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Vilniaus Krašto Lietuviai 
Nedalyvaus Rinkimuose

Vilniaus Lietuvių Komitetas nutarė, kad, 
nesant šansų bent vieną lietuvių atsto
vą išrinkti i Lenki jos seimą, neverta nei 
rinkimuose dalyvauti

Lenkų telegrafo agentūra 
PAT praneša iš Vilniaus, kad 
praeitą trečiadienį, spalių 8 (L, 
ten įvykus Vilniaus Lietuvių 
Komiteto konferencija, kurioj 
buvęs svarstomas lietuvių da
lyvavimo rinkimuose į Lenki
jos seimą klausimas.

Klausimas buvo išspręstas 
neigiamai. Konferencija nuta
rus atsišaukti į visus Vilniaus 
krašto lietuvius, *kad ateinan

čiuose lapkričio mėnesį rinki
muose į Lenkijos seimą jie ne
dalyvautų.

Konferencija buvus tos nuo
monės, kad kadangi lietuviai 
Visai neturį šansų išrinkti bent 

I vieną savo atstovą, nei pada
ryti įtakos savo balsais, kad bu
tų išrinktas kuris lietuviams 
palankus kandidatas, tai geriau 
visai rinkimuose nedalyvauti-

(Atlantic and Pacific Photo]

Jack Donahul, pasižymėjęs šokėjas ir komedijantas', su savo 
žmona. Spalių 1 d. jis pasimirė, turėdamas vos 38 m.' amžiaus

Sovietų redakcijoje 
buvo susivijus lizdą 
“kontrrevoliucija”

Laimė, kad buvo susekta, ir 
dabar “Gudoko” pastogė iš
valyta nuo girtų “kontrrevo- 
liucijonierių”

MASKVA. — Bolševikijos 
geležinkeliečių sąjungos (uni
jos) centralinio komiteto or
gano “Gudok” visas rugsėjo 21 
dienos numeris pašvęstas pa
ties to “Gudok’o” redakcijos 
ir administracijos “valymo” re
zultatams.

Pasirodo, kad to sovietų laik
raščio redakcijoje ir adminis
tracijoje buvo įsitvirtinę visai 
“svetimi elementai: osvažnikas, 
pulkininkas, baltagvardietis, 
banditas, buvęs mili jonierius- 
trockistas, antisemitas, dešinės 
oportunistas ir panašus tipai.” 
Laikraštį “vedė už pavadžio de
šinės opozicijos atstovai; savi
kritika buvo ‘nugniaužta’; at
sakingi ‘Gudoko’ bendradarbiai 
savo straipsniais šaukė suma
žinti tempus ir kritikavo pia- 
tilietkos planą.”

Be to, šalo dviejų išvalytų 
atsakingų redaktorių, Pirogovo 
ir Bogdasarovo, “daugelis svar
biausių darbininkų, kartu su 
vadinamais literatūros specia
listais, rengdavo girtas lėbes, 
į kurias buvo įtraukiami beveik 
iki vienam visi redakcijos ben
dradarbiai. Per tuos girtavi
mus dažnai būdavo visokios rų- 
šies skandalų. Vyriausioji kon
tora neatsilikdavo nuo redakci
jos. Buvęs vyriausias buhalte
ris Tichonovas pamėgdžiodavo 
redakcijos darbininkus. Girta
vimai buvo keliami jo bute ir 
pas kitus vyriausios kontoros 
bendradarbius.”

Ypatinga komisija, sudaryta 
iš geležinkelių darbininkų, pa
darė generalinį valymą redak-* 
vijoj ir kontoroj ir “išvijo visus 
kontrrevoliucionierius ir deši
nės oportunistus.”

^ORHS,1
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia bus gražu; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutiniai pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 80° F.

šiandie saulė teka 5:57, lei
džiasi 5:17. Mėnuo teka 7:12 
vakaro.

Pabėgusi bankininką 
rado upėj prigėrusi

ROCKINGHAM, Vt., spal. 10 
— Connecticuto upėj rado pri
gėrusį Alviną Martiną, buvusį 
First National Bank of Spring- 

Įfield iždininką. Jis prapuolė 
I praeitą šeštadienį, po to, kai 
Ijo sąskaitose buvo susekta 
$40,000 nepritekliaus.

4 legionieriai mirė, 
600 užsinuodijo but- 

lęgerių degtine
BOSTON, Mass., spal. 10- — 

Per keturias Amerikos Legio
no laikomos čia konvencijos die
nas keturi legioninkai mirė nuo 
butlegerių degtinės, dvejetas 

‘dešimčių laikinai apako, o apie 
600 kitų legioninkų ir šiaip 
žmonių buvo degtine užsinuo
diję.
Federaliniai prohibicijos agen

tai dėl to stropiai dirba, steng- 
damies susekti nuodingų svai
galų šaltinį. Keletas asmenų su
imta. Suimtas taipjau vienas 
legioninkas, kurio kambary, 
viešbuty, rasta dešimt kvortų 
degtinės, preiskurantai ir ko
respondencija laiškais ir tele
gramomis su Miami, Fla., but- 
legeriais. Jis buvo nubaustas 
$250.

Aukos ar Maskvos ma- 
šna turės tą skylę 

užkišti
New Yorke leidžiamas Ame

rikos komunistų leiborganas 
“Daily Worker” skelbiasi, kad 
nuo praeito gegužės mėnesio 
iki šiol jo skolos padidėjo nuo 
19,500 dolerių iki 29,500 do
lerių. Nežiūrint, kad ir lietu
vių komunistai nuolatos renka 
tam laikraščiui aukas.

O tuo tarpu komunistai be 
galo daug ir be galo garsiai 
šūkauja apie “didelius” savo pa
sisekimus.

Dvi merginos, banditės, 
ištruko iš kalėjimo t

KALAMAZOO, Mich., spalio 
10. — Iš Kalamazoo kauntės ka
lėjimo praeitą naktį pajbšgo dvi 
merginos, banditės, pinklu, ne
žinia kokiu budu gautu, šipio- 
vusios geležinius krotus.

Pabėgusios yra Cecile Vester, 
28, nuteista Ž0 metų kalėjimo 
už galvažudybę, ir Helen Maur- 
hart, 18, dar tebelaukusi teis
mo už ginkluotą užpuolimą. Ma
noma, kad abidvi pabėgo į Chi- 
cagą.

Hindėnburgas atsi
sakė susimilti nutei

stiems fašistams
BERLYNAS, spal. 10.—Pre

zidentas Hindenburgap atsake 
malonę trims fašistų karinin
kams, kurie andai augščiausio 
teismo Leipcige buvo nuteisti 
už valstvbės išdavimą aštuonio
likai mėnesių tvirtovės kalėji
mo.

Nuteistieji karininkai, Įeit. 
Hans Wendt, Hans Ludien ir 
Richard Scheringer, buvo ap
kaltinti dėl organizavimo fašis
tų centrų Vokietijos armijoje 
tikslu nuversti respubliką.

' -Atsisakydamas susimilti, Vo
kietijos prezidentas pareiškė, 
kad šiais politiškai neramiais 
laikais kariuomenėj turi but iš
laikyta disciplina.

Belgų garlaivis su 33 
įgulos žmonėmis žu

vo audroj

BRIUSELIS, Belgija, spalio 
10. — Manoma, kad belgų pre
kybos garlaivis Tigris ir buvę 
jame 33 įgulos žmonės žuvo per 
smarkią audrą juroj.

Garlaivis turėjo . atvykti į 
Antverpeną spalių 4 dieną, bet 
nepasirodė. Dabar Susekso pa
krašty rasta dvi plūdės su pa
žymėjimais Tigris.

Geras paspaudimas su 
šonkaulių įlaužimu 
merginai verta $72

MINNEAPOLIS, Minu., spal- 
10. — Geras, karštas paspau
dimas — paspaudimas su to-’ 
kiu aistrumu, ’ kad pora šon
kaulių lūžta — merginai yra 
vertas $72.

Taip bent municipalinio teis
mo teisėjas Hali pasakė pane
lei Annai Mitlow, kuri skundė 
jaunikaitį’ Edvvardą Hensley, 
reikalaudama $75 atlyginimo už 
šonkaulių įla užimą. Teisėjas 
priteisė jai $3.

Edwardas, pasak panelės Mit- 
low, šokdamas su ja sureng
tame namie vakarėly, taip stip
riai ją paspaudęs glėby, kad 
du jos šonkauliai įlužę. Dak
tarui ji sumokėjus $3.

“Aš nuteisiu Edwardą sumo
kėti''tik daktaro sąskaitą,” 
sakė teisėjas, “nes toks karš
tas paspaudimas tikrai yra ver
tas $72.”

pa- daryti

Anglija atleidžia Ki
nams 25 milijonus 

dol. skolos
LONDONAS, spal. 10. — Už- 

sienių reikalų departamentas 
praneša, kad einant padaryta 
sutartim su Kinų vyriausybe 
Didžioji Britanija atpalaiduoja 
Kiniją nuo tolesnių mokėjimų 
Anglijai 1901 metų atlyginimo, 
siekiančio apie 25 milijonus do
lerių.

Bolševikai suėmė at
klydusį lenkų karo 

balioną
VARŠUVA, spal. 10. — Vie

nas lenkų karo balionas, daly
vaudamas balionų lenktynėse, 
dėl miglos paklydo ir nusilei
do sovietų Rusijos pusėj netoli 
nuo Slucko. Balionas ir jo įgu
la buvo sovietų vyriausybės su
imti ir nugabenti į Minską.

Lenkų vyriausybė daro žing
snių dėl suimtųjų išvadavimo.

Nori užginti komunistų 
literatūros siuntinė

jimą paštu
LOS ANGELES, Cal., spalio 

10. — Kalbėdama^ kongrešb ko
munistų darbams tyrinėti ko
misijoje, Grover Wilmoth, Jung
tinių Valstybių imigracijos di- 
rketorius EI Paso1, ragino, kad 
kongresas priimtų įstatymus, 
kuriais einant pašto departa
mentas galėtų neleisti siuntinė
ti paštu nė kokios literatūros, 
agituojančios nuvertimą vald
žios jėgos pagalba. Jis taip pat 
ragino užginti siuntinėjimą pa
štu komunistų laikraščių.

Milijonierius pasimdke- 
jo $83,000 baudos už 
brilijentų šmugelį

NEW YORKAS, spal. 10. — 
Irving T. Bush, Bush Terminai 
kompanijos prezidentas ir mili
jonierius, turėjo sumokėti mui
tinės vyriausybei 83 tūkstan
čius dolerių muito mokesčių ir 
pabaudos už tai, kad grįžda
mas iš Europos bandė slaptu 
budu parsigabenti briliantų ir 
kitokių brangmenų.

BUCU AREŠTAS, Rumunija, 
spal. 10. — Georgui Mironescu, 
buvusiam užsienių reikalų ml- 
nisteriui, pagaliau pavyko šu

naujas ministerių kabi
netas, rezignavusios buvusio 
premjero Maniu vyriausybės 

I vietoj. .

Adam Yakas nusižudė, 
nušovęs agentą

PH1LADELPHIA, Pa., spal. 
10. — Adam Yakas iš Upper 
Darby, Pa., šiandie nušovė čia 
Edvviną Sprankle, Carstairs & 
Co. brokerių agentą, ir po to 
pats ties tos kompanijos įstai
gos durimis nusišovė.

Amerikos aviatoriai 
laimingai perskrido 

per vandenyną
LONDONAS, spal. 10. —Oro 

ministerijos gauta- šį vakarą 
telegrama praneša, kad mono
planas Cohimbia nusileido Tro
ško saloj, Anglijos pietų vaka
rų smailumoj.

Amerikos lakūnai, kap. Er- 
rol Boyd ir Įeit. Harry Connor, 
laimingai perskridę Atlanto 
vandenyną, buvo, pasak prane
šimo, priversti nusileisti Tre- 
sko saloj dėlto, kad jų maši
na ėmus gesti. Rytoj [šiandie] 
jie ketiną baigti savo kelionę 
i Londoną.

Lakūnai išskrido iš Harbor 
Grace, Nevvfoundlande, vakar 
prieš pietus.

80 žmonių žuvo ban
ditams padegus baž

nyčią Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, spalio 

10. — Praneša, kad San Car- 
lose, Tabasco valstijoje, banditų 
gauja padegė vieną bažnyčią, 
kurion buvo žmonės susirinkę 
melstis. Aštuoniasdešimt asme
nų, vyrų, moterų ir vaikų, žu
vo ugny arba buvo negyvai 
sutrypti, maldininkams bandant 
prasimušti laukan iš bažnyčios.

36 asmens sužeisti per 
Kinų nepriklausomy

bės šventę
ŠANCHAJUS, Kinai, spal. 10 

— Vakar, švenčiant Kinų ne
priklausomybės šventę, per ži
bintuvų paradą įvyko neramu
mų, kuriuose trisdešimt šeši as
menys buvo skaudžiai sužeisti.

Neramumams likviduoti teko 
šaukti kariuomenės dalis. Pen
ki riaušių dalyviai areštuoti.

