimų! 

s pasaulio šeimos narių.
Ginė u ją skambinant tą 
pačią Mozartoz B Minor Fanta
ziją dvieji metai atgal, josios 
tėv io koncerte šventimui savo 
20 rfletų darbuotės muzikos sri-' 
tvje, ir būdama tuomet sūdo-' 
minta jos ypatingu gabumu,Į 
atydžiai sekiau jos studijos 
progresą. Galiu sakyti, kad 

u Jaus jaunute siela, kuri 
. duoti tokią gražią išraišku 

muzikos formoj. Aš esu tikra,- 
knd jeigu p. Stasys Šimkus, ku-i 
rio Scherzo ji skambino kaip 
antrą savo numerio dalj, butų 
girdėjęs ją šiame koncerte, jis 
butų visai patenkintas jos in
terpretacija ir visu šio savo 
kurinio išpildymu.

Taboro Farmos 
reformos

Farm,Nuvykau j Tabor
Mich. savaitgalio praleisti ir 
golfo 
teko

turnamento pasižiūrėti, 
ir daugiau naujienų ma- 
Butent pradėtas didelis 

remonto darbas golfo laukuo
se, perkeliant, padidinant kai- 
kurias 'žalumas • (green’s) ir 
statant vieną visai naują.

Naujoji žaluma (green) sta
toma tuojau pat skersai kelio, 
išėjus iš uksniuoto kiemo, vais
medžiu sode. Tam green’ui 
paaukota keli šimtai yardų pui
kaus persikų ir grušių sodo. 
Medeliai išrauti, kiti persodin- 
nami i naujas vietas, ir pada
romas kelių šimtų žinksnių 
platumo golfo “kelias“ kulkoms 
į green’ą šaudyti. Pasirodo, 
statyti naują green, reiškia 
maždaug ką naują “skaiskra- 
perj“ budavoti. Kiek ten kasi
mų, apkasų, kiek derlios žemės 
reikia privežti, kanalizaciją pa
daryti, tam tikrų žolių užsėti. 
Taip pat matomai nelengvas 
darbas išlyginti naują lauką 
golfui.

Kiti green’ai reformuojami 
taip: Kalne, kur buvo du greta, 
vienas panaikinamas ir perke-

liamas į priešakalnį. Jau su
kasta ir bereikia apsėti. Ki
tas green’as pietų kalvoj padi
dintas du syk. šaunamosios 
aikštelės perstatomos į naujas 
vietas.

Pasikalbėjus su p. Bačiunu 
teko iš jo patirti, kad Tabor 
Golfo laukas bus kombinuotas 
su vaismedžių daržais ir deko
raciniais krūmeliais. Lošėjai ga
lės per- visą vasarą rasti ko 
nors valgomo golflaukiuose. 
Vietomis bus pasodinti vyšnių 
krūmeliai, kitur ankstybos ir 
vėlybos grušės, obelys, šonuose 
vynuogynai, taip kad vienų vai
sių sezonui praėjus, kiti nu
noks'. Be to pats laukas įgaus 
akimis malonų vaizdą.

Ligi šiol golfo lauką laikė už
stojęs sodas. Dabar, įrengus 
green ties pačiais namais, kie
me sėdint bus galima žiūrėti 
lošimo. Pertvarkius green’s 
distancijos žymiai pasididina.

Taupumas yra laimė
Kiekvienas sveikas žmogus, 

kada turi darbų privalo pri
klausyti spulkai (kitaip vadi
namai skolinimo ir budavojimo 
bendrovei).

Priklausyti į spulką reiškia 
mokintis taupumo, reiškia už
tikrinti sau geresnę ateiti, reiš
kia pagelbėti kitiems ir sau Įsi
gyti namelį, pagelbėti pakelti 
apylinkę, kurioje gyveni, ir ant 
galo užtikrinti savo senatvei 
geresnį gyvenimą.

Jus priklausydami apie spul- 
kos mokate kas savaitę ar kas

mėnesi po biski ir visai neju
čiom sutaupote gana didelę su
mą pinigų i trumpą laiką. Ant 
jūsų įmokėtų pinigų spulka mo
ka 6% ir daugiau, žiūrint Riek 
spulka padaro apyvartos.

Skolinimo ir budavojimo ben
drovės (slpulkoš) visos tvarko
si sulyg nustatytais Įstatymais 
|ir yra pp aštria valdžios prie
žiūra. Todėl dar nėra atsitiki
mo, kad spulka butų suban
krutavus ir pražudžius žmonių 
pinigus.

Skol. ir Budavojimo Bendro
vės surinkę iš žmonių pinigus; 
neturi liesos niekur kitur iš
leisti, kaip tik ant pirmo mort- 
gečiaus, ne daugiau kaip 75% 
ant namo vertės.

Už skolinamus pinigus spul- 
kos ima apie 2l/> nuošimčio ko
miso ir G'/( procentus ‘metams. 
Kadangi spulkos turi mažai iš
laidų, tai iš komiso ir įstojimų 
pilnai padengia savo išlaidas, 
o 6% gautus ant paskolintų 
pinigų išmoka spulkos nariams.

žmogus pasiskolinęs iš Ben
drovės skaitosi taipgi B-vės na
riu ir gauna tą patį pelną, kaip 
ir neturėdamas paskolos.

žmogus' pasiskolinęs $1,000 
ir mokėdamas po $2.50 savai
tėje per 6 metus ir 3 mėn. 
sumoka $812.50 ir lieka .paliuo- 
suotas nuo" paskolos $1,000, nes 
$187.50 jam priaugo nuošimtis 
už įmokamus pinigus.

Neturėdami paskolos
gauna tą pačią sumą kaip 
pasiskolinę.

irgi
ir

BUDRIKO Krautuvės

RADIO
PROGRAMAS ŠIANDIE

BUTĖNAS,
ir

970 kilocycles nuo 6 iki 7 vai. vak.

Dalyvauja:
OLŠAUSKAS, ŽURONAS

kiti žymus artistai.

šiandie grieš graži orkestrą visą vakarą

KRONE BROS, ir PETER KLEM

MUSŲ ŽEMOS KAINOS ANT RADIO
R. C. A. Radiola, 66 $2(K), už ......................... *|

98 
98 
88
98 

109 
49

MAJESTIC, 92, vertės .$167, už

ATWATER KENT, 60 modelis, $190, už

SPABTON Badio, $169, už

ZENITH Badio, $175, už

VICTOR, 10 tūbų, už

PHILCO BABY GBAND

Didelis pasirinkimas Radio ir Victrolų krūvoje.

Visų geriausių išdirbysčių. Lengvus išmokėjimai.

Jos. F. Budrik ,lnc.
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III

TEL. BOULEVARD 4705

Stanley (čižas) dabartinis Dr. Naikelis 
čempionas, D. Pivariunas se
kantis. Lošiama Medal-Kirti- 
nių 36 skylių bildu. Gali daly
vauti amatoriai ir profesiona
lai golfininkai. Del geresnės

Prie registracijos pride-laimėtoja/, Dr. ties.
Zalatorius, sekamas.* Trofija į- kitę $3.00 turnamento ir gol- 
steigta per kliubo narius.