Sulaikyti New Yorke 
rusų “studentai” įsileis

ti, bet ne visi
NEW YORKAS, spal. 10— 

Dvidešimt šešių rusų “studen
tų”, atplaukusių praeitą antra- 
,dienį ir imigracijos vyriausy
bės sulaikytų Ellis Islande, ke
turiolika gavo leidimą pasilikti 
Amerikoj šešis mėnesius, o ki
tų dvylikos likimas dar svar
stomas. Už kiekvieną įsileistą 
“studentą” sovietų “Amtorgas” 
New Yorke sudėjo $500 kau
cijos. Tuos “studentus” Mask
va atsiuntė čia “ekonominių 
sąlygų studijuoti.”

Brazilijos revoliucinin- 
kų pasisekimai

PORTO ALEGRE, Rio Gran
de Do Sul, Brazilija, spal. 10. 
— Iš Minas Geraes valsitjos 
revoliucinės armijos įėjo jau į 
tris gretimas — Sao Paulo, Rio 
de Janeiro ir Espirito Santo 
valstijas. Rio de Janeiro valsti
joj revoliucininkai paėmė jau1 
Itaperuanos ir Miracemos mie
stus ir dabar artinas. į Ciudad 
Campos, svarbų miestą ir ke
turių geležinkelių linijų mazgą.

Romos papa šaukia 
visą pasaulį kovon 

su bolševikais
“šventas tėvas” parodo ir kai|) 

• kovoti, tik reikia, kad pasau
lio bankininkai duotų pinigų

Berlyno laikraštis Welt am 
Abend praneša, kad papa Pjius 
XI vėl kreipėsi į viso civili
zuoto pasaulio valdžias, kvies
damas sudaryti bendrą frontą 
kovai su bolševizmu. Savo at
sišaukime, sako vokiečių laik
raštis, papa nurodo, kad rei
kią didžiausio dėmesio kreipti 
į antisovietinės propagandos 
reikalą pramonės darbininkų 
tarpe. (

Didžiulių miestų darbininkų 
gyvenamose dalyse turį but ati
daryti kino [krutamųjų paveik
slų] teatrai, kuriuose butų ro
domi specialus paveikslai. Esą 
būtinai reikia organizuoti tarp
tautinę, nuošaliai nuo religijos, 
“moralės sąjungą,” kurios -na
riai išrutulotų aktingą antibol- 
ševikinę propagandą fabrikuo
se.

Toliau katalikų bažnyčios gal
va siūląs, kad visų krypčių laik
raščiai butų aprūpinti atitinka
momis iliustracijomis ir atitin
kamais straipsniais, kurie pa
dėtų plačiajai visuomenei susi
pažinti su faktiškuoju bolševiz
mu. Kiekviename Europos, Ame
rikos ir Azijos mieste turį but 
įsteigti tam tikri “vykdomieji 
komitetai,” kurių nariai butų 
įvairių tikybų atstovai. Tų ko
mitetų uždavinys butų aktin
gai vadovauti antisovietinei pro
pagandai.

Atsižvelgiant į tai, kad to
kiam plačiam ofensivui prieš 
komunizmą reikia kelių milijo
nų dolerių, tai papa siūląs kreip
tis į bankus ir stambius finan
sininkus ir prašyti, kad jie su
dėtų reikiamą sumą.

Pagaliau papa siūląs sušauk
ti viso pasaulio konferenciją, 
kuri nuspręstų, kokios konkre
čios priemonės turi but pavar
totos kovai su komunizmu.

Komunistų Suomijos 
seime nebeliko nė 

vieno
HELSINKIS, Suomija, spal. 

10. — Per ką tik įvykusius 
visuotinius rinkimus Suomijoj 
nė vienas komunistas nebebu
vo išrinktas į seimą. Pirmiau 
komunistai turėjo seime 23 sa
vo atstovus, z

[Del “lappuiečių sukilimo” 
komunistams, regis, šiais rin
kimais nebuvo leista savo kan
didatų statyti.]

Anarchistai sovietų 
žvalgybos tar- 

nyboje

PARYŽIUS, spal. 10. — Pa
ryžiuje išeinančiame rusų laik
rašty “Posliednija Novosti” 
Agabekovas, buvęs sovietų “če- 
kos” vadas, spausdina įdomius 
užrašus apie savo darbuotę slap
tojoj sovietų žvalgyboj (OGPU)

Savo užrašuose Agabekovas, 
be kita, sako, kad Informaci
nio skyriaus viršininku esąs 
anarchistas — bent buvęs an
archistas — Aleksiejevas, o an
tras to skyriaus vadas esąs 
taip pat buvęs anarchistas Sam- 
sonovas, kuris iki rusų revo
liucijos gyveno Anglijoje.

.STOKHOLMAS, Švedija, sp. 
10. •*- Pargabento iš atšiaurės 
prieš 33 metus žuvusių balo- 
nistų, Aslomono Andree, Nilso 
Strindbergo ir Knuto Franke
lio, liekanos tapo čia vakar su
degintos krematorijoje.

LIETUVOS ŽINIOS

Atremontuota Antaliep
tėje žuvų perykla

KAUNAS. — Valstybinės žu
vų peryklos dėl 1928-29 m. di
delių žiemos šalčių buvo nu
kentėjusios. Dabar tos peryklos 
yra atremontuojamos, kadangi, 
reguliuojant upes, žuvų veisi
masis yra trukdomas. Peryk
los pradės veikti maždaug nuo 
15 spalių. Jose bus veisiamos 
daugiausia vietinės veislės, bet 
galimas dalykas, kad Antaliep
tės peryklose veis ir užsienines 
žuvis.

Kedžiui sumažino kalė
jimo bausmę

KAUNAS. — Prezidentūra 
atsiuntė Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimau daugiau kaip 40 
malonių. Politiniams, kurie tu
rėjo kalėti visą amžių, bausmė 
sumažinta ligi 10 metų, krimi
nalistams — 15 m. Patenkintų 
malonės prašymų tarpe yra ir 
garsiojo “plėčkaitininko” Ked-, 
žio malonės prašymas. Jam su
mažinta bausmė ligi 10 metų.

Vilkickas pasmerktas 
sušaudyti

KAUNAS. -r- Kariuomenės 
teismas sprendė šaulių sąjun
gos tarnautojo šaulio Stepo Vil- 
kicko, gus. pulk. ats. vyr. 1. 
J. Kavaliausko ir Vaitkevičiaus 
bylą, kurioj jie kaltinami šni
pinėję lenkų naudai.

Teismui pirmininkavo gen. 
Šniukšta, kaltino gener. Vyme- 
ris. ' ♦

Teisiamuosius gynė: Kava
liauską — prof. Stankevičius ir 
Kodochauskas, Vilkicką — Za- 
rinas. 9*/2 vakare kariuomenės 
teismas paskelbė sprendimą: 
Vilkicką sušaudyti’, Kavaliaus
ką ir Vaitkevičių išteisinti.

Uždraudė vokiečių žur
nalus Lietuvon

KAUNAS. — Piliečių apsaug. 
d-t6 direktoriaus įsakymu, re
miamu spaud. .įstat. 25 par., 
uždrausta įvežti ir platinti Lie
tuvoje sekantieji vokiečių žur
nalai kaipo parnografija: “La- 
chens Lcben”, “Pellagas” ir 
“Figaro”. Jei tų žurnalų yra 
Lietuvoje, jie turės būti kon
fiskuoti.

Miškų tarnautojai

KAUNAS. — 1929 m. buvo 
miškų urėdų 41, jų padėjėjų 
32, girininkų 2745, vyresnių ei
gulių 217 ir eigulių 2576. Spe
cialistų buvo 278 ir nespecia- 
listų 283. Iš jų 26 yra baigę 
aukštąjį mokslą, 133 vidujinį 
ir 405 žemąjį. Miškų adminis
tracija tautybių atžvilgiu šiaip 
skirstoma: lietuvių 3288, latvių 
44, rusų 28, lenkų 16, vokie
čių 15, totorių 1, kitų 7.

Šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

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

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

Kas garsinasi "Naujienose’’, 
tas visuomet turi naudos.
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ūnsu skyrius l
I Eina kiekvieną šeštadieni, bendradarbiaujant 

K. AUGUSTUI, J, VARKALAI, J. ŠMOTELIUI ir V. RUŠINSKUI
. . .. ■ .

NAUONOS, CKfeagS, <

APŽVALGA
Akcijos ir vėl nusmuko

Akcijos įvairių korporacijų 
vėl ėmė smukti. Kodėl? Viena 
svarbiausių priežasčių yra ta, 
kad už trečią bertinį daugelio 
korporacijų uždarbiai žymiai 
sumažėjo. Kai pradėjo korpo
racijos skelbti savo raportus, 
tai tuojau akcijų kainos ėmė 
smukti. Net ir pusėtinai tvir
tų korporacijų akcijos šiandien 
yra du, tris ir net keturis kar
tus pigesnės, negu jos buvo1 
pernai prieš kracho įvykimą.

Ekspertai pranašauja, kad, 
paskutinis bertainis busiąs ge: 
resnis. Bet jie daug kartų 
pranašavo ir daug kartų sukly
do. Priegtam ir jų nuomonės 
pusėtinai skiriasi. Labiau kon- 
servatyviški sako, jog bent šiuo 
laiku su akcijų pirkimu reikia 
palaukti. Gerų “bargenų” bu 
šią ir vėliau.

Gazolino mokesniai

—
Jos bus priverstos susilieiti su 
tvirtesnėmis kompanijomis.

Drabužiai —Visų kompanijų, 
kurios užsiima gaminimu dra
bužių, šiemet uždarbiai bus 
daug mažesni nei pereitais me
tate. . < •' •• V » »• i . • 1

Statyba—Nėra jokių davinių 
manyti, kad toj pramonės ša
koj galėtų įvykti didelis page
rėjimas. Rezidensinių namų ma
žai tėra statoma.. Kitokios rų- 
šies statyba irgi pusėtinai šlu- 
buoja..,/A

A'htan)QiHliair^Qal ima .beveik 
drąsiai ;
pramonėj kiek nors streiko 1926 m.,-tai Ah’g-

1'1 V i. ' i ‘ . .... .

bar jų yra 2,035,000. Vadinami 
bedarbių skaičius • metų l&iku 
padidėjo mažne dvigubai, ne
paisant to, kad dabartinė 
valdžia labiausia žadėjo nedar
bą pašalinti, nedarbo pašalini
mą skaitė savo vyriausia parei
ga ir viską darė ką galėjo, kad 
savo pažadą ištesėtų. įsteigta 
net speciali kovai su nedarbu 
ministerija. Tačiau visos val
džios pastangos nieko negelbs
ti. Jai nevyksta kova su ne
darbu.. Bedarbių skaičius eina 

K’is didyn. .
Jei nėimsim dėmesin anglių^

Petroleum Institute apskaito, 
kad specialiais mokesniais už 
gazoliną surenkama per metus 
$550,000,000. Kiekviena vals
tija užkrauna didesnius ar ma
žesnius mokesnius. Vienur ima
ma du centai nuo gazolino, o 
kitur net šeši. Tai, žinoma, pu
sėtinai didelis apsunkinimas 
automobilistams.

Atpigo kiaušiniai

Kiaušiniai ir vėl atpigo. Chi- 
cagos rinkoj už tuziną kiauši
nių buvo mokama tik apie 21 
centas. Taip 
parsi davinėjo 
šimtį metų.

Geležies

pigiai kiaušiniai 
tik prieš dvįde-

! pagerėjimo negalima tikėtis be 
. ateinančio pavasario.

Automobilių dalys — Biznis 
silpnas. Iki šių metų pabaigos 
jokio pagerėjimo nenumatoma.

Chemikalai—Depresija palies 
tė ir tą pramonės šaką. Spėja
ma, kad uždarbiai sumažės nuo 
15 iki 20 nuošimčių.

Anglys—Produkcija gerokai 
! sumažėjo. Kartu Su tuo suma- 
I žėjo ir kompanijų uždarbiai.

Varis—Nors vario kainos žy
miai nukrito, bet numatoma, 
jog ateity jos dar labiau 'nu
kris.

• Elektros pridtaisai— Pirmojo 
pusmečio uždarbiai, palyginus 
su pereitais mėtais, nebuvo la
bai dideli. Atrodo, kad antra
sis pusmetis bus dar blogesnis.

žemės ūkio produktai—Kaj
uos kviečiams gal šiek tiek ir 

■ pakils. O kai dėl kornų, tai 
labai galimas daiktas, kad iki 
pabaigos metų kainos pasiliks 
maždaug tokios pat, kaip ir da
bar.

produkcija

Geležies produkcija rugsėjo 
mėnesyje, pusėtinai nusmuko. 
Per 
2,.276,770 tonų geležies.
1924 m. dar niekuomet nebu
vo pasiekta tokia žema produk
cija.

Kendžių vaikai per metus 
išperka už $200,000.000

Priežodis sako, jog pakanka 
iš didelio būrio žmonių surink
ti po siūlą, kad plikam paga
minti marškinius. Taip iš tie
sų ir yra. Pavyzdžiui, Ameri
kos vaikai pirkdami centinius 
saldainius per metus padaro 
biznio už $200,000,000. Kas 
dieną centinėms “kendėms” yra 
išleidžiama maždaug $520,000.

Aptiekų biznis
Šioj vietoj jau buvo

Trąšos—Sunkus laikai atsi
liepė į tą pramones šaką. Šiais 
metais farmeriai mažiau bėvar- 
toja trąšų. Tąupo pinigus.