Prezidento Trofija—handicap kėli.
Augustas yra lai-■ portiečiai pas Dr. Naikeli, Dr. 

Karalius duoda į Karalių ir Dr. Zimontų. West- 
"renzą, 

Bieži.*

fininku banketo lėšoms apmo-
Registruokitės: Bridge-

lošimas. J.
( mėtojas. Dr 

konipeticijos kontestantai da-■ trofiją ir prizus. Į sidičiai pas pp. J. B.
Vazos—metinis persiu I'Į* Mackiewich ir Dr.

“Medai“ “Blind: 1 'O^vnleikieiJai pas pp. J. Kaz- 
teh“ išlošė jais yra! lauską ir D. I ivai iuną. Astuo* 
■h, Dr. Biežis, J.1 niolikta pas Dr. Zalatorių, Dr.

Brightonparkiečiai

linasi j klases sekama tvarka:i 
Klasė A—lošėjai PAR iki 90j 
kirčių; klase B-90 iki 110, iri 
klasė C—110 ir daugiau. Be-I 
gisjruodaniies pažymėkite ku
rioj klasėj dalyvausite. Metro-' 
politan State Bank preziden-i 
tas Jonas B. Bronza duoda!

.1 mat orių (iolfo Čempiona
tas bus lošiamas ketvirtu syk 
šiemet. K. Savickas vra da-

18 lošimo, 
ama

toriai. Kontestantai dalinasi į 
3 skyrius. Kvalifikacija nuo

Meno 
tikrinimas. 
Bogey”, “D 
J. Mackiev __ __ _____
Kazickas. A. K. Menas duoda j Kliaugą^ 
vazų ir d«°ugybę prizų.

Šitas turn.e.mentas įvyks 
dėlioj, spalių 12 dieną, 8 
ryto ir 1 vai. po pietų. 

“Silver Lake” golfo ai 
yra mėgiama visų lietuvių, to-1 
dėl ji ir paskirta šių metų vi-1 ei jas.—Golfo Komitetą?,

Šiandien užsibaigia “National 
čempionatas, 
Philadelphia,

Margučione. ųuetteparkiečiai — 
:cijoj. (iolfo aikštėje pas 
. Meną, 5250 S. Cicero 
arti Archer Avė. čia gau- 
isas reikalingas informa-

vi

įsiems turnamentams. Naujas ir 
ažus kliubas, bus smagu loš-. j Amrtuer” golfo 

i kuris' lošiama
Registracija užsidaro šešta-Į Pa. Mateli lošimas tęsėsi vi
enį, spalių 4 d., 12 vai. nak- są savaitę.—G. R.

Mackic-1

čempionatas 
metas. Lilija 

golfo čem-

I “Tautinio lošimo“, 
prizus duoda p. 
\vich, niortgage

Moterų Golfo 
lošiamas penktas 
Žilvičiutė, moterų
pionč, p-ia Olienė, sekanti. Lo
šimas toks pat, kaip ir amato- 

’rių. Dalyvauja tiktai lietuvai
tės. Trofijas duoda A. K. Me
nas, golfo instruktorius.

Jaunuolių Golfo čempiona
tas antrus'yk bus lošiamas. J. 
Aziukas yra vaikinų čempio
nas, E. Mackievich, sekamas. 
Kirtinis 18 skylių lošimas kol 
kas. Gali dalyvauti tik iki 18 
metų amžiaus. Trofiją ir pri
zus duos stambus biznierius.

Visi augščiau-paminėti čem
pionatai įvyks nedėlibj, spalių 
5 dieną., 8 vai. ryte. Moterys 
ir jaunuoliai 12 vai. dienos.

AC3BMMaBMUBWMBDMMVWmnfVMBBB««'4mrianUSWVBMnaBnanBHBMMMaaMaB>MSK**MBmz^vl *alluMCH>xaBMaanKaaHIHaaa^HaBl^^

LINKSMAS BALIUS
Draugystės Atimties Lietuviu Tautos 

Moterų ir Vyrų 
Rugsėjo-September 27, 1930 

TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
Prie 3 5-tos ir Union Avė. gatvių.

Kviečiame visus senus ir jaunus linksmai praleisti laiką prie geros 
muzikos.

Kviečia KOMITETAS.

Golfas pas lietuvius.
Tautinis Golfo Čempionatas 

šiemet bus lošiamas jau šeš
tu sykiu. Pirmutiniu liet, čeni-l . -----------*
pionii buvo A. K. Menas ir iš- Lietuvių Golfo Kliubo —me- 
laikė iki pereitų metų. .R. tinis 18 skylių susikirtimas.

MARGUČIO
OfflK

RUD NINIS

Pradžia 7 vai. vakare.

1614-16 Rooaevelt Ko 
arti St. Louii Avė 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos
I2th STREET

I'hI Kerlzu '007

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St

NEDĖLIOJĘ

Rugsėjo
September

1930

žymi lietuvių lošėja

J •
*54$

“VYTAUTO” ORKESTRĄ -— John Levickis, 7416 So. Claremont Avė.. Piano Accordian. Vincent Ząpelis, 683 7 
So. Washtenaw Avė., Banjo, Anthony Goldekas, 3126 W. 3 8th PI., Soxs, Vincent (“Bill”) Ratines, 3316 So. Wallace 

St., Drums. — Dalyvauja Margučio Koncerte.

Programo Pradžia 6 vai. vakare
- (sulyg naujo laiko)

Margutis, su pagalba Chicagos* Artistų ir 
Vaidilų Choru, vaidina slaunią' komediją

ESELA SEIMAS
Vaidinime dalyvauja: P. Millcrienė, V. Jaselioniutė, Z. 
Šaulienė, J. Sakalauskienė,^**jVonas Gegužė’’— Ad. Zaves- 
taitė,* J. Olšauskas, J. Kemėšis, ’Pustapėdis, Juškevičius, 
Kaminskas, Vaidilų Choras po vadovystę J. Saurio, 
Juoząvito-Petru§evičiaus Orkestrą, “Vytauto Orkestrą“, 
Petruševičius (smuikas solo), pats Marguiis-Vanagailis 
dar kai kas iš vyrų ir moterų.

M.
M.
ir

Po.Programo šokiai prie dvilypės orkestros. 
Vakarienės, tikros lietuviškos, gausit ten pat

Įžanga $1.00. Rezervuotos vietos $1.50

I IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHICAGOŠ 
ŽINIOS

Neužmirškit laikrod
žius atvaryti

šį sekmadienio rytą, 2 vai. 
pasibaigia dienos šviesos tau- 

' pymo laikas ir visi laikrod
žiai bus grąžinami prie Stand
ard laiko, tai yra viena valanda 
atgal. Reiškia, nedėlioj visi ga
lės miegoti visą valandą ilgiau, 
bent tik tie, kurie bus laikrod
žius atgal pavarę.