Mašinos — Pasireiškė šioks . « • 1 , • I > i • t . • r •1
toks pagerėjimas. Bet tai tik

Be sekamo pavasario• mėnesi buvo pagaminta Ok .
Nuo v^11 tikėtis didesnio

judėjimo.
Gyvulių skerdyklos—Yra pa

grindo manyti, kad skerdyk
loms nebus blogi metai. Jų už
darbiai gal bus tokie pat, kaip 
ir pernai.

Maisto produktai (išėmus 
mėsą)—Maisto gamybai šie 
metai bus visai geri. Numato
ma, kad pelno padarys’ daugiau 
nei pereitais metais.

Mineralinis aliejus—Vėlesnie
ji daviniai rodo, jog biznis nuo
lat taisosi. Depresija aliejaus 
pramones perdaug nepalies.

Radi o—Atrodo, kad paskuti
nis pusmetis bus daug geresnis 
nei. pirmasis.

Geležinkeliai — Transportaci-karta,
pažymėta, jog nežiūrint blogų Ja žymiai sumažėjo. O tai, ži-

noma, atsilieps ir į uždarbį. 
Reikia manyti, kad geležinkelių 
kompanijų akcininkai gaus 
daug mažesnius dividendus nei 
pernai.

Plienas — Plieno pramonėje 
laukiama pagerėjimo. Nors tas 
pagerėjimas ir nebus labai žy
mus.

Teatrai—Teatrų biznis visai 
neblogas. Spėjama, jog, bend
rai imant, teatrai padarys ne
mažiau pelno, kaip ir 1929 m.

Tabakas—Cigaretų gaminto
jai turės- nepaprastai sėkmin 

Kokioj padėty dabar yra pra-Įgus metus. Faktinai, tai bus 
mone? Ar galima tikėtis, kad| rekordiniai metai. Jokiais ki- 
ji trumpoj ateityj pagerės? Ko-1 tais metais nebuvo tiek cigare- 
kias pramones šakas depresija tų pagaminta ir parduota, kaip 
labiau yra palietusi? Į tuos šiais metais.
klausimus bando duoti atsaky- yra su cigarais, kurių gamyba 
mą Standard Statistics kom- žymiai nupuolė.—K.
panija. ' — ----------—1

metų, aptiekų biznis ne tik ne
pablogėjo, bet kai kuriais at
žvilgiais net pagerėjo. Štai prieš 
kiek laiko Walgreen kompani
ja, kuri operuoja visą grandi
nę aptiekų, paskelbė savo biz
nio raportą už rugsėjo mėnesį. 
Iš raporto matyti, kad per tą 
mėnesį biznio buvo padaryta 
už $4,082,342. Palyginus su 
pereitų metų tuo pačiu mėne
siu, biznis padidėjo beveik ant 
keturių nuošimčių.
Bendrai ap’e pramonę ir biznį

Kitokis reikalas

Žemės ūkto mašinos -NejK'.- Pagt&bOS (lel HžltiO 
depresijos ; ;stovumas kainų žemės ūkto 

produktams pusėtinai skaudžiai 
atsiliepė į tą pramonės’ šaką. 
Sunku tikėtis, kad šių metų pa
baigoj įvyktų koks nors page
rėjimas.

Apie pasaulinę depresiją
Tautos Ūkis” rašo:
Pasaulio ūky šiandien matom

Lėktuvų gamyln - Reikalai -depresiją. Šita dopresi- 
grrla prasti. Turės įvykti |>er-l.in daugiausia reiškiasi diddjun- 

•stambesnės čiu beveik visur nedarbu.
Anglijoj pernai šiuo mėtų 

trauktis iš biznio, bedarbių buvo 1,100,000. Da-

siorganizavimas:
kompanijos pasiliks, o silpnes
nėms teks t--------  — --------

fija tiek bedarbių, kiek dabar, 
turėjo tik 1921 metais.

Vokietijoj taipogi nedarbas 
auga. Bedarbių skaičius sie
kia netoli trijų milijonų. Di
desnį bedarbių skaičių Vokie
tija turėjo tiktai 1924 metų 
pradžioje pačiu sunkiausiu lai
ku valiutą stabilizavus.

Kitose Europos šalyse ma
tom vienur mažiau kitur dau- 
giau tą patį vaizdą. Kaikurios 
valstybės, kaip pavyzdžiui Če
koslovakija, laikosi dėka pi
giam gyvenimo stąndardui iu 
gerai suorganizuotam eks’por- 
tui- . C •. ..... . '

Franci j a taipgi iki šiolęi ne
darbo neturėjo, jei nepaisyti 

l ) t . I , 1 . I • '

dabar siaučianęių streikų. Bet 
ir čia jau rodosi kaikurie kri
zio ženklai..

Užjūrių šalyse, ten kur ukte 
mažiau ar daugiau pasiekęs 
kapitalistinės tvarkos, raudam1 
tuos pačius simtomus.i Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse dėl 
permenko darbininkų susiorga- 
nizavimo, bedarbių tikro skai- 
čaius negalima nustatyti. Bet 
jų yra labai daug. Manoma, 
kad apie 5—6 piilijonus. Ka-t 
nadoj ir pietų Amerikoj, kur 
vyrauja žemės ūkio gamybą ir 
darbininkų susiorganizavimas 
dar blogiau stovi, net ir apy
tikrių skaičių nustatyti 
ma. Tačiau čia labai

(»4 iv < . , . I . \ J »

žiamasi nedarbu.
Nedarbas 

svarbiausias
I •

rodyklis. Nors nevien tik ga
mybos krizis yra nedarbo prie- 
žastimi. Gamybos racionalizą- 
vimas (fordizmas) ir męcha- 
nizavimas’ taipgi žymiai didina 
nedarbą.

Ūkio, arba geriau pasakius 
gamybos ir. prekybos kriziaj 
nėra* naujas dalykas. Tai kapi
talistinės ūkio santvarkos pa
daras, kurs tam tikru periodiš
kumu reiškiasi kapitalistiniame 
ūky.' šitas reiškinys' buvo pa- 
tėmytas ir studijuojamas jau 
pereitame šimtmety.

Ekonomistai priskaito perei
tame šimtmety vidaus Europoj 
ir Anglijoj pradedant 1822 me
tais iki 1913 m. apie dešimtį 
tokių ūkiško pakilimo ir nukri
timo arba krizių periodų. Pra
džioj jie laba? priklausė nuo 
derliaus. Bet vėliau, pramonei 
labiau išaugus, šitie periodai 
vyko nuo derliaus metų nepri
klausomai. 

■ • , i »1

Ūkiško pakilimo ir nukritimo 
periodų esmę sudaro pusiausvi
ros neišlaikymas tarp gamybos 
ir suvartojimo veiksnių.

Vieną kartą buvo neregulia- 
r iškurna i gamyboj. Gamyba 
taip pakyla, kad konsumentai 
negali visų gaminių suvartoti, 
arba nupuola, kad gaminių pri
trūksta. Kitą, kartą vėl kon- 
sumentų pajėgos pakyla arba 
nupuola, taip kad gamybai nor
maliai einant gaminių pasida
ro pernraža arba perdaug. Jdi 
gamyba prašoka dėl šiokių ar 
tokių priežasčių suvartojimą, 
tai sudaro gaminių perdideles 
atsargos, kurių pagalimi nėra 
kur dėti ir gamyba turi susto
ti, kol atsargos nesusi vartoj a.

Dabartinis krizis yra iiasau- 
linio karo padarinys. Kadangi 
pasaulinis karas savo teritori
niu išsiplėtimu bei jame daly-

yra, be
gamybos

negalit 
skunda

abejo, 
krizio

vavusiti žmonių skaičium Ir sa
vo intensingumu buvo didžiau
sias iš visų karų, kokių tik is
torija žino, tai ir šito karo pa
dariniai, tąipgi ir ūkio srity, 
turi būti dideli. Moderniškai 
karas umu ląiku pareikalavo 
daug pramonės gamihių. fruvo 
mokama aukščiausios ^kainos. 
Mažne visa F'uropos pramonė 
pradėjo dirbti karui. Bet to 
maža. Reikėjo ki^iptrsj į u^ju^ 
rių Šalis. Tas pats Ir sli maię-i 
tu. Kare nedaĮyYay^ioups 
valstybėms atsidarė .neribotos 
su. aukščiausiomis kainomis 
riiįkos. “ 
“boom’as”. 
jūrių, šalys 
jojo karo metu dvigubai ir 
daugiau. Pavyzdžiui, Argenti
na kviečių išvežė; 1918 m. — 
2,8 mil. tonų, 1924 ni. --1,5 
mlL, 1928 m. ^6,5 : nitil.; mėsos 

‘1418 .m. išvežė
hų, o 1924 m. jau 950 t. t. 
'Sviesto 1918 ip. išvežė 3 tukst. 
tonų, o 1923 m. 39 tukst. to
nų. Riebalų išvežė 1918 m. 68 
tukst. tonų, o 1928 m. 1271 
tukst. tonų. Sūrio prieš karų 
visai neišveždavo, o ydaha.r iš
veža apie 10 mil. kilogr, Brazio 
lija žemės tikio jgamiidų prieš 
karą išveždavo viiliitiniškai Už 
50 mil. svarų, o 19Ž9 m. išve
žė už 130 mil. svarų.

Amerikos • Jungtinių Vaistys 
bių žemės ūkio gamyba 1910 
m. buvo .vertinama, 9 milijar
dais dolerių, 0:1919 Jau 24 *miJ 
Ii j ardais dol. Tai tik pora pa
vyzdžių. Tokių pavyzdžių la
bai daug.

Taigi žemės’ ūkio gamyba, 
.palyginus su prieškariniu latj 
ku, žymiai pakilo. O pakilo • . s
daugiausia Užjūrių šalyse. Kiek 
yra pakilusi bendra pasaulio 
gamyba, skaičiais atsakyti ne- » l , 4 ‘ ‘ • J. ’ f ’
galima. Aišku tik vieną, l^ad 
pasiūlas žymiai prašoka paklau
są.

Mat, kai dėl maisto, tai čią 
dalykas gan aiškus. Maisto 
suvartojimas pareina nuo žmo
nių kiekio., Gali būti svyravi
mai, bet tie svyravimai negali 
būti dideli. Keičiasi tik mais
to kokybe, bet kiekybe gaĮi 
svyruoti tik labai nedaug. Tų 
gi,žemes ūkio produktu, kurie 
nėra vąrtojami maistu^ virš-* 
produkciją nustatyti labai sun
kų. Jų gamybos perteklius 
arba nepriteklius pareįiia,, nuo 
įvairių, kontrolei sunkiai pasi
duodančių priežasčių.

Jiems galioja tie patys dės
niai ką ir pramonei.

Kai dėl pramonės, tai čia 
irgi karas sugriovė pusiausvy
rų tarp gamybos ir s’uvąrtoji- 
mo, arba pasiūlo ir. paklausos. 
Karas pramonės įrankių ne tik 
nesunaikino, bet dar sukorė at
skirų karo reikalams pramonę, 
kuri pasibaigus u karui persi
tvarkė, persiformavo ir tęsia 
savo gamybą jau kitiems reika
lams.* , !(

Ar. šiandien pramoųūs gamy
ba yra. didesnė negu prieš ka
rą? Atsakyti į šį klausimą 
sunku, nes suku pravesti lygi
namąją kontrolę.

Kas kita žemės ūkis. Žemė 
augina tuos pačius rugius, kvie
čius, bulves. Jei tik žinom, 
kiek šitų dalykų buvo gamina
ma prieš karą ir kiek jų paga
minama šiandien, mes padarom' 
palyginimą ir, matom aiškų re
zultatą. Su pramones gamyba 
šito padaryti negalim. 'Pramo
nės gamyba vis keičiasi .netik 
kiekybiniai, bet įr kokybiniai. 
Tobulėjant /gamybai tobulėja ir 
jpS gaminiai. Mašiną paga
minta prieš karą ir pagaminta 
šiandien dažnai skiriasi esmi
niai savo veikimu. Jų palygin
ti jau nebdgalima.

Jeigu imsim pramonės me
džiagų gamybą, tai čia turim 
skaičių, štai svarbiausių pra
monės medžiagų gamybos skai
čiai reiškiant juos prieškarinės 
gamybos procentais, 
šiandien gaminama 
<proc., žibalo arba naftos apie 
300 proc., gdležios apie 95, "va
rio apie 150, švino apie 480, 
cinko apie 110, cino apie 105 
ir aliuminijaus apie 300.
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Kare nedalyvavusiomą 
atsidarė .neribotos 

.. . i kainomis 
Prasidėjo nematytas 

Ypač naudojosi ųž- 
Ganryba Čia išbu- 

,tLi 
pavyzdžiui,! Argenti- 

m'J — — '
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rftil. tonų, 1924 m. -1,5

H i

‘.ų ®Iš šitų skaičių matom, kad 
pramonės medžiagų , gamyba, 
bendrai imant, ,prašoko "prieš-- 
karinį kiekį. Ttk anglis ir ge
ležis' truputį atsiliko, bet dėlto, 
kad juos pakeičia: anglį žiba
las, o geležį—kiti metalai, ypač 
aliuminijus. žibalo ir’alumini- 
jaus gamyba pakilo trigubai.

'Kai dėl 'kitos pramonės ga
minių, tai, kaip jau esu pažy- 
Wjęs, jokių . kontroliuojančių 
palygiriinių pravesti negalima, 
nes lyginti .galima tik vienodoj 
kokybės dalykus. Bet vis dėlto 
turint galvoj pramonės medžia
gų gamybos padaugėjimą ir 
pramonės .įrankių padidėjimą, 
privalom daryti išvadą, kad 
pramonęs gamyba šiandien yra 
žymiai didesnė negu prieš karą.

0 kaip yra su suvartojimu 
arba< paklausa ?

Suvartojimas pateia nuo

Šeštadienis spalio 11, l$30

Anglies 
apie 95

vienas prisipirktų daug įvairių 
dalykų, jei tik turėtų pinigų. 
Jeigu kiekvienas turėtų tiek 
pinigų, kiek jis nori, tai, gal 
bUti, visos prekės butų išpirk- 

<tojs viena diena.
Karas žmones nualino. Teisy-* 

bė, ne visus. Nemaža karu 
pralobo. Tačiau galutiniame 
rezultate nualintų <bus nepaly
ginti daugiau negu pralobusių. 
Taigi, bendrai, galima tvirtin- 
.ti, kad žmonių pajėgumas pirk
ti šiandien yra žymiai mažesnis 
negu prieš karą. Dęšimts me
tų išėjusių nuo 'karo pabaigos 
"dąug padėįį čia negalėjo pa
keisti, nes tas, kas buvo rink
ta ir taupyta kelias dešimts 
metų, per vieną dešimtmetį 
.grįžti negali. Taigi ūkio krizio 
priežastys aiškios: karas suar
dė gamybos ir suvartojimo pu
siausvyrą. Gaminama daugiau 
negu pajėgiama suvartoti.. že
mės Ūkio gamyboj perteklius ir 
kainų nukritimas pasireiškė 
greičiau/nes žemės ūkio pro
duktų negalima nei ilgai ma- 
'gazinuoti nei toli transportuo
tu Pramonės kas kita, pra
monės gaminius galima maga- 
žihuotir kiek nori ir transpor
tuoti kur dori: Pramonės ga
miniai pakelia ilgiausią maga
zinu vimą, toliausią transportą. 
Del 'to Uai daugiau reikėjo lai
ko kol pripildyta pramonės ga
miniais visi magazinai ir už
kišta visos skylės.

Reikia pažymėti, kad iki šio
lei j jau dešimt metų eina kova 
už kąinas. Karę metu, iš da
lies dėlto, kad gamyba tapo ap- 
sorbuota gaminimu karo rei
kalams, jš dalies dėlto, kad 
pasidarė negalimas ’ medžiagų 
pristatymas, iš dalies dėl dar
bininkų ir ypač specia
listų pašauktų karau, sto
kos, prekių gaminiams s'u-
sitrukdė, jų visur pasidarė
maža ir jų kainos pakilo kele
riopai. Prie kainų pakilimo
dar daug prisidėjo valiutų svy
ravimas ir kritimas. Norėdami 
apsidrausti nuo valiutos svyra
vimo bei kritimo prekių gamin
tojai ' ir pirkliai priprato įkal- 
kuliuoti kainosna tam tikrą, 
kartais labai aukštą premiją.

Karui pasibaigus ir prasidė
jus normaliai gamybai kilo kon
kurencija ir kova už- aukštų 
kainų palaikymą. Ta kova eina 

;iki šiolei, žemės ūkio gamyboj 
konkurencija jau nuspaudė 
kuinas iki prieškarinio stovio 
ir perteklius spaudžia jas dar 
toliau. Spaudimas eis tolinu, 
kol kainų žemumas padarys 
gamybą neišsimokančią ir ga
myba neąumažcs.

Žeipės ūkis negali susiorga
nizuoti pasauliniu kontinentaliu 
arba nors vienos šalies mašta
bu, negali reguliuoti savo ga
mybos ir dėlto jis visur darosi 
laisvos konkurencijos auka.

Pramonei lengviau kovoti už 
kainas ne tik dėlto, kad ji turi 
beveik neribotą galimybę maga- 
zinuoti, transportuoti savo ga
minius, bet labiausiai dėlto, 
kad pramone gali organizuotis. 
Iš čia atsirado karteliai, sin- 
iidikaUi, trestui ir kitos gamin
tojų organizacijos.

Šitų aplinkybių ir pastangų 
dėka pramonei pavyko savo

gaminių kainas išlaikyti iki 
šiolei apie 50% aukštesnes ne
gu prieš karą.

Garny bos mažinimas ir regu
liavimas, o iš kitos puses ga
mybos racionalizavimas .ir me- 

A.

chanizavimas padare didelį- ne
darbą. Bet valdžios negali 
lęisti perdaug augti nedarbui 
ir stengiasi kaip nors surasti 
darbininkams užsiėmimo.

Taigi, šita kova, šita makaly
nė eis dar ilgai. Kol tęsis šita 
.kova, tęsis ir-įvairus krizio 
simptomai: nedarbas, gamybos 
stagnacija, sociali kova.

Iš visų šitų ūkio krizio simp
tomų pavojingiausias yra ne
darbas. .Jis pauperizuoja, pro- 
letarizuoja ir radikalizuoja ma
ses. O suradikalėjusios masės, 
paprastai linkusios yra kelti 
riaušes ir bandyti perversmu 
pakeisti savp sunkią būklę.

■

Garsinkites ‘N-nose’

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dfresių moka didele
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiS- 
mitno i trumpų laika. Di- 
plomos išduodamos!; Ra- 

l lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 
; . Principalas

190 N. State St„ k. Lake St. 10 fl.

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 
40 N. Dearborn St. Chicago.

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

248 VVASHINGTON ST. 130 N. LA SALLE ST. 
BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

VAŽIUOKIME I LIETUVA 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

PuikŲs Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivų Išplaukimai Iš N e w York: 

Babravičiaus Ekskursija
Frederik VIII ........., Oct. IX

United States ..................... Nov. 1
Hellig Olav ....................... „ Nov. 8

Inloiniaeijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas pavo agentų arba

i

r < SCANDlMVIAN-AMERICAN LINE.
27 WHlTEHALL ST. 
NEW YORK, N.Y.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigos biznį Rugsėjo 24, 1930, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriui Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discounts ............................ .
Overdrafts ...........................................
U. S. Government Investments ........
Municipal and Corporation Bonds ... 
Banking House (Equity) ..................
Furniture and Fixtures .......................
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry

Totai

Resources

Resources

$2.474.472.88
1.022.36

... 76.097.93

... 546.019.35

... 168.600.00

... 19.297.18
... 509.220.68

6.090,51

$3.800,820.89

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ....
Surplus .................
Undivided Profits
Rcserve Account
Dividends Unpaid
Deposits ........
Due to Banks ... 
Other Sundry Liabilities

LM-'. L.>4
Totai Liabilities

$200,000.00 
200,000.00 
164,804.01 
25,802.36 

26.00 
3,191,329.72 

10,000.00 
8.858.80

$3,800,820.89

A STATE SAVINOS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Phone Lafayete 5767

Specialiai

7337 Stony Island Avė

Phone Lafayette 45 58

4434 S. Fairfield Avė

$126.00 
$5.65 
$1.48

PAMATYKITE MUS AR TELEFONUOKITE 
HYDE PARK 1726

Mes sutaupinsime jums pinigų.

Kombinacija storm durų su dra 
tintais sieteliais ........ ......................
Gera malcva galionas

apžiūrėti savo namo reikalus, jį remodeliuoti, ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimą visų jums reikalingų medžiagų, naujų 
ir vartotų, pav.
Lumberio, durų, lingu ir visokios rūšies Mill Work, stogų popie- 
tos, Wall Boards, Plumbingo, Paipų ir t 

Į/ 2 karų garažas

: ■■ i = s : ■ -■
VALYMAS IR PROSIN1MAS

A. YUSHAS
, ' KRIAUŠIUS
Išmintingi vyrai ir išmintingos moterys Kada jie nori 
allikti valymą, jie žino kur eiti! Nereikalinga ir sakyti, 
kad A. YUSHAS yra geriausias žmogus pašaukti, kada-
jus norite IŠVALYTI IB SUPROSYTI savo drabužius, r

BROOKLYN NEW YORK TAILORS
SIUTAI SIUVAMI ANT UŽSAKYMO

Valymas, Dažymas, Prosiiiimas ir Taisymas. — 
Kailių darbas mttsii specialybė. *

4457 S. Talman Avė. Aw>hor Avn
Phone Lafayette 2536

2633 Yz W. 39th PI
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Keistučio kliubo 19 metų 

sukaktuviu v

Lietuvių Keistučio pašelpiio 
diubo gražus vakaras įvyko 
>raeitą sekmadienį, spalio 5 d. 
Jetuvių Auditorijoj (Bridge- 
x>rte). Visų pirma vienas iš 
komiteto, A. Barkauskas, trum- 
)ais, bet gyvais žodžiais per
statė kliubo pirmininkų Jonų 
Ueksandravieių ir pavedė jam 
varką vesti. Pirmininkui skir- 
ą vietą užėmus, prasidėjo pro
gramas’ su “Lietuva tėvynė 
misų’’, kurį Birutės choras 1S-

Pidėkos žiedų ceremonija
Baigus pirmininkui kalbą, 

buvo šaukiami pavardėmis visi 
tie nariai, kuriems šį metą pri
klauso gauti dovanas: žiedai 
už neemimą pašelpos pet- 12 

I metų iš kliubo. Tokių yra 25— 
23 vyrai ir dvi moterys, bu- 

j tent K. Gurienf/ ir M. Skusevi- 
čienė. Jie buvo visi sušaukti 
ant estrados ir kiekvienam pir
mininkas' prisegė po raudoną 
rožę kaipo pagarbos ženklų, o 
žiedai bus išdalinti susirinki
me, nes nepaspėjo .padaryti, 
čia irgi buvo gražu pasižiūrėti 
į tą būrelį, kuris sudaro dalį 
kliubo armijos ir kurie, kad ir 
serga, bet neima pašelpos, tuo 
budu suteikia kliubui paramos 
ir sau užsitarnauja pagarbos 
ženklų, o kaip žinia, dovana nė
ra įkainuojamas dalykas.

Birutei 
prasidėjo 
vadovyste 
bai gera,
norėjo šokti, 
kuopuikiausiai. 
žaus vakaro 
priklauso 
kauskui ir ivl. Narkiui, kuriuo
du nesigailėjo savo* truso pada
ryti vakarą gražiu ir sėkmingu. 
Tokie tai komitetai turėtu būti c 

pavyzdžiu kitiems komitetams. 
Tikrai negaliu pasakyti, kiek 
vakaras davė pelno, bet man 
rodos, bus' apie trys šimtai do
lerių.—Anton Jūsas.

Lietuviu Valanda
w

šia dienų šeštadienį-Lietuvių 
Dainos per orą iš stoties W. C. 
F*. T... 970-K. ; pradžia nuo 
iki 7 vai. vakare, dalyvauja 

Budriko Orkestrą po vadovy
ste Jozavito. Sugrieš naujus lie- 
tuviškus šokius ir melodijas. 
Bus naujas tenoras, Birutės du
etas, ir nauja soprano mergaitė 
padainuos.

Nepamirškite užsukti savo ra- 
dios. Programas duodamas

Jos. F. Budrike Krautuvės 
kooperuojant Brunsvvick Co.

S.L.A. 6-to Apskričio 
Konferencija Įvyks 

Rytoj
šešto Apskričio konferencija 

Įvyks sekmadienį, SpiUių 12 <1., 
1 Vai, po pietų, Meldažio avet., 
2244 W. 23rd place.

Šiame suvažiavime Seimo 
Rengimo Komisija induos ra
portų. Taipgi bus daug ir kitų 
svarbių reikalų aptarti.

Prašom delegatų-(čių) būt 
laiku, nes konferencija prasi
dės punktualiai.,

Valdyba.

Išpardavimas

Kadangi visų programų iš 
ės atliko Birutės choras, 
r perstatyti atskirai kiekviena 
lainininkų ir dainininkę nebu- 
o reikalo, tik pats Birutės 
horo vedėjas M. Jozavitas 'pa- 
larė pranešimus, kieno kompo
zicija ir kas bus dainuojama. 
<aip ir buvo tikėtasi, Birutės 
horas publikų, kurios buvo pil
ta Auditorija, puikiai palinks
mino.

Netik choras’, bet ir atskiri 
olistai ir solistės taip gražiai 
lainavo, kad publika džiaugėsi, 
>lojo ir norėjo, 
fiau dainuotų.
Hšaiiką su kanklėmis 
tenorėta paleisti nuo
Pirmininko—Kliubo 

kalba

ei
tai

užbaigus' programa, 
šokiai. Muzika po 
M. Jozavito buvo la- 
Šokikai šoko ir dar 

Viskas nusisekė 
Už tokio gra- 

surengimą garbė 
komitetui A. Bar-

kad dar dau- 
Pavyzdžiui, p. 

tikrai 
estrados.

steigėjo

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
i Utėnų kainu), Smilgių vai., Panevė- 1 
žio apskr. Negalėdamas visus atlan- i 
kyti ir atsisveikinti, šiuomi tariu vi
siems savo pažystamiems sudie. Aplei
džiu Chicago spalio 16 d., nuo La 
Šalie Station, 1 1 vai. vakare.