Gengsteriai vartoja ka
rišką amuniciją

Iš Fort Sheridan praneša, 
kad ten pavogta kulkosvaidis 
ir 18,000 diržų amunicijos. Įta
riama, kad pavogė gengsteriai, 
kurie buvo forte du kartu; pir
mą kartą įleisti kažkieno pa
siėmė kulkosvaidi, antrą kar
tą patys įėję pasiėmę šovinius. 
Kulkosvaidžio pavogimas patir
ta tokiu budu: buvo pasiųsta 
siuntinys amunicijos j Dės 
M oi nes, ir ten rasta, kad vie
na dėžė buvo tušti, ir tuščią 
išsiuntė iš Fort Sheridan. Be- 
tirinėjant kas pavogė kulkos
vaidį, gengsteriai ir šovinius 
išsinešė. x

Netikėtai greit atšalo
Penktadienio rytų 8 vai. dar 

buvo 72 laipsniai šilumos, kaip 
per pustrečios valandos tempe
ratūra nukrito ant 12 laipsnių 
žemiau. Spėjama, kad šiluma 
dar kris. šiaurvakariuose jau 
yra sniegas, tad iš tos pusės 
atsisukęs smarkus vėjas, per
spėjo Chicago, kad žiema jau 
yra netoli už kampo.

Banditai jauni miršta
Penktadienio rylą gana ank

sti kažkas paskambino i Uni- 
versity hospital, 432 So. Lin
coln st. duris ir i>ašauką “Come 
(pliek!” Slaugė išėjusi pamatė 
vieną vyrą skubiai bčganl į 
sale stovinti automobilį, kuria
me sėdėjo kiti du vyrai, ir vi
si trys nuvažiavo. Ties ligoni
nės durimis gulėjo ant akme
nų paguldytas mirštantis jau
nas vyras, ką tik peršautas 
per širdį. Policija patyrė, kad 
tai Patsy Carrino, 25 m., West 
Side gengsteris.

Gyduolės nuo džiovos
Kuriems yra pripažinta 
plaučių liga nuo daktarų, 
tai atsilankykite pas ma
ne arba kreipkitės su laiš
ku. Kaina- per paštą 
$2.25 iš namų $2.00.

JOB Z1MANČIUS 
5350 S. MaplevvoodAve.. 

Chicago, Iii.

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimai 

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios vcrčlos, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę' jums 

patarnauti 
k-------------- .— ____—.__ J
y—————
6 S. P. KazweU & Co.
! 2839 W. 63rd St

A Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydė 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. it nuo 5-8 vak. Nedčlioųm nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kumpas Kceler Avė., Tel. Crawford 5573

Gengsterių agentūra i 
detektyvų biure

Sunkiai einasi Chicagai ko
voje su gengsterių diktatūra, 
kuomet visose atsakomingose 
įstaigose banditai turi ne . tik 
savo agentus, bet tikrus in
formacijų biurus.

Vakar susekta sensacija, kad 
net Detective Bureau paslaptys 
yra pirmiau išduodamos geng- 
steriams, kaip kad viršininkai 
jas gauna. Bekratant Capone 
štabo kvarteras, Carlcon hotel, 
2138 So. Wabash avė. viename 
kambary po pagalve rasta slap
tas gengsterių sąrašas, kurį de
tektyvų šefas buvo liepęs savo 
asistentui sergt. Balswick pa
daryti trijose kopijose ir Įteik
ti vieną jam, kitą laikyti biu
ro žiniai, trečią pasiųsti virši
ninkui Byan.

Sąraše buvo 31 gengsterių 
pavardės ir jų kriminaliniai re
kordai pažymėti, ir šalę jų var
dai ‘ tų policininkų, kurie juos 
jau yra kada nors areštavę ir 
vėl turi areštuoti. Pasirodo, tos 
kopijos vietoj viršininkams, bu
vo pasiųstos į gengsterių ge- 
ncralį štabą.

Bet tai dar ne viskas. Pa
tikta, kad tas sąrašas jau yra 
antras. Pirma buvo padarytas 
sąrašas 41 gengsterių ir tuo
jau pražuvo. Antrasis sąrašas 
padarytas mažesnis, išleidžiant 
10 stambiausių Capone leite
nantų ir kriminalistų. — Visi 
tie 10 dingo tuojau po to, kai 
sąrašas buvo sudarytas. Bejėš- 
kant rasta kopija pirmojo są
rašo su 41 banditais, kuriame 
8 žymiausi Capone padėjėjai bu
vo pamarkiuoti.

Sako, kad detektyvų biuras 
bus visai perorganizuotas.

Areštavo Mr. Yakus ir 
Mrs. Stankus

Kazys Yakus, Calumet City 
ugniagesių viršininkas ir Mrs. 
Viotor Stankus areštuoti ket
virtadienio vakarą 11 vai. mie
stelio salėj (city hall), kai po
licijos viršininkas Matthew 
Wielgorecki surado juodu vie
nus viduj. A

Wielgorecki pasipasakojo, pa
matęs taip vėlybu laiku šviesą 
city hall pamanęs, kad gal ko
kie banditai, o gal vandalai ten 
ką bloga daro, pasistiepęs pa
žiūrėjęs per langą ir pamatęs 
viduj Fire Chief Charles Ya
kus ir Mrs. Victor Stankus. 
“Priėjau prie durų, (slinkau ir 
netikėtai Įėjau į tarybos kam
barį, kur juodu buvo. Juodu 
pamalė mane, ir bandė pabėg
ti”.

Kadangi Mr. Yakus ir Mrs 
Stankus, kurie alkidu yra ve
dę, atsisakė pasiaiškinti ką ten 
darę, jie tapo areštuoti, apskų
sti už netvarkingą elgesį ir pa
leisti po $200 bondso kiekvie
nas. Abudu perduoti Calumet 
Park policijos magistratui.

Ir dženitorių unijoj 
raketeriai

Areštuoti trys vyrai, Thomae 
Bigfcy, Daniel Kervin ir Pat- 
rick Heaphy, apkaltinti dėl kon
spiracijos. Juos apskundė Mrs. 
Ann Bobruk, 55 m. našle, iš 
3221 Belle Plain, už tai kad 
jie grasino išbombarduoti jes 
namą, jei ji nesamdys dženi- 
toriaus. 

I

Mrs. Bobruk pirko namą iš | 
savo uždarbio sutaupą ir jį ap- • 
rūpina pati su dukterimis. Vie
ną dieną kažkas paskambino jai 
telefonu ir pareikalavo kad ji 
samdytų dženitorių arba bus 
išbombarduota, jai atsisakius, 

kitą dieną atėjo trys vyrai ir 
užblokavo jos namus, neįleis- 
dami nieko Įnešti; net purvų 
pripylė pieno bonkas, kurias 
milkmonas atvežė, ir pačią naš
lę apkūlė. Konspiratoriai ati
duoti teisėjui Lyle.

Capone' žinomas visoj 
Europoj

Sugrįžęs iš kalėjimų konfe
rencijos Prahoje Illinois kalė
jimų superintendentas Whipp 
papasakojo, kad Europoje, kur 
eisi visur klausinėja apie Chi- 
cagos gengsterių karalių Ca
pone. Sako, ten visai nėsiinte- 
resuoja apie Hooverį, Fordą, 
Will įBogers, Bobby Jonės, bet 
Capone visiems ant liežuvio. 
Turbut dėlto, kad tokių daik
tų Europą neturi.

Sharkey kumštynės 
atidėtos

Pranešė, kad dėl lietaus Jack 
Sharkey ir Campolo kumštynės 
liko atidėtos spalio 3 dienai.

Kaip reikia miegoti

Paprastai suaugę žmonės rei
kalauja miegoti po 8 valandas 
į parą, nors kiti apseina ir su 
mažesniu kiekiu.

Reikalingas miego kiekis vi
dutiniam žmogui Įvairiais am
žiaus laikais yra toks: Kūdikis 
laike pirmų 4 ar 6 savaičių bu
di viso tik po porą valandų 
per dienų; budėjimas didėja lai
kui bėgant: nuo vienų metų li
gi dviejų amžiaus, po 16-18 va
landų ; nuo 2 ligi 3 metų am
žiaus, 15-17 valandų; nuo 3 li
gi 4 metų amžiaus, 14-16 vai.; 
nuo 4-6 m. amžiaus, 13 ligi 15 
vai.; nuo 6-9 metų, 10-12 vai.; 
ir nuo 9 ligi 13 m., 8-10 va
landų per dieną.

Brendimo laikotarpy, kurs 
yra tarp 13 ir 15 ar 16 metų 
miegojimo kiekis turi būti pa
didintas viršiau 7-9 valandų. 
Pasiekus pilnos brandos, po 19 
ar 21 mėtų amžiaus, 7- ar 8 
valandos yra būtinas reikala
vimas.

Parduodam 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 
t Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

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

CHICAGO

WISSIG,
Pasauliniame kara

Seno Krajaus

Spraginimas gerklės 
apsaugai

“Jie spraginti” patapo daugiau 
negu garsinimo obalsts. Spragini 
mas tapo pripažintas kaipo inodcr 
niekiausias žingsnis cigaretų garny 
boję. Tą pripažysta ir 20,679 Ame 
rikos gydytojai, kurie užgyrė spra
gintus eigaretus, Lueky Strike, 
kaipo mažiau erzinančius gerklę.

Spraginimo svarba jau senai yra 
pripažinta. Karštis išvalo ir moterys 
jau senai žino, kad karštis padaro 
maistą labiau tinkamų ir skanesnį. 
Bet iki nesenai maisto gamintojai, 
daugumoj, palikdavo pačioms šei 
mininkėms pavartoti karštį. 'Pečiaus 
augant platesnioms žinioms apie 
svarbumų sveikatai tikslaus karščio, 
tapo išdirbti painiausi procesai, 
kad suteikti reikalingą įvairiems 
maistams karštį dar juos gaminant. 
Tokie maistai patapo labai popu
liarus, ne tik dėl jų geresnio sko
nio, bet kad jie yra sveikesni.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 
-----------O ■■ K

o-------

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse knopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdirfti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS •

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- 

AT laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
/ CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1827 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 8724

J. LuleviČius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dienų ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose 
Park 797

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

J. F. Eudeikis Komp.
pAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairficld Avenue 
Tel. Lafayctte 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3 794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Tas išdirbčjų augantis suprati 
mas, kad jie turi duoti publikai ty; 
riausį galimų produktų .ir paska"' 
tino Lueky Strike išdirbėjus ieš
koti būdų kaip pritaikinti karštį 
prie tabako. PaseKOje gimė garsu 
sis spraginimo procesas, kuris lai
mi vis daugiau šalininkų iš tarp 
tų, kurie atsižvelgia netik į skonį, 
bet ir j gerkles apsaugų.

—(Apgarsinimas) 
—%-----------------------------------------------

Advokatas
J. N. LANDBERG

(Per 20 metų aktyviai praktikavęs Val
stijos ir Federaliniuose Teismuose 

Pennsylvanijoj)
Atidarė savo vyriausi ofisą 

218 Security Bank Building 

767 Milwaukee Avė., 
CHICAGO, ILL.

kur jis užsiims vedimu kriminalių, civi
lių, immigracijos, perskirų ir 

nelaimių bylą .
Telefonas Haymarket 0171 

Rezidencija: ,1344 N. Kedzie Ave<, 
Telefonas Capitol 3235

, Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252 ♦
Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

i

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
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 jtfęulevard 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 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

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

Lietuviai Gydytojai___

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halstęd Street
Tel. 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. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222 '

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue
• Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

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. Briinsvvick 4983 
Namų telefonas Brunsvvick 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 Virginla 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

1 " ................ .............. ' 11

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
• Dentistas

• Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

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 ir Chirurgas 

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

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

Įvairų^ Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Rundolph 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:

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

Phone Midway 2880 . *

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 va'. Ncdel. nuo IU iki 12.
Rcz. Telephone Plaza 3202

įvairus Gydytojai
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:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rcz. 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 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
> 3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergį. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

------------o—-- ------

-------O------- i

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 - Tel. Randolph 0381 
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Vtctory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare \ 
Olis—Utar., Ketv. ir Subatoa vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼,

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 Dearbom St.
Room 928 

T ei. Franklin ^177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 East 107th St.
Kampas. Michigan Avė. 

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

♦ »

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Wasbington and Clark Su.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. Z2nd SL nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
----- o-----

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4831 So. Ashland Avė. 
Tel. Bonlevaid 2800 

Rez. 6515 So. Rockwvll SL
Tel. Republic 9723
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PRANEŠIMAI

Lietuvių
Juozo Babravičiaus 
koncerto programa

Atsisveikinimo koncertas bus 
spalio 5 d.

Pranešu visiems savo kostu- 
meriams ir rėmėjams, kad 
savo ofisą perkėliau į naują 

vietą —

2511 W. 69th St.
W. H. KELPS

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS
amato.

Dienomis ar vakarais. Del jfinfo
macijij Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKIA pusininko į teatro biznį; 
gali būti vyras arba moteris. Patyrimo 
nereikia. Atsišaukit pas Leon R. Jarusz, 
6109 S. Albany Avė. Hemlock 9252.

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

For Rent
PASIRENDUOJA už $14 į mg- 

Sesj, 3 kambariai, 2 augštas; gasas, 
ektra, toiletas, 913 W. 20th St. 