KAZIMIERAS KRIKŠTINA VIČIUS 
2340 So. Hoyne Avė.

pert ra u-Padarius programo 
kalbėjo kliubo 

>s Aleksandra- 
pasitikta entu- 
plojimu. Tai

Garsinkitčs “N-nose”
a 15 minučių, 
lirmininkas Jon 
’ičius. Jis irgi 
iastiškai delnų 
falbut jam buvo
r padėkavonė už tai, kad jis tą 
Jiuba suorganizavo ir per 19 
•iety dirbo, kad kliubą išaugi
ns į tokią tvirtą* pašelpinę or- 
anizaciją, kokia šiandien kliu- 
»as jau yra.

net matai ir girdi patį organi- 
atorių kalbantį i narius, i pub- 
iką. Jau bus lygiai 19 metų 
aip kliubas suorganizuota, o 

dar ir šiandien 
•atsižada, pilnas 
is pačiais žo- 
evvniolikr metu v V
Broliai ir sesu- 

organizuotis,

•rganiaztorius
avo idėjų i

Ižiais kaip 
itgal šaukia 
ės’, mes turim 
urim vienytis, rašytis į kliubą
nes turim turėti skaitlingą na- 
iais ir tvirtą finansais orga- 
lizacija”, etc.

Priced as low as $25 
Apdraustas nuo nuostolių

Tobulos kokybės
Augščiausios vertės

f JtlU-Cblll
Tbe INSURED Diamond Ring

Jus. kurie vertinate grožę... jus. ku- 
ie turite išlavintą skonį, mes kviečia- 
ne jus pamatyti musų įdomią Tru-Blu 
deimantinių Žiedų, kurią galite matyti 
nusų sankrovoje.

Čia jus rasite nepaprasto gražumo 
•iedus papuoštus su tobulu Tru-Blu 
leimantais.

TRU-BLU —
Viskas ką vardas pasako 

’arduodam ant išmokėjimo arba cash 
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciaiiškumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.

Didelis pasirinkimas deimantų ir 
auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St
Prie pat Archer Avė. 

CHICAGO

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

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS. VALSTIJINIS BANKAS” „

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
Šis bankas kviečia jūsų 

biznį kadangi

yra Stiprus
yra Vedamas Gabių Bankierių

CHICAGO LAWN STATE BANK 
& TRUST CO.

63 gt. prie Kedzie Avė

Pabuskit! Pabuskit! Pabuskit!
N0WBUY.
ATINGCOMP

• 0)

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

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

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

s
Jeigu jus norite patys įsivesti apšildymų, musų.inžinierius padarys jums pienus 

ir parodys kaip atlikti tų darbų. Kiekvienas sugabus žmogus pats gali susivesti 
šilumą be jokio vargo. Mes taipgi paskolinsime visus reikalingus atlikimui 
įrankius dykai.

Musų biznio tikslas yra patenkinti musų kostumerius ir duoti jiems gerų ir 
gų patarnavimų.

Mes taipgi užlaikome didelį pasirinkimų visokių phimbingo reikmenų, kaip 

fittingu

darbo

tcisin-

Mes taipgi užlaikome didelį pasirinkimų visokių phimbingo reikmenų, kaip antai: 
virtuvių sinkų, maudynių autfitų, šilto vandens tankų, vandens šildytojų, paipų ir 
fittingu, vaivos, paipų uždangų, boilerių uždangų, bresinių vaivos, kranų, žodžiu, 
viską, kas tik yra reikalinga prie apšildymo ar phimbingo.

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

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

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645
South West Skyrius: So. Chicago Skyrius:

4101 Archer Avenue 9300 Commercial Avė
t *

4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart Kampas 93-čios gt.
Tel. LAFAYETTE 0287 I . Tel. SAGINAW 4847

Kalbame Lietuviškai

Pilnam Įsisiūbavime Dabar Tęsiasi Abejose

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Tūkstančiai prekių, naujų madų, parinktųjų padarymų parsiduoda už naujas ir 

dar niekuomet negirdėtai žemas kainas!

BARGENAI, BARGENAI
PEOPLES KRAUTUVĖSE

MOHAIR SEKLYČIOM SETAI.

Padaryti musų nuosavoje dirbtuvėje iš pilnai užtikrintos medžia
gos per patyrusius dirbėjus. Visa vvebbed konstrukcija, dailus nau
jos mados romai apdengta su kandžių neliečiančiu Mohair ir liuo- 
som springsų, apverčiamom paduškaitėmis, kaina 
2-jų šmotų sofa ir kėdė ................................................. $89.50 Naujos 1931 Metų Mados 

PHILCO RADIOS
Pilnai įrengti dailiame kabine-

3-čia kėdė dėl pritaikinimo ...................................................... $30.00

Puikųs Grojikliai PIANAI.
Grajina ir atrodo gana gerai beveik 
kaip nauji, verti 6 sykius daugiaus, 
dabar parsiduoda su rolėm ir benčiu 

už $49.50
Rankoms grajinami pianai
po  ........................  $15.00

ir augščiau.
Puikus gerų padarymų gramofonai 
po ......................................... $5.00

te kaip parodyta, išskaitant tū
bas, dabar Peoples Krautuvėse 
parsiduoda už 
naują žemą kai- vOviUU
ną itk

7-nių šmotų valgomo kambario setai, dailiai padaryti iš kombi
nacijos riešuto ir gum-medžio, stalas padidinantis iki 6 pėdų, 5 kė
dės ir 1 kėdė su parankom; sėdynės apdengtos su geros rųšies Jac- 
ųuard. 7 šmotai $70.00 vertės. 22 paskutinius 
šiuos setus parduosime po .............................................

MIEGAMO KAMBARIO SETAI.

Jų rasite Peoples Krautuvėse virš 15 karlodų, visokių naujų madų, me- 
džitj it baigimų. Dabar Peoples Krautuvėse parsiduoda veik už pusę kai
nos. Setai susidedanti iš 3-jų didelių šmotų. lova, šeforetta, ir kamoda, 
augštos rūšies padarymo, verti nuo $150.00 iki $200.00 
dabar už ........... *....................................................................

Kiti setai verti nuo $225.00 iki $300.00 parsiduoda po ........ $154.00

Dubeltavos vatinės blan- 
ketos ir geros rųšies kald- 
ros, $3.00 vertės, /

po $1.95

$39.75

Naujos mados seklyčiom šildy
tuvai gerų išdirbysčių, pilnai 
enemeluoti į riešuto spalvą, 
verti $50.00, dabar parsiduo- 

da po..... ■' $29.75

Pdikios plieninės lovos, pasirinki
mas bile pageidaujančio
Kaina ...........................

didžio.

$4.95
9x12 didžio augštos rųšies grindų 
uždangelai (Felt bąse Rūgs) verti 
iki $9.00, dabar po ^4 85

Lengvus Išmokėjimai Pritaikinami Visiems
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais.

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

' j1—!'........ ...........

2536-40 W. 63rd St.
Cor. Mapleivood Avė.
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UNIJA AR PARTIJA?

Ne vienam organizuotam lietuviui rubsiuviui šian
die tenka spręsti keblus klausimas: kam tarnauti — 
unijai ar partijai. Tas klausimas vargina sąžinę ir pro
tą tiems lietuviams rubsiuviams, kurie priklauso ko
munistų partijai.

Mat, yra dalykas toks, kad komunistų partija, su
lig savo duondavių Įsakymu Maskvoje, darbininkų uhi- 
jas šiandie bando suskaldyti. Tarp kitų ji atakuoja ir 
rubsiuvių uniją Amalgamated Clothing Workers of 
America. Fosterio vadovaujamas komunistų centras 
apšaukė šitą uniją — vieną geriausių Amerikos darbi- 
ninku organizacijų! — “parsidavusią darbdaviams”, 
“kompanična unija” ir liepia partijos nariams ją griau
ti, o jos vietoje organizuot “hundred per cent revoliu
cinę” uniją, Needle Trades Workers industrinę uniją.

Nesvarbu, kad pats Fosteris prieš keletą metų bu
vo pats griežtas unijų skaldymo priešas ir smerkė kiek 
drūtas “dualizmą” profesiniame darbininkų judėjime. 
Nesvarbu, kad dabartinis Amerikos komunistų vadas 
pirmiaus ragindavo* darbininkus “gręžti iš vidaus” uni
jas, bet ne skaldyti jas. Šiandie jam įsakyta skaldyti, 
ir jisai jas skaldo, užmiršdamas visus pirmesniuosius 
savo “principus”. Ir kiekvienas “pieška” komunistų 
partijoje yra verčiamas daryti tą pat.

Daugelis komunistų tečiaus yra išbuvę per metų 
metus Amalgameitų unijos nariais. Jie už ją kovojo, 
streikuose dalyvavo, kalėjimuose sėdėjo. Unija gynė 
jų reikalus, užtarė juos nuo bosų sauvaliavimo. Da ir 
šiandie, pramonės krizio ir nedarbo metu, rubsiuviai 
Amalgameitai tuose miestuose, kur unija gerai stovi, 
uždirba po dolerį ir daugiau už valandą. Na, ir kaip 
gali dabar unijos narys šitą savo organizaciją ardyti?

Partija liepia ardyt. Bimba vadina “renegatais” 
tuos narius, kurie neklauso įsakymo. Už savo keiksmus 
toki Bimbos gauna užmokėt, bet ką gaus šapos darbi
ninkas, kuris sugriaus savo uniją ir atsidurs gatvėje 
be uždarbio ir duonos kąsnio?

“Naujienų” redaktoriui teko pereitą trečiadienį 
laikyt prakalbą skaitlingam lietuvių^ rubsiuvių susirin
kime Baltimorėje. Buvo liūdna klausytis, kaip susirin
kimo pabaigoje ėmė “statyti klausimus” komunistų 
propaganda apmulkinti žmoneliai. Nieko rimto, nieko 
protingo jie nesugebėjo užklausti apie uniją arba šiaip 
kokį darbininkišką reikalą, o tik tauškė juokingiausias 
nesąmones apie Amalgameitų “unijos mašiną” ir Hill- 
maną. Net rimtesniems pačių komunistų, matyt, darė
si nejauku girdėt tokias savo draugų “diskusijas”. Jie 
nusiminę tylėjo.

Gaila tų' darbininkų. Stalinas su savo pakalikais 
pastatė juos į tokią keblią padėtį, kad jie nebežino, kaip 
išsisukti. Partija ar unija? Tarnausi partijai, pakenksi 
savo darbininkiškiems reikalams; remsį uniją, partijos 
boseliai tave prakeiks ir “renegatu” apšauks!

Mes betgi manome, kad darbininkiškas susiprati
mas paims viršų ant partijos “disciplinos”. Kovoje prieš 
Amalgameitų uniją komunistų partija bus taip pat ne
garbingai sumušta, kaip kad ji buvo kovoje su SLA.

\ - - - . - _ - -- — -. -------

VALDŽIOS KftlZIS LIETUVOJE
f"—

Lietuvos valdžioje įvyko naujas krizis. Pasitraukė 
užsienių reikalų ministeris, Dr. D. Zaunius, ir laukia
ma viso kabineto rezignavimo.

Kuo pasibaigs šis krizis, pamatysinle. Tuo gi tar
pu galima pastebėti tiek, kad Lietuvos valdžia nėra nė 
kiek pastovesnė už parlamentarinių šalių valdžias. 
Nors ji susideda tik iš vienos partijos žmonių, bet jos 
viduje nuolatos eina nesutikimai ir peštynės.

NESĄS ŽVALGYBININKAS, 
BET BUVĘS

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo įdėta vieno Brookly- 
nieuio korespondecija apie va
dinamą “šaulių spaudos atsto
vą” Adomaitį, kur buvo paša-i

kyta, kad jisai esąs žvalgybi
ninkas ir gaunąs iš Lietuvos 
žvalgybos algą. Apie tai da
bar rašo ir “Keleivis”.

Bostono savaitraštis praneša 
štai ką: •

“Kada šitas dalykas iškilo 
viešumon, tai ir mums paru
po pasiteirauti, kiek jam yra 
tiesos. Mums teko kalbėtis 
apie tai su p. Adomaičiu as
meniškai. Jisai nesigina esąs 
tautininkas. Jis taip pat pri-

ja neturįs 
taipgi da- 
nesąs joks 
joks ‘šni-

si pažįsta ir žvalgyboj tarna
vęs. Bet nuo 1928 metų jau 
nieko bendra su 
(?—“N.” Red.), 
bartiniu laiku jis

' ‘žvalgibininkas,’ 
pas’.

“žvalgyboj p. Adomaitis 
tarnavęs prie trijų vyriausy
bių : prie krikščionių demo
kratų, prie liaudininkų ir 
prie dabartinių tautininkų. 
Bet su tautininkai! i atsisky ręs^ 
ir, net’ į: .Varnius įbuyęs .iš^ 
siųstas. Dabariihiu laiku jiis 
esąs laikraštininkas, dirbąs 
‘Musų Rytojui’. Be to, jis 
esąs ir šaulių sąjungos atsto
vas'. Rodė ir dokumentus. ✓

“Ar visa tai tiesa, ką p. 
Adomaitis pats apie save 
kalbėjo, mes, žinoma, galvos 
nedėsim.”
Jeigu p. Adomaitis net prie 

trijų valdžių tarnavo žvalgybo
je, tai reiškia—jisai yra žval
gybininkas iš profesijos, žino
ma, jisai galėjo su dabartine 
valdžia susipykti ir net į Var
nius patekti; juk ir Voldema
ras su ja susipyko ir pateko 
ištrėmimam Tečiaus Adomai
čio pasakymas, kad jisai su 
tautininkais visai atsiskyręs, 
prieštarauja jo pasigyrimui, 
kad jisai dirbąs “Musų Ryto
jui”, kurį leidžia valdžios parti
ja. ,

Be to, čia išeina į aikštę, 
kad p. Adomaitis apgaudinėjo 
Amerikos lietuvių visuomenę, 
nes" jisai, atvykęs į šią šalį, pa
siskelbė esąs “šaulių spaudos 
atstovas”, o pasirodo, kaip ji
sai pats prisipažino, jisai “dir
bo” ne Šaulių Sąjungos orga
nui “Trimitui”, bet pašaliniam 
laikraščiui.

klausimas, kokios naudos' tu
ri Lewisas, Amerikos Darbo 
Federacija arba kas nors ki
tas iš lavonų ir narių, kurie 
nemoka duoklių?

“Yra afktas— kietas, šal
tas, liūdnas faktas, kad iš 
467,172 angliakasių, priklau-

šiušių unijai, kuriuos p. Le- 
wis buvo paveldėjęs 1920 m., 
jisai dabar teturi tik 103,- 
000 narių, iš kurių 75,000 yra 
kietųjų anglių kasyklose.” 
Reiškia, 300,000 narių rei

kia atimti iš skaičiaus, kurį 
padavė ADF.

ADOMAITIS IR AMERIKOJ 
ŠNIPINĖJO

Apie įvairius Dalykus J

Tą gandolą ga- 
savo rųšies la- 
mokslininkai su 

instrumentais
eksperimentus ir

didžiai*

>v

Prof. Piccardo ban 
dymas ‘‘j dangų” 

kilti

žmonėš yra savo rųšies vaba
lai. — Sunkenybės, su kurio
mis yra surišta atmosferos 
studijavimas.— Lėktuvai, de
rižabliai ir balunai. — Pro
fesoriaus Piccardo bailinas. 
—Nepasisekęs bandymas. — 
Ko norima atsiekti ekskursi
ja “į dangų”,

susidurti su aukštesniais at
mosferos sluoksniais.

Yra keletą būdų tai padary
ti. čia jau bus pravartu pa
žymėti, kad lėktuvas tam tiks
lui netinka. Aukštumoj oras 
yra gana retas, todėl su lėktu
vu skristi negalima. Kitas ne
parankumas, — tai motoras. 
Prie žemos temperatūros labai 
sunku yra motoras operuoti.

Netinka ir 
dangi su jais 
aukštai iškilti.

kartas 
išdrįsta pažiūrėti, 
ankščiau arba že- 

Pagarsėjęs garn

4 d.

buvu-

Nors “Keleiviui” p. Adomai
tis tvirtino, jau nuo 1928 m. 
neturįs" nieko bendra su žval
gyba, bet iš jo pasipasakojimų 
kitoje vietoje, Brooklyne, ma
tyt, kad da ir šią vasarą, lan
kydamasis Amerikoje, jisai už
siiminėjo šnipinėjimu.

Brooklyne spalių mėn. 
Tautininkų Kliubas (t. y. 
nybės” štabas) surengė
šiam Lietuvos žvalgybininkui 
Adomaičiui išleistuves, kuriose 
dalyvavo būrys žmonių. “Tė
vynės” reporteris, aprašyda
mas tas išleistuves, pažymi, 
kad Adomaitis laikė kalbą, ku
rioje jisai, be ko kita, pasisa
kė:

“kad jisai turįs surinkęs ži
nias apie vienuolika Ameri
kos lietuvių veikėjų, kuriuos 
jis čia įtarė dirbančius prieš 
Lietuvą. Esą, sugrįžęs Lie
tuvon ir reikalui esant, jis 
paskelbsiąs viešai tų vienuoli
kos asmenų darbus ir juos 
įvardinsiąs, kad Amerikos lie
tuviai žinotų, su kuo reika
lą turi. Vadinasi, pats p. 
Adomaitis prisipažino, kad 
jo Amerikoje lankymosi ti
kslas esąs surinkti žinias 
apie kai kuriuos asmenis, pa
rašyti ‘judąją knygą’ ir ją 
paskelbt sugrįžus Lietuvon”. 
Taigi matome, kad Adomai

tis savo šnipiško amato iki 
šiol dar nėra metęs. Jeigu jisai 
dabar negauna algos i,š žval
gybos (nors ką gali žinoti, gal 
ir gauna?), tai jisai šnipinėja 
“iš pasišventimo”.

Mes šliaužiojame po tą musų 
žemelę, kaip kokie vabalai. Tik 
vienas- kitas iš musų 
nuo karto 
kas randasi 
miau musų.
tininkas Beebe prieš kiek laiko 
buvo nusileidęs į juros gilurųą. 
šiomis dienomis 'Piccard, belgų 
mokslininkas, bandė balunu pa
sikelti dešimtį myliųi j orą, kad 
įgyti daugiau žinių apie atmos
feros aukštesnį sluoksnį.

Tai beveik ir viskas, ką mes 
žinome. Metodai, kurie nau
dojami žemės vidurių ir at
mosferos tyrimui, yra labai ne
tobuli. Paviršutiniai žiūrint, 
atrodo, jog studijuoti atmosfe
rą turėtų būti daug lengviau, 
negu juros arba žemės gelmes. 
Jokių ypatingai sunkių kliūčių, 
rodosi, nėra. Tačiau tikrumoj 
kaip tik priešingai yra. Atmos
feros studijavimas esti surištas 
su didelėmis sunkenybėmis, ka
dangi aukštumoj oras nebetin
ka kvėpavimui. Kitas dalykas, 
tai didelis šaltis, kuris neleng
va žmogui tėra pakelti.

Dūliai tų kliūčių iki šiol vi
sai nedaug tepasisekė surinkti 
žinių a'įjie aukštesnį atmosfe
ros sluoksnį. Ir tos žinios žy
mioj savo dalyj yra paremtos 
spėjimais. Mat, dujos prisilai
ko tam tikrų dėsnių. Moksli
ninkai tad ir daro tam tikras 
išvadas kai dėl aukštesniojo 
sluoksnio atmosferos. Kiek tos 
išvados 
žinoma,

Jeigu 
dėtų iš

derižabliai, ka- 
negalima labai 
Daugių dau

giausia, —tai dešimtį tūkstan
čių pėdų. O tai dėl tos pa
prastos priežasties, kad aukš
tumoj oras yra labai skystas. 
Dujų, spaudimas derižablio maL 
šuose pasidaro labai didelis, ir 
jei neapsižiurima, tai jie gali 
plyšti.

Jei lėktuvai ir derižabliai 
netinka atmosferos studijavi
mui, tai kokiais kitais prietai
sais begalima naudotis? Mums 
dar lieka balunai ir raketos. 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
ateityj raketa vaidins neįmano
mai svarbią rolę, kadangi su 
jos pagalba bus galima pasiek
ti vis aukštesnių ir aukštesnių 
atmosferos sluoksnių. Tačiau 
šiuo momentu raketa dar tebė
ra eksperimentalėj stadijoj.

Jei ir butų tinkama raketa 
išvystyta, tai kol kas dar nesi
randa tokių instrumentų, kurie 
tiktų rekordavimui aukštesnio- 

Tad 
bent

tenkintis

sakant, jie galės pasilikti aukš
tumoj tol, kol pajėgs atsilaiky
ti prieš šaltį ir kol nepritruks 
oro kvėpavimui.

i Prie baluno yra pritaisyta 
gandola, kuri turi didelio ru
tulio pavidalą.
Įima pavadinti 
boratorija, kur 
įvairios rųšies 
gali daryti

■štebėj ibius. Gandoloj randasi 
.ir paraši u ta i. • J ('i , kas . atsitik 
• Tų su Btfiuhu,' tai mpkšiiiiihkai 
■turėtų' progos išsigelbėti.

žodžiu balunas yra visais at
žvilgiais tinkamai aprūpintas. 
Reikalinga tik sesti į gandolą 
ir kilti aukštyn. Tačiau iki 
šiol tatai nepasisekė padaryti. 
Prieš porą savaičių Piccard 
bandė su balunu kilti, bet išėjo 
fiasko. Balunas nei truputį 
nuo žemės nepakilo. Vėliau už
ėjo nepalankus , oras, tad nuo 
tolimesnių bandymų laikinai te
ko atsisakyti.

Prileiskime, 
ja “į dangų” 
bus atsiekta?

kad tą ekskursi- 
pavyks. Kas tuo 
Kokia iš to bus

KIEK NARIŲ TURI A. D. 
FEDERACIJA?

Savo metinėje konvencijoje 
Amerikos Darbo Federacija pa
skelbė turinti 2,960,000 narių. 
“The American Miner” sako, 
kad ta skaitlinė yra neteisinga.

narių,“Tarpe 2,960,000 
paminėtų raporte, yra 400,- 
223 angliakasių, ir jeigu į000
šitą skaičių įeina koki 200,- 
000 unijos lavonų, koki 75,- 
000 reorganizuotosios unijos 
nariai ir apie 5,000 nariai 
Lewiso lokalų, kurie liovėsi 
mokėję duokles Levvisui, tai 
raportas apie 400,000 narių 
yra pusėtinai tikslus. Tik yra

yrą teisingos, — tai, 
jau kitas klausimas, 
musų atmosfera susi- 
vienokios rųšies dujų,

jei žemė nesisuktų, jei tempe
ratūra visur butų vienoda ir 
nebūtų vėjo, tai tąsyk nesu
darytų didelio sunkumo patir
ti, kaip storas yra musų že
mės apvalkalas, kurį mes vadi
name atmosfera.

Tačiau tokių sąlygų kaip tik 
neegzistuoja, žemė nestovi ant 
vietos. Iš tos priežasties apie 
ekvatorių atmosfera yra sto
resnė nei kitose vietose. Kaip 
visi žinome, temperatūra ne vi
sur tėra vienoda, —tropikuose 
ji neįmanomai karšta, o prįe 
žemės polių — nepakenčiamai 
šaltai žinome taip pat, jog tai 
vienoj, tai kitoj vietoj 
vėjas pučia.

Ant -galo dujos yra 
rųšies. Oras susideda
guonies, gesuonies, vandenilio 
4r dar kelių kitų gazų arba du
jų. Randame ore taip pat de
guonies dvidegio, vandens ga
rų, dulkių ir kitokių dalykų. Ir 
kas blogiausia, kad santykis tų 
įvairių dujų ir junginių nė vi
sur tėra vienodas: arčiau prie 
žemės jis yra vienokis, o aukš
tesniuose sluoksniuose kitokis. 
Prie tokių aplinkybių nėra jo
kios galimybės
apskaičiuoti atmosferos storį.

Vadinasi, turime pasitenkin
ti spėjimais, ir tai labai abe
jotinos vertės spėjimais. Tie
sa, laikas nuo laiko pasitaiko 
progos tuos spėjimus patikrin
ti ir, taip sakant, tiesioginiai 

\

nuolat

įvairios
iš de-

kiek tiksliau

sios atmosferos savybių, 
noromis 
šiuo laiku 
baluliais.

Balunai 
tokių pat 
derižabliai.

ar nenoromis 
prisieina

maždaug
kaip ir

irgi turi 
nedateklių,

Skirtumas tik tas, 
kad, reikalui esant, iš baluno
galima išleisti dalį dujų, ir tuo 
budu aukščiau pakilti. Su de- 
rižabliu to negalima padaryti, 
nes paskui susidaro didelis 
vojus nusileisti žemyn.

Reikia pasakyti, kad iki 
geriausių rezultatų 
siekta baluliais.
^lama tam tikri 
ir be žmogaus 
orą. Balunas

pa-

šiol 
pa- 

ide- 
9

Kai jis 
moksli- 

\ rekor- 
patiria

Tuo budu 
apie kos-

eksperi-

tapo
I baluną 
instrumentai 

paleidžiama į 
kylą į aukštį

tol, kol jis neplyšta, 
nusileidžia žemyn, tai 
ninkai iš automatiškai 
duojąnčių instrumentų 
daug įdomių dalykų, 
daug kas patirta 
miškus spindulius.

Vienok tos rųšies
mentai yra gana brangus ir ne
parankus. Reikia automatiš
kų instrumentų, kurių padary
mas pusėtinai brangiai kainuo
ja. Priegtam kiekvieną kartą 
tenka atsisveikinti ir su balu
nu. Tai reiškia, jog vienas- ek
sperimentas gali atsieiti kelis 
tūkstančius dolerių.

Aišku tad, jog tiksliau at
mosferą bus galima ištirti tik 
tada, khi atsiras drąsuolių, .ku
rie nesibijos balunu kilti aukš
tyn ir daryti tiesioginius stebė
jimus. Prieš porą savaičių vi
so pasaulio dėmesį atkreipė j 
save belgų profesorius Augus
te Piccard ir jo asistentas 
Charles Kipfer. Kiek vienas 
tiek ir kitas yra patyrę balu- 
nistai. Po jų priežiūra tapo 
padarytas specialis balunas.