.... ——-o— —

REAL ESTATE
Spalio 5 d. 8th .STREET 

THEATRE, padedant meno tal
kininkams Miss Sylvia Saboniu- 
tci, Mrs. Onai Biežienei, Mrs. 
Babravičienei, Mr. Jozavitui ir 
M r. Stogini, p. Juozas Babra
vičius duos atsisveikinimo kon
certą prieš išvažiuodamas į Lie
tuvą.

Programa sudaryta iš dvie
jų dalių: pirmoji iš rinktinių 
lietuviškų kompozicijų, kaip tai 
Šimkaus, Žilevičiaus, Gruodžio, 
Vanagaičio; kita dalis iš gry
nai svetimų, kaip Schubert, 
Čaikovsky, Grečaninov, Jakob- 
son ir ant galo Ei, uchnem!

Hemlock 8099
Business Service
Biznio Patarnavimas

REIKALAUJU partnerio 
išdirbystės biznį, pinigų įnešti 
gal išgalės. Atsišaukite į 
Box 1237.

į medžio 
reikės pa- 
Naujienas,

PASIRENDUOJA 3 kambariai, nau
jai popieruoti ir išvalyti, $12.00. 
353 5 So. Halsted St.

Business Chances

PARDAVIMUI pigiai delicatessen ir 
grosernė iš priežasties ligos. Gera, 
pelninga vieta. Kaina $600. 6246 S. 
St. Lavvrence Avė. (4-tas blokas į rytus 
nuo White City).

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PINIGAI! PINIGAI!
Jeigu jus norite parduoti savo proper- 
tę už cash, matykite mus asmeniškai. 
6054 S. Cottage Grove Avė., Room 229

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

PASIRENDUOJA 5 kambariai — 
flatas — gana tinkami ruimai lietu
viškai šeimynai. 3 520 S. Lowe Avė.

BEUTY SHOP parsiduoda labai pi
giai. Biznis išdirbtas per 9 metus, prie 
bulvaro; renda nebrangi. Priežastis 
pardavimo liga. 5418 So. Ashland 
Avė. Tel. Prospect 324 6.

BARGENAS. 4 kambarių namelis 
aplink Archer ir 55 Blvd. mainysiu ant 
grosernės arba automobiliaus. Šaukite.

Columbv.s 10239
' ------- O-------

Šiandie Pirmyn Cho 
ro Vakariene

Chicago Lietuvių Choras Pir
myn, p. K. Steponavičiaus ve
damas, kuris labai sparčiai ati- 
ga, sutraukdamas geresniąsias 
artistines spėkas ir kuris ren
giasi šią žiemą atlikti didelius 
darbus, šiandie vakare, Mildos 
svetainėj, 3142 So. Halsted St., 
rengia vakarienę.

Vakarienė rengiama artimes- 
niam susipažinimui savo cho
ristų. Mat choras pastaruoju 
laiku išaugo į gana didelį cho
rą, susilaukė daug naujų dai- 
nininkų-kių, tad ir norima juos 
šia vakariene pagerbti ir duo
ti progos vieniems su kitais 
arčiau susipažinti.

Taipjau bus proga ir pla
čiąja! publikai, bei choro re- 
jnėjams ir draugams pamatyti 
chorą kaip dabar jis yra ir 
kartu su choro nariais 
mai laiką praleisti.

Todėl 
kviečia 
rienę.

chorAs visus ir 
atsilankyti Į šią

links-

visas 
vaka- 
Bk.

Truputis apie knyg 
nešj Stasį Stoškų
Chicagoj gyvena senas lietu

vių knygnešis Stanislovas Stoš
kus, 3143 So. Halsted st. Jis 
pareina iš Airiogalos miestelio. 
Ten Stoškų šeimyna buvo žino
ma apylinkei, kaip labiau susi
pratę žmonės. Stanislovas at
sigimęs į tėvą ir dar jaunas 
būdamas labai mėgdavęs dai
nuojantį ir žaidžiantį jaunimą. 
Išmokęs laikrodininkystės jis 
keliaudavo į kitus kaimus pa
taisydamas žmonėms sieninius 
ir kišeninius laikrodžius ir pa
tyrė žmonių pageidavimą tu
rėti savo kalba knygelių. Pra
dėjo su kitais jaunais vyrais 
vaikščioti į Prusus ir prie pro
gos parnešti j>asibraukęs po 
pluokštelį knygučių, kalendorių, 
ir maldaknygių, kurias žmo
nėms išdalindavo.

Kaikada susitikus Bridgepor- 
te senelis nusiskundė, kad Ame
rikos lietuviai nesirūpiną savo 
knygomis ir raštais. Ne tik vai
kai, bet ir tėvai lietuviškai ne- 
beskaitą. Tik dvi šeimynas jis 
žinųs, kurios jo širdį džiugi
nančios, tai Grušų ir Paulau
skų, kurių Čia gimę vaikai skai
tą lietuviškai lygiai kaip butų 
lietuviška mokyklą baigę.

Rs.

Butėnas per radio
valandoje
WOFL 6

šiandien Budriko 
per radio iš stoties 
vai. vakare dar sykį išgirsime 
žymų Lietuvos operos barito
ną J. Butėną; Juozą Olšauską 
su kanklėmis, J. Žuroną ir ki
tus. Taipgi bus smagi orkestrą. 
Tad nepamirškite 6 vai. užsir 
statyti savo radio, kad išgir
dus gerą lietuvių programą.

Chicagos Lietuvių Chpras Pirmyn 
rengia draugišką vakarėlį šeštadienio 
vakare, rugsėjo 27 d., pradžia 7:30 v. 
vakare, Mildos svetainėj, . 
Halsted Street. Širdingai 
choro rėmėjus ir pritarėjus 
atsilankyti linksmai praleisti 
paremti tą 
visus

■ BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoru o j am

8147 S. Halsted St 
Victory 7261, Re«. Hemlock 1292 

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

REIKALINGAS partneris j automo
bilių taisymo biznį, turi būt geras me- 
kanikas, 1831 S., Halsted St.

3142 So. 
kviečiame 

skaitlingai 
vakarą ir 

Kviečia 
Choras.

Spulkos Serija 31 prasideda 
spalio mėnesiu. Naujienų

dailės draugiją.

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
2.. *_ 21 „ ;; 2: priei-

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas, senas žmogus, unijistas, arba 
sutinkantis įstoti į uniją. Pragyveni
mas ant vietos. Atsišaukite tuojaus. 
1944 N. Spaulding Avė,

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai 

«w*V**W^******W*^W^^*W^*****W^W*»^****«*W%^WW^^*******W«W

SU dideliais sau nuostoliais par
duosiu visus savo gražius 4 kamba
rių rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirkaite tuojaus. Parduosiu ir 
atskirai. 8040 W. 62nd St.

PARDAVIMUI grosernė, geras cash 
biznis. Bargenas.