Balunas turi 400 butelių van
denilio. Sulig apskaičiavimu, 
per pusantros valandos jis pri
valo iškilti dešimtį mylių. Pa
siekus tos aukštumos, moksli
ninkai galės liuesai stebėti at
mosferą ir su pagalba instru
mentų užrekorduoti daug svar
bių davinių. >

Mokslininkų laikas Bus apru- 
bežiuotas jų ištverme. Kitaip

nauda? Butų juk 
nesąmonė be niekur 
zikuoti gyvastį.

Pirmiausiai reikia 
kad prof. Piccard yra pasiiį 
žęs studijuoti taip vadinam! 
kosmiškus spindulius. Tų spl 
dūlių pažinimas gali turėti n 
įmanomai didelės įtakos f ii 
kos ir chemijos mokslui. Da 
giau to: gali pasirodyti, k 
visos musų teorijos apie ai 
mus, elektronus, protonus I 
neutronus yra klaidingos.

Medicina irgi daug ko la 
kia. Pavyzdžiui, prieš ki| 
laiko Dr. Joly paskelbė ' nau 
teoriją apie, kosmiškus spind 
liūs ir vėžio ligą. Kitas j 
daktaras tvirtina, jog kai l« 
rias ligas butų galima da 
sėkmingiau gydyti ore įstel 
tose ligoninėse. Jis turi net: 
planą tokiomis ligoninėn] 
steigti. Yra šimtai ir kitolį 
klausimų, į kuriuos šiandį 
negalima duoti tinkamo atj 
kymo. Prie tų klausimų i 
švietimo daug galėtų prisidl 
prof. Piccardo planuojama . 
dangų” ekskursija. —K. A. I

! E. T. A. Hoffman

Velnio EliKsyras
Vertė J. Pronskus

dar 
vie- 
ligi 
bu- 
pa- 
bet

(Tęsinys)
Sugrįžus namo Kristijonas 

pranešė, kad vienuolis bokšte 
visai ramiai, laikosi, nekalba nė 
žodžio ir dar nieko nevalgė. 
“Aš jo nebegaliu ilgiau pas sa
ve laikyti”, .tarė girininkas: 
nes, kas laiduos už tai, kad jo, 
kaip galima matyti, nebepagy
domas pamišimas’ po kurio lai
ko vėl neišsiverš, ir jis mano 
namuose *kokią nors baisią ne
laimę padarys; rytoj kuoanks- 
čiausia Pranas ir Kristijonas 
turės jį išvežti į miestą; mano 
pranešimas apie šį visą įvykį 
yra senai paruoštas, ir tada 
galima bus jį nugabenti į be
pročių namus.” ,

Parėjus man į savo kamba
rį, prieš akis atsistojo Hermo- 
geno pavidalas, bet norint į jį 
aiškiau pažiūrėti, jis pavirto į 
beprotį vienuolį. Mano vaizduo
tėj jie abudu sutirpo į vieną 
ir tokiu budu sudarė aukštes
nės pajėgos man perspėjimą, 
kurį aš pajutau lyg ant bedug
nės kranto atsistojęs. Apsibri- 
dau pintinę bonką, kuri 
gulėjo pamesta ant žemės; 
nuolis buvo ištuštinęs ją 
pastarajam lašui, ir tokiu 
du buvau išgelbėtas nuo 
gundos dar iš jos ragauti,
ir pačią bonką, iš kurios tvino 
svaiginantis kvapas, nusvie
džiau pro atdarą langą lauk 
per kiemo atvaro sieną, tuo bu
du pašalindamas visas galimas 
pasekmes to nelemtojo eliks'i- 
ro. — Vis labiau ir labiau pra
dėjau aprimti, mane drąsino 
mintis, kad aš turiu būti vi
sais atžvilgiais dvasiniai už tą 
vienuolį stipresnis, kurį toks 
pat kaip ir mano gėrimas įva
re į laukinį padūkimą. Jaučiau, 
kaip tas baisus fatumas pra
dėjo nuo manęs šalintis'. Jau 
tai, kad senis girininkas tą 
vienuolį laike anuo nelaimin
guoju Medardu, man buvo 
aukštesniosios pajėgos mostas, 
kuri nenorėjo man leisti nu- 
grimsti į beviltę nelaimę. — 
Ar -tik ne, toji beprotybė, vi
sur man pastodama kelią ir 
tik viena pajėgdama permaty
ti mano sielą, buvo man įsak- 
mingas įspėjimas prieš piktą 
dvašią, kuri man, kaip aš ma
niau, ryškiai pasirodė grosian
čiojo vaiduoklio dailininko pa
vidale ?

Nesuvaldomai traukė mane 
j rezidenciją. Mano globėjos 
sesuo, kuri, kiek atsiminti ga
lėjau, buvo labai panaši į abti- 
sę, kurios paveikslą man daž
nai teko matyti, 'turėjo mane 
grąžinti dievotam nekaltam gy
venimui, koks man kitados žy
dėto žydėjo. Jaučiau, kad jos 
pamatymas ir su tuo atgiję

atsiminimai galės mane išg| 
būti. Pačiam likimui palik 
suvesti mane su ja.

Vos tik praaušo diena, ki 
kieme išgirdau girininko bi | 
są; dar anksti turėjau iš' 
žiuoti su jo sunumi. Skubi 
apsirengiau. Nulipęs žemyn Y, 
mačiau prieš duris gardini jį 
žįmą su šiaudų sėdynėmis ■ 
ruoštą važiuoti; atvedė vienil 
lį. Jis mirtinai išblyškęs ir .<a 
smukęs nesipriešino vedama 
Į klausimus jis nieko neatsal! 
nenorėjo nieko valgyti, rodi 
kad vargiai jis jaučia aplinlj 
save žmones. Jį pakelė į vežiil 
ir stipriai priraišiojo su vir 
mis, kadangi jo padėtis atn 
labai įtartina, ir nieku bi 
nebuvo galima pasitikėti, 1 
vėl neišsiverš jo viduj nusliJJ 
tas siautulys. Pririšus ranki 
jo veidas mėšlungiškai sul 
traukė ir jis tyliai sudėjai 
Jo padėtis pervėrė mano širl 
jis man pasidarė giminingi 
taip gal būt tik ačiū jo prai 
čiai aš likau išgelbėtas. Krisi 
jonas ir dar vienas medžioki 
bernas atsisėdo greta jo į J 
žimą. Tik visai pavažiuoja 
jis pažvelgė j mane ir netill 
tai neišpasakytai nustebo; 4 
žimui beatsitolinant (mes I 
palydėjome ligi muro* sienoj 
jo galva buvo atkreipta ir 
žvilksnis j mane įsmeigti) 
“Žiūrėk, Tamsta”, tarė girini 
kas, “kaip jis aštriai žiuri 
Tamstą; aš manau, kad Tan 
tos buvimas valgomajam, k u f 
jis nesitikėjo, ir daug prisid 
jo, kad jis taip pabludo, nes į 
savo geruosiuose laikotarpiui! 
jis buvo nepaprastai bailus, i- 
vis bijojo, kad ateis nepažįst^ 
mas ir užmuš jį. Kaip žinorrl 
jis neišpasakytai bijosi mir! 
ir tik grasindamas jį tuoj! 
liepti sušaudyti, dažnai sul;Į 
kiau jo siautulio išsiveržima

Man pasidarė labai lengv 
kad tas vienuolis, kurio buty 
atvirkščiai baisiais bruožų 
refleksavo mano paties axš, b’ 
vo pašalintas, 
rezidencijos, 
kad ten 
sunkaus 
tos, kuri

Džiaugiaus d 
nes man rodei 

mane išgelbės nuo 
tamsaus fatumo na 
mane slėgė, taip, mi 
kad tenai, sustiprėj

galėsiu išsiveržti iš tos pikt 
pajėgos glėbio, aprėpusios vi į 
mano gyvenimą. Į

(Bus daugiau) i

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

I IMPERFECT IN ORIGINAL O



šeštadienis spalio 11, 1980 NAUJIENOS, Chicago, III.

Maistas Pavirsdavo 
i Šmotą Mano 

Pilve

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GOLFAS

mylias į šiaurędaugybę prizų. Gali dalyvauti žiavome 128
visi vyrai, mėgėjai golfininkai. nuo Montreal į jo kempę. Ten 
Pirmas ir skaitlingas lošimas 
įvyko Pipe o’Peace kliube. Dr. 
Nikelis laimi vazą, o kiti pri
zus. Antras lošimas 1929 me
tais Laramie kliube. J. Mackie-

radome sportininkų iš New 
York, Atlantic City, Philadelp- 
hia, ir Miami, Florida. Jie visi 
ten medžiojo.

i Mr. Riopel davė man 3.03
wich laimi vazą, kiti prizus. A. Savage šautuvą ir su trimis 
K. Meno tikslas sukurti drau- šauliais'. ir talkininkais išėjom

yra tikra, kad greit pasveiks. 
Ji randasi Chicagos ligoninėj, 
49 St., kambarys 311. Linkim 
jaunai Onutei greito pasveiki
mo.—Draugias.

Cicero

BET NAUJAS IŠRADIMAS 
SUTEIKĖ’ GREITĄ

“Aš kentėjau 
daugelį metų”, 
Mrs. Anna S.
ger. t”Aš bijojau val
gyti, kadangi maistas 
mano pilve pavirsda
vo tik j šmotą. Tai 
sekdavo širdies degi
nimas, gasai ir surū
gęs pilvas. Trinerio 
Kartusis Vyr|as sutei-
Pirmas jo atliktas da-

per 
rašo 

Klin-

kč ūmių pagelbų. 
kas buvo sureguliuoti vidurius kaip nie
kad pirmiau nebuvo sureguliuoti. Ta
da jis pašalino visus gasus ir nesmagu
mus iš mano pilvo. Dabar aš jaučiuos 
kaip nauja moteris. Aš valgau geriau, 
miegu geriau ir turiu pastebėtinų ener
gijų visų dienų.”

Dykai 10 dienų įrodymas
N neikit 

kit bonkų 
kit kaip 
Tada jei 
mu. 
ir jis 
ši nepaprastų bandymų šiandie — visiš
kai ant musų rizikos.

pas savo aptiekininkų. Gau- 
Trinerio Kartaus Vyno. Im- 
nurodyta per dešimtį dienų, 
nebusite pasitenkinę pagerėji- 

sugrųžinkit kas liko aptiekininkui 
sugrąžins jūsų pinigus. Pradėkit

Didieji tautiniai r čempionatai 
nėra lengva lošti, reikalinga' 
daug išsilavinimo ir pakantru
mo atsilaikyti priėš ' oponentus 
per paskirtą laiką, nes lošia
ma už aukštą titulą. Prie to 
nedaug išlošėjų tegal būti, nes 
lošiama kartą į metus, o gol- 
fininkai reikalauja daugiau į- 
vairumo turėti ir visi išlošė- 
jais tapti. Atsiranda reikalo 
tverti daugiau privačių turna
mentų.

Prezidento trofijos Handicap 
turnamentas bus lošiamas ket
virtą sykį. Pradėtas rugsėjo 4 
d., 1926 m. Dr. Karalius, bū
damas LGK. prezidentu, numa- ėjo lygiomis Dr. Biežis ir C.

gingumą \ir sportiškumų tarp, 
lietuvių golfininkų per šį liuo
bų ir įvairų turriamentą. ; čia 
susitinkama su senais golfo 
oponentais ir lošiama su nau
jais. Šį turnamentų Menas ža
da padaryti dideliu—pats nu
kalti emblemišką tautiškos iš
vaizdos vazų ir aukauti lietu
viams golfininkams. Tai ' bus 
tikras meno kūrinys, už kų bus 
lošiama per daugel gentkarčių. 
Tuotarpu Menas aukauja vazų 
“mažiukę” ir daug prizų kož- 
nais metais.

įj. šiaurę apie ■ 30įmyliu brie
džių jėškoti.

Deja, man nepasitaikė progos/ 
šauti į briedį, bet vienas šau
lys iš musų tarpo užmušei brie
dį 1800 svarų sunkumo. Miš
kai ten yra pilni visokių žvė
rių ir ežerai bei upės žuvų. Pa
tarčiau lietuviams' sportinin
kams, kurie mėgsta žvejoti ir 
medžioti, atvažiuoti į Kanados 
miškus.

—Jack J. Gansonas.

Lietuvių Republikonų Kliubas 
rengia vakarų

Bridgeport
Nedčlioj vyriausj čempionatą 

išlošė T. Yuknis. Klasėj B. iš- Janulių dukrelė apsnigo

MALT TONIC'O

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

arba

Extra Pale Alaus

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

(NVlGORATINO

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

OD CONVALtSClNTl

RtFfttSHlNG 
GOOD FORTHt HOMB f

Kliubas turėjo reguliarį susi
rinkimą spalio 6 d. p. Lukštie- 
nės svetainėj. Narių buvo vi
dutiniai. Visi gavo dovanai ti- 
kietus į Liuosybės Svetainę 
spalio 26 dienai, kur bus šau
nus koncertas ir prakalbos, 
ant galo šokiai.