3735 So. Ęmerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė — geras iš
dirbtas biznis. Taipgi 4 lotus — par
duosiu sykiu arba atskirai — arba mai
nysiu į mažą namą. 623 9 S. Racine

Naujienų 
su pradžia 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

Klesa B per 6 medis ir 3 mėn.. mo
kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

Dėkite pinigus į spulkas, nes 
saugiausia vieta ir moka didelius 
Siručius.

$1.00

$2.50

per 3

savaitėje,

savaitėje.

gausite 

gausite

metus, 6 mėn. mo-

yra 
nuo-

Park,Marųuette Park. — Marųuette 
Liet. Am. Piliečių Kliubo svarbus mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 2 v. 
>o pietų, rugsėjo 28 d., Gimimo Panos 

llv. par. svet., 68 ir Washtenaw Avė. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes daug dalykų turėsime 
svarstyti. — Valdyba^ .

SpecialiatM arydyme chroniškų Lr sauja li
rų Jei kiu atgalėjo jumla tlffydyU, ataflaa 
kykit paa mane.. Mano pilnas Uegaamlaavi- 
maa atldenrs Jūsų tikra Urą irylei ai apei- 
imslu jus rydytl, sveikata Jums surryl. Htt- 
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 

ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
ralutiao (ieffsamlnavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatori* 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo m rvto iki 1 oo oiete

PO

St

po

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visados sutaupįsi daug iilaidų

Perkam Mortgečius ir Bonas. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį tartą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkos raštas.
Siančiam Pinigas ir Laivakortes. '
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES GVARAbITUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS
Educational

KEIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
molrinsitČR ir- dar gerennls kaiu? iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka- 
ra i s. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd

GREITAI TR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knvgvedystės. stenografijos, ir kitu 
mokslo Šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą 1 devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. (Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnaJ ir 
H sese rpokslo šakose ausišviete.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

CHICAGO. HA. .

St. ir 81 ir Wallace St. Kainos 
narnos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

Help VVanted—Femaie
p^ĮrbinĮnlcipi Reiltls

REIKIA operatorkų, patyrusių prie 
dresių. Lipson Bros. 325 West Adams 
Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai Jaunos vedusios poros 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pastoly 
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
II dirbtuves už sutaupimą mažiausia.

60% cash pamatu
Jokls užsakymas n6ra per mažas, ar pei 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryftius su visomis geriausiomis korapa 
nijomis Chicagoje. Saukite Cohimbus 0467 M R. WELLS dėl platesnių fintų.

6

Boulevard 6520 Bes. Yards 4401
NORKUS & CO.

Pertraustpm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.'
CHICAGO
—io-----'

REIKALAUJAMA inteligentiškų 
moterų. Uždarbis geras. Kreipkitės 
3 940 So. California Avė.

EXTRA PROGA. Parsiduoda gro- 
sernės fixturiai: 3 counteriai, 2 show 
casai ir lentynos. Visi gerame stovyje. 
Po vieną ar sykiu, už teisingą pasiū
lymą. Naudokitės šiandie. 1708 W. 
4 6 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PUIKI FARMA
30 akrų fruktų ir dirbamos žemės far- 

ma su budinkais, labai puiki vieta, 7 my
lios nuo Benton Harbor, Mich., 100 my
lių nuo Chicagos. Randasi ant cementinio 
kelio netoli nuo Rakauskio ir Bačiuno 
sommer rezortų. Vieta tinkama dėl va
sarnamių, kaina prieinama, ant mažo na
mo, loto arba mažo biznio.

JUOZAS VILIMAS, 
4556 So. Rockvvell St.

Virginia 2054

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

DELEI senatvės ir ligos esu privers
tas parduoti labai gerą namą, vienų 
metų senumo. 3 storai ir 4 flatai, 4 
karų garažas, visi garu apšildomi, la
bai geroj gatvėj, maži morgičiai, visi 
išrenduoti ant ilgų metų. Kaina sulig 
jūsų pačių apsprendimu kiek yra ver
tas. Nepraleiskite šios progos, tai yra 
labai retai tepasitaikantis tokis didelis 
bargenas.

5246-48 S. Ashland Avė.
Chicago.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, šviesus, apšil

domas, netoli Marųuette Park, prie ma
žos šeimynos. 2843 W. 71 St.

PARSIDUODA papkornų kepama 
mašina, 6 mėnesiai vartota, kainavo 
$400, parduosiu už $150. 3562 So. 
So. Halsted St.

Automobiles

FARMA ant^ pardavimo bž 12 tūks
tančių dolerių. Uždirbsi pusę miliono 
dolerių į trumpą laiką; nes randasi ru
da ir aliva po žemę, 3 60 akerių išviso, 
115 akerių išdirbtos ežmes, budinkai ge
ri, sena vieta, gyvenimui arba bizniui.

JOE ZIMANČIUS
5350 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas cottage .su cementiniu basementu, 
2 karų garadžium. $6500.00. Priim
siu $2000.00 įmokėjimo. S. Peterson, 
4236 So. Richmond Ct.

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTOR1US 

Malevojimas, Dekoravimas ir

IŠSIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino ar merginos. Gera vieta, moder
niškas namas. 7029 S. Artesian Avė., 
1 lubos. Tel. Hemlock 6565.

6127 So. Maplevvood Avė. 
CHICAGO, ILL.

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand A v., tel. Berkshire 1321

—......  o-

FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 
renduoja, šiltu vandeniu apšildtkni, 
maudynės, telefonas ir visi paran
kamai. Kainos nuo $2.60 j savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

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

Tel. Roosevelt 8577

CADILLAC vėliausio modelio se
danas. Aš esu priverstas paaukoti 
savo vėliausio modelio Cadillac se
daną už cash. Tai yra gražiausias 
karas Chicagoje ir yra tiek pat ge
ras, kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės 
Aš vartojau ji tik trumpą laiką — 
mažiau kaip 5,000 mylių. Karas 
kainavo man $4,700. Paaukosiu jj 
tiktai už $500. Atsišaukite tiktai nedė
lioj. 223 8 North Savvyer Avė., Ist flat.

Exchange—Mainai
MAINYSIU dviejų flatų namą ant 

bungalow ar grosernės.
Tel. Hemlock 5842

MAINYSIU 4 flatų kampinį namą, 
garu šildomą, ant bungalovv ar dvie
jų flatų. 2939 W. 66th St.

Tel. Prospect 9340

KAMBARYS dėl vaikino ar jaunois 
poros su visais patogumais, karštu van
denin apšildomas. 7026 S. Rockvvell St.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
Jsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 

tykai apskaitliavimas. Mes atliekame
geriausį darbą mieste. Kedzie 846J.

LIETUVIŠKAME VEŠBUTYJE 
(Hotel) randasi daug liuosų ruimų — 
pasirenduoja kambariai, savaitėms arba 
mėnesiams. 2347 W, Madison St.

GYVENIMO PROGA
BUICK MASTER 6 vėliausio mo

delio sedaną, mano pirktą mažiau kaip 
9 mėnesiai atgal, paaukosiu tiktai už 
$350, nes turiu sukelti pinigus užmo
kėti morgičius ant'mano namo. Aš mo
kėjau $1,900 už jį. Karas yra kaip 
naujas ir reikia pamatyti, kad jį įvertin
ti. Meldžiame atsišaukti nedėlioj. 223 1 
N. Kedzie Avė., Ist apt.

KAS turit gerą automobilį mainyti 
ant mažo namelio arba ant loto. Lotas 
randasi ant Throop St. ir 25 St., kam
pas, tinkamas dėl gas stoties. Man rei
kia automobilio. Šauk

Lcon R. Jarusz, 
6109 So. Albany Avė. 

Hemlock 9252

išradi*PATENTAI, copYrights - 
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ.
2300 W. Chicago A ve. Brunsvvick 7187

RENDON kambarys dėl vaikino, su 
valgiu ir visais patogumais. 4359 So. 
Vlaplevvood Avė. *

PASIRENDUOJĄ gražiai furnišiuo- 
tas kambarys, garu šildomas. Maža šei- 
mina. 3315 Emeralcl Avė. Yards 0700.

Financial
Finanaai'Paskolos

STUDEBAKER “President” sadanas 
vėliausio modelio. Našlė yra privers
ta jj parduoti. Beveik nevartotas ir 
yra kaip liaujas. Aš negaliu pati 
karo draivinti ir paaukosiu jį už 
$325. Karas yra ]p‘P visiškai nau
jas karas ir nesenai man kainavo 
virš $2,000. 2538 N. California Avė. 
Ist flat.

IŠSIMAINO bizniavas namas sykiu 
su bizniu — Brighton Parke. Mai
nysiu į privatį namą vienuolyno apie- 
linkėje. Pašaukite Lafayette 5107.

BARGENAS
Puikus muro namas, 3 flatai ir sto

ras, 2 karų garažas, lietuvių ir švedų 
apielinkėj, arti 3 bažnyčių ir mokyklų. 
Kaina $1 1,500. $2,500 įmokėti, liku
sius lengvais išmokėjimais. Atsišaukite 
bile dieną po piet.

\ 6951 S. Union Avė., 2 lubos

SAVININKAS apleidžia miestą ir 
paaukos double transfer kampą sale ele
vatoriaus stoties, taipgi biznį. TIKRAS 
BARGENAS. Reikalingas mažas cash 
įmokėjimas. Matykit savininką 2025 
S. Western Avė.

30 AKRŲ fruit farma, 90 mylių 
nuo Chicagos, 2 namai, 14 kambarių, 
geri keliai, gera vieta dėl Summer 
Resort. Parduos ar mainys ant bun
galovv ar 2 flatų namo.

Savininkas negyvendamas Chicagoje 
yra priverstas parduoti 2 flatų muro 
namą po 6 kambarius. Namas bus 
parduotas už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Randasi Marquette Parko kolonijoj.

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Western Avė. 

Republic 5550

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO. 
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

RENDON furni^įųotas, šiltas kam- 
jarys vedusiems Jjfba merginoms bei 
vaikinams, 3936 Campbell Avė, 2 
ūbos.

RENDON fornišuoti kambariai sin- 
geliams, garu šildomi, su visais patogu
mais, galima ir valgis pasigaminti. 658 
W.-^61 St., 1 lubos.

WILLYS-KNIGHT SEDAN. Pri
verstas parduoti jį, nes netekau 
darbo ir man reikia pinigų. Varto
jau tik kelis tūkstančius mylių ir 
sunku atskirti ji nuo naujo. Jeigu 
jus pamatysite mano karą, esu tik
ras, kad jus ji pirksite, nes jis yra 
labai geras. Aš noriu tik $325, 
4220 Grenshavv St., 1 blokas North 
nuo 12 St., 2 flat.

NAMUS MAINYKITE ANT FARMŲ

9 labai gražios farmos išsimaino ant 
namų, 85 mylios nuo Chicagos, su gy
vuliais ir padargais; Kaina nuo $75 
už akrą ii; augščiau. Galima pirkti 
su mažu įmokėjimu. Savininkai maino 
ant Chicagos namų arba lotų.

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

' Tel. Yards 6751 
Res. Boulevard 0127

PARDAVIMUI namas 6 flatų ir sto
ras sykiu ir groserio biznis. Noriu par
duoti už cash arba mainyti į privatį na
mą 4 fjatų arba į farmą Wisconsin ar 
Illinois valstijoj.►

1125 W. 59 St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jų, atmokate mažomis t^nesinėmi, 

mokestimis.
Mes taipjau perkame morgiČius 

Real Estate kontraktus.

’ PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St.

Arti MarshfieM Avė.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 
>rie mažos šeimynos.

3348 So. Lowe Avė.

ir

RENDAI kambarys 1 vaikinui, ap
šildomas, su visais parankumais, prie 
mažos šeimynos, 3415 Emerald Avė, 
2 lubos.

KAS NORI pirkti gerą karą Lincoln 
7 pasažierių, arba mainyti ant loto, 
bučernės, grosernės arba mažesnio auto- 
mobiliaus.

Atsišaukite prię savininko
3140 So. Wallace St.

Tel. Victory 4606 
arba Yards 1571

MAINYMUI
Mūrinis namas su dviem 4 kamb. 

flatais. 
Priimsiu

Tuščią lotą ar mažą farmą.
FRANK J. PETRU 

1443 W. 18th St. 
Tel. Canal 0806

PASIRENDUOJA tinkamas ruimas 
vaikinui su valgiu arba be valgio, 4601 
Washtenaw Avė., 2ros lubos, užpakalyj.

PankoioB nuteikiama i viena diena 
2-R1 MORGIČ1A1

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus • 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $600,000.«0 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

IŠRENDAVIMUI ruimingas kamba
rys, naujame name, vaikinui, merginai, 
jei vedusiai porai. 826 W. 34 Place., 
pirmos lubos.

Business Chances
.-j j 

MODERNIŠKA bučernė, daranti
$1,600 biznio į savaitę, parsiduoda la
bai pigiai. Tel. Republic 0080.

PASIRENDUOJA tinkamas kamba
rys vaikinui, karštu vandeniu apšildo
mas. Prie mažos šeimynos. 3437 So. 
Smcrald Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
gerai išdirbtas biznis su namu. Del 
ligos turiu apleisti miestą. Pigiai. 7218 
So. Ashland Avė.

PASIRENDUOJA kambarys pavie
niam gulėti. Gali ir virtuvę vartoti. 
827 W. 34 PI. Imos lubos užpakalyj.

LUNČRUIMIS arti prie dirbtuvių, 
darantis labai gerą biznį, parsiduoda ar 
pasirenduoja. Šaukite Virginia 0338.

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 
•' morgičių

J. NAMON & CO.
Bankers

6755 S. Western Avė.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neiimokitos 

sumos
Finance Corporation

' of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Personai

IEŠKAU J. Jozaičio, pirmiau gyve
no 84 5 Dakin St. *Turiu darbo. Atsi
šaukite A. Jozaitis, 3243 Emerald Avė.

Situation Wanted
Darbo leiko '

PASIRENDUOJA kambarys blai
viems žmonėms, prie mažos šeimynos, 
galit matyti vakarais nuo 5 iki 9., 
antros lubos, 3254' S. Emerald Avė.

BARGŽJNĄS. Bučernė ir grosernė, iš 
priežasties kito biznio, parsiduoda ar iš
simaino ant loto ar cottage. 4643 So. 
Clifton Park Avė. '

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

Šaukite telefonu
• Republic 7129

-------------- į . , „4... , ... . i...

MAINYSIU trijų pagyvenimų me
dinį namą po 5 ir 4 kambarius, išsi
maino ant biznio. Kreipkitcs D. Alsys, 
6005 So. La Šalie St., 2 lubos. Tel. 
Normai 4913.

PROGA FARMERIAMS

40 akerių farma Michigan valstijoj, 
mainysiu ant namo arba bile ant kokio 
biznio.

Atsišaukite
3140 So. Wallace St.

Tel. Victory 4606 
arba Yards 1571

JEI NORI PIRKTI 
' NAUJĄ NAMĄ 
arba turi seną namą ir no
ri mainyti i naują, atsilan
kyk į musy ofisą, mes tu
rime didelį pasirinkimą vi
sokių puikiausių namų.

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

PARSIDUODA namas Chicagoje ar
ba ūkis Indiana valstijoj, 85 mylios nuo 
Chicagos, pigiai. Taipgi puikus rub- 
ber plants. 5630 So. Narragansett Avė., 
Tel. Prospect 0611.

JEIGU jus norite pirkti gerai pabudo- 
votą bungalovv ar 2 augštų mūrinį na
mą, 4 kambarių flatai, kreipkitės adresu 
4184 Archer Avė., tarp 10 vai. ryto ir 
2 v. po piet nedėlioj.

For Rent
PARDAVIMUI lunchruimis arti 

dirbtuvių, biznis išdirbtas. Parduosiu 
pigiai. 903 W. 35 St.

PARDAVIMUI arba mainymui far
ma, parduosiu lengvais išmokėjimais, 
arba mainysiu į nedidelį namą. 3514 
Emerald Avė. x

PARSIDUODA
4 kambarių mūrinė cottage. netoli 

63rd ir Kedzie Avė. Kaina pigi, įmo
kėti $1000. kitus kaip rendą. Mainy
siu ant loto .grocery store arba auto
mobiliaus.

JUOZAS VILIMAS
4 5 56 So. Rockvvell St.

Virginia 2054

PROGA RENDAU- 
NINKAMS ’

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

M. J. KIRAS,

• PARDAVIMUI grosernė ir lunčrui- 
mis, arti dirbtuvėlių. Parduosiu pi
giai. 3259 S. Canal St., ant šiaurrytį- 
nto kampo.

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

3335 S. Halsted St.
PASIRENDUOJA tinkama vieta bile 

bizniui, taipgi yra saliuno fixtures — 
reikale galima naudoti, Town of Lake. 
Kreipkitės tel. Boulevard 2596.

PARSIDUODA viešbutis su 55 kam- 
jariais, visi fornišiuoti, lietuvių distrik- 
te, taipgi yra didelė saldainių krautuvė, 
jiznis išdirbtas per 50 metų. Parduo
siu už pusdykę. Pardavimo priežastis 
— likau našlys. Kreipkitės t 

P. GADEIKO.
1606 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUODU -4 lotus, randasi 5 222 
So. Nattham Avė., už 1 600 cash, ant 
išmokėjimo reikia $700, likusius leng
vais išmokėjimais, arba mainysiu ant 
mažo groserio.

Klauskite
PAUL STANKUS, 
705 3 Archer Avė.. 

Tel. Hemlock 0027

TIKRAS BARGENAS I
5 kambarių, gerame padėjime stuba. 

su 2 karų garadžium, randasi arti 72 
ir Halsted St. 13 u s parduota $3 900
su* mažu įmokėjimu.

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halsted St.

2 KAMBARIAI ant rendos, $8 mė
nesiui.

~ 1409 Kenneth Avė.

PARSIDUODA rooming house labai 
pigiai. 2600 W. North Avė. Telefonas 
Humboldt 3441.

IEŠKAU darbo už janitoriaus pa- 
gelbininką; negirtuoklis, moku viską 
taisyti, unijistas. Tel. West 5970, Roomivietoj, gera transportacija — renda $35, 
3 8. Pašaukę palikite telefoną ir pa
vardę.

PASIRENDUOJA flatas 
mai muro namas,

7 rui- 
beismantas, gražioj

i vicrojr £?r«i i r nspu ruk i • rcnci«i uijjj
I bet lietuviams atiduosiu pigiau. 332 W.
58 St. T<1. Wentw6rth 2835,

PARDUOSIU 2 krėslų barbernę, geras 
biznis. Bargenas, apleidžiu miestą, vei
kite greit. 4309^4 W. 63 St.

PARDAVIMUI du bizniai, groseris ir 
lunch rūtinis, išdirbti pelningi bizniai. 
Greitam pardavimui. 2279 Archer Avė.

PARDAVIMUI naujas ir naujos ma
dos mūrinis namas — 2 po 4 ruimui 
ir 2 po 3 ruimus ir 2jų karų garažas. 
Bargenas — žmogus priverstas bėdos, 
turi parduoti. Galiu priimti mažą 
mainą kaipo pirmą įmokėjimą. Nepra
leiskite progos — šitokių bargenų ma
žai pasitaiko. Savininkas. 7125 So. 
Mozart St.

PARSIDUODA moderniškas mūrinis 
namas 4 flatai po 4 kambarius, visi 
apšildomi ir parenduoti, trijų karų ga- 
radžius, graži vieta.- Maža ka'^a.

Savininkas ant pirmų lubų
4445 So. Campbell Avė. *

TEISINGI BARGENAI 
Foredosure Pardavimas 

Kad tuojaus užbaigti su Palikimu. 
Mažas įmokėjimas tereikalingas.

Turiu pardavimui atsakomingiems 
žmonėms keletą nepaprastų miesto it 
priemiesčių namų. — Visi arti pui
kiausios transportarijos ir krautuvių.

Jeigu jus įdomaujatės kuo-nors. nuo 
5 kambarių medinės ar murinės bunga
lovv iki 6 kamb. medinės rezidencijos 
su visais moderniniais patogumais, ištir
kite. Visi namai yra praktiškai nauji 
ir gali būti nupirkti net su $100 Įmo
kėjimu.

Savininko
Telefonas Merrimac 4773

EKSTRA BARGENAS. Dviejų pa
gyvenimų geras namas, mainysiu į far
mą. lotus arba parduosiu lengvais išino- 
kčjituah. Sauk Lafayette 3510,

■