Nariai ir svečiai dalyvaukite, 
nes bus proga pamatyti ir pa
žinti daug senų ir naujų kan
didatų į įvairius urėdus. Kurie 
dar neturi tikietų, kreipkitės į 
Kliubo narius arba į Valdybų 
arba į 2 precinkto
pas p. Karpus, 1342 So. 48 Av. 
Devinto precinkto p. Čekanaus
kas, 1635 So. 49 Ct.; vienuo
likto precinkto A. D. Lutkus, 
1421 So. 49 Avė. Dvylikto 
prec. V. Kakanauskas, 1340 S. 
50 Avė. Bile reikalais kreipki
tės į minėtus'asmenis'; jie yra 
gerai susipažinę su politika ir 
vietiniais reikalais.

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite •

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

komitetąŠios kolonijos veikėjo p. To
mo, Janulio dukrelė Onutė stai
ga susirgo. Pašauktas gydy
tojas Onutę nuvežė į ligoninę, 
kur tuojaus padaryta operacija 
dėl apendicitis (aklosios žar
nos uždegimo). Rasta padėtis 
labai pavojinga, ir jei dar porą 
dienų butų nutęs'ę, butų buvę 
per vėlu.

Dabar Onute eina geryn, ir

to reikalo turėti vienų liuosų- 
sulygintą lošimą, kur kiekvie
nam dalyviui pasidarytų progų 
išlošti trofiją ir prizus. Kaip 
kitų kliubų, taip ir musų pre
zidentas nuperka trofiją' ir pri
zą—turnamentas pradėtas. J. 
C. Miller pirmas išlošėjas tro- 
fijos, adv. Jurgelinis' sekantis 
gauna gražų prizų. G. Šukys ir 
G. Skoby išlošia 1928 metais. 
J. August ir F; Rakas 1929 me
tų išlošė j ai. Lošiama kirčiais 
18 skylių.

Lietuvių Golfo Kliubo narių 
metinis susitikimas golfo aikš
tėje. Per daugel metų nariai 
lošė savo turnamentą, bet ne
turėjo trofijos nuosavos —pa
sitenkindavo prizais. Viename 
susirinkime kyla klausimas tu
rėti kliubo emblemišką trofija. 
Nutarta įsigyti. Uždedama ant 
kliubo narių netikėtų mokesčių 
ir graži brangi trofija. pirmą 
syk pasirodo kliube ant stalo. 
Dr. Naikelis pirmas trofijos iš
lošėjas 1928 metais. Dr. Zala- 
toris sekantis. Dr. Zalatoris iš
lošėjas, C. Majauskas sekantis 
1929 metų. Lošiama Medai 36 
skylės trijose klasėse.

Meno Vazos įvairus metinis 
kvieslinis turnamentas lošia
mas trečias metas. Lošiama 36 
skyles “Medai” “Blind Bogey” 
“foursome mateh” už trofiją ir

Majauskas. Klasėj C išlošė B. 
Kaminskas. Jaunuolių čempio
natą išlošė Reneld Kulis, J. 
Ažiukas sekantis.

Amatorių ir Moterų rung
tynės įvyksta rytoj, taipgi ir 
kiti turnamentai. Kurie jau 
dalyvavote rasite savo oponen
tų vardus kliube ant sienos. 
Kurie dalyvausite pirmų sykį, 
registruokitės ir gausite opo
nentus. Registracija visiems 
veltui. Lošimas Silver Lake 
kliube.—Menas.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

SPORTAS
(Jansonas briedžius šaudo

Sustokit

662 W. Roosevelt Rd

176 W. Lake Street

S PEČIAI. FORTHE HEXT
LOW PRtCE— 30 DAYS OHLY

koncer- 
grajiti.

OU* C.LĄMP MOOfl

DL IvMA'HtAlIH
KAV LAIMP

-uiM >C.C ■

Bernard Petkas ]
Pilnas Pasirinkimab >

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- J 
šios, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

8ACK-ACHE

ir augščiau

DSinCMEST

INGUAI 
TCHYJCA

VEIKS RONCHITI

TIFF NECK
DOILS

LUMBAGO
tURrri

AY rtvt
ATAUK

ACHES

OUICKLY
RELlEVED/o 

W1TH OUk/cy 
LAM

STIPAT1O
imi

ANSK)

TRINERS 
BITTERWINE

K. PIKIEL
MUSIC STORE

“S T A R” 
Rankų Išdir- 
bimo KON
CERTINA.

Visi klevi- 
šiai alumino. 
Kas perka nuo 
musų 

už dyką išmokiname |

KAINOS NUO

$65.00
IKI

$380.00
1816 So. Halsted

CHICAGO. ILL.

tm.Į,

Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

Northwestern 
Stove Repair 

Company
PATAISYMAI 

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

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

312 W. 63rd Street
3209 E. 92nd Street

2355 Milvv aukee Avė

Northwestern
Stove Repair

Dabar Laikas Pirkti Gerus Rakandus
Jack Gansonas, lietuvis kali- 

fornietis ristikas, parašė tokį 
laišką: “Negaliu neparašyti ir 
nepapasakoti savo draugams, 
kokius puikius laikus turiu Ka
nadoj medžiodamas ir žuvauda
mas.

Esu buvęs visur Su v. Valsti
jose ir Britanijos Kolumbijoj, 
bet niekur nemačiau tiek gra
žių vietų, kaip Quebec provin
cijoj, Canada.

Paskutinį kartą kai jums 
rašiau iš Montreal, kad išva
žiuoju briedžių medžioti, tai 
kitą dienų Mr. Riopel, Montreal 
ristynių promoteris ir aš išva-

Kainos Sumažintos nuo 25% iki

WHY SIIFFERmtfAILMINię? 
H HIS XouOfains<MI(KLY

STHMAM
CONGtST

ahoPAINS/

DKUFFC

BEAUiIrlES

MEKJSTHUATION

RHEUMATISM
VARICO5FVHN 

ECZKAAA

— kam kentėti?Musų lempa pagelbės jums tuojaus
Musų DERMA “HEALTH-RAY” LEMPA yra lempa su 100 SVEIKŲ VAR
TOJIMŲ. Ji įsibriauja giliai į užsikimšusius kraujo takus, iššaukdama veiklių 
cirkuliacijų .kuri suteikia sveikas baltas kraujo teks pažeistoms dalims. Tas su
minkština venas ir palengvina visus užsikimšimus kūne. Veikli kraujo cirkulia
cija tada pasalina visus PRISIŲSKIT TIKTAI $1.00
nuodus, kurie yra sak- -------- -----------------------------------------------------
nis visų jūsų sirgimų. i 
Jeigu jus kenčiate nuo 
REUMATIZMO, ŠAL- _______ _________„____________________
ČIO KRUTINĖJĘ. ARBA NUO VIENOS IŠ VIRŠUJ MINIMŲ LIGŲ. ARBA 
NUO KOKIOS KITOS PANAŠIOS LIGOS KŪNE, MUSŲ DERMA “HEALTH- 
RAY” LEMPA SUTEIKS JUMS TIKRĄ IR GREITĄ PAGELBĄ.
KAD PLAČIAU IŠGARSINTI MUSŲ MOKLIŠKĄ LEMPĄ IR PRIRODYTI 
KIEK GALIMA DIDŽIAUSIAM SKAIČIUI ŽMONIŲ PASTEBĖTINAS ŠIOS 
LEMPOS GALIMYBĖS, mes nustatėm jums specialę žemų kainų, tiktai $5.95 
per sekamas 30 dienų tiktai. 
l'ŪLtRA VlOLĖ'f Cam’p'MFG' CoTDept H-4, 319 fhird"Ave.7Pittburgh.'Pa.’ I

Gerbiamieji: Rasite įdėtų $1 sųinų. Meldžiu prisiųsti vienų pilnų DERMA i 
“HEALTH-RĄY” LEMPĄ, clamp modelio, sekamu adresu. Aš užmokėsiu I 
laiškanešiui likusius $4.95 ir persiuntimo kaštus. 
Vardas ...................................... ............ 1..........Gatvė .............................
Miestas ............. ,s...............................................Valstija .........................

lAš kenčiu nuo
HONEY BACK GUARANTEED
EVERY MAIL ORDER FOR 
LA.M P-RRČęiVES A PORE 
AND SCALP ATTACHMENT

11

Meldžiu prisiųsti man I 
DYKAI patarimus. taipgi Į 
katalogų su pilnomis in- ’ 
formacijomis.

Parankiausis pečius, nes galima vartoti visokį kuru: kie
tus ir minkštus anglis ir medžius. Išduoda didelę šilumą, 
turi vienų iš dailiausių išvaizdų. Galima šildyti 5 ir 6 
kambarius. Kaina ........   $29

Skirtingij madų ir baigimų augš- 
čiausios rųšies Gtojikiių Pianų lau
kia tamstų duoti progų parodyti 
jums šias didžiausias ver- 
tybes $675, dabar už ....

GENERAL ELECTRIC Ra
cijos šiuom sykiu parduodame 
su nužemintomis kainomis. 
Setai visi elektrikiniai 1930 
mados pilnai garantuoti. Pas 
mus galima gauti ir kitų išdir- 
bysčių Radios. Parduodame 
lengvais išmokėjimais. Senus 
setus priimam mainais.

Pas mus galima gauti visokių, išidrbysčių Radio net už $45 iki $500

Kainos ir mados sulig reikalavimo ant šių setų, net sis CCQ ISO 
setas yra didžiausi* bargenas. ,kaina ................... . Keturi miegruimio šmotai: galutinai užbaigtas, riešuto medžiu dekoruo

tas ir labai pigiomis kainomis parsiduoda Lova, Chest,
Drcsscrs ir Vanity laike šio išpardavimo kaina ........... ■ VivU

Krautuve ir Dirbtuvė Seklyčios Setų atvira vakarais iki 9:30 vai. ir nedėliomis iki 12:00

Ą8 RIDGEPORTruRNįfLIRE
3224-6 South Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sugrįžo Drg. P 
Grigaitis

“Naujienų” vyr. redaktorius 
P. Grgaiitis vakar, spalio 10 d. 
rytų grižo iš Baltimore, Md., 
kur buvo išvažiavęs pereitą an
tradienį’ir trečiadienį, spalio 8 
d., laikė prakalbą Amalgamated 
Clothing Workers of America 
susirinkime.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas
“Hooverio viešbutyje

Chicagos miestas dar tuo 
garsėjo, kad Įsisteigė pirmų 
kios rųšies “hotelį”, pavadintų 
paties U. S. prezidento vardu.

Ana dienų bebedarbiaudamas 
užėjau ant VVacker Rd. ir Lake 
st., kur patiltėse ant akmeni
nių ir cementinių grindų nak
timis nakvoja apie pusantro tuk- 
stančo bedarbių, neturinčių kur 
net nakvynei prisiglausti.

Aplink tą “viešbutį” ant stul
pų iškabinėti plakatai “Hoover 
Hotel”, “Fine Cauntry”, “Free 
Water” ir daugybės Įvairių iš
pieštų ir užrašytų vaizdų bei 
pastabų, kuriose kaip tikruo
se garsinimuose kviečiami be
darbiai ir bepastogiai “gyven
ti” ir žadama visoki “patogu
mai”, pasirenkant “lovas” su 
minkštomis plytomis, apsikloji- 
mui “Kalifornijos banketus” i 
ir tt. . Tie “Kalifornijos Man
ketai” reiškia laikraščių popie
riai, į kuriuos bedaliai nakti
mis vyniojasi kiek galėdami, 
žmonės ir nelaimėj moka juo
kauti.

Buvau dienos metu, 
tada “viešbuty 
šimtai žmonių, o naktimis, sa
ko, tūkstančiai jau susirenka.

“Hoover hotel” vasarą gal ir 
galima naktį pravargti, bet žie
mai atėjus, kadangi tas “vieš
butis” dangum klotas, 
bus galima apšildyti, 
visus Chicagos laikraščius 
kūrentų.

šiurpulis!
jus, kai žmonės 
voja ant kietų, 
plytų drebėdami 
ties oro. Gal ne 
daliu yra dirby tų tiltų pasta-

Lietuviu Dainos Per Oru
Duodame lėšomis Budriko

Marųuette Park
Mirė Elzbieta Pakalkaitė Melrose Park

125 kuopos susirinkimas

TIKRAS PIGUMAS

Cicero 85 CENTAI,

Spulkos agitatyvis vakaras

nepradėtų taupyti spulkoj.

301 kp. nariams

SLA. 301 kuopos susirinki-

Pranešimas

pa- 
to-

i lietuviams 
kurie norėjo 
SLA. ir tik

jau yra iš
lietu ri prie

savaitę
$08.00

69.00
49.00
59.00

vakare 
vakare

lllt'jai, kurie buvote patenkinti ma
no patarnavimu, nepamirškite at
silankyti, nes aš esini tame pačia
me biznyje: Siuvu naujas drapa
nas, Valau' ir taisau senas.

ČEVERYKUS.
ir užkulniai Sekančios Radios nupigintos šia

Victor 10 tūbų su viskuo už .......................... .....
Philco 7 tūbų su viskuo už ............................... 
Atvvater Kent 7 tūbų su viskuo ......................... .
Cub Radio su viskuo ...................... ......................

iš senų naujas

isestauienis spauu u.

Pranešu visiems savo draugams 
ir kostumeriams, kad aš buvau 
prapuolęs iš Bridgeporto apielin- 
kės, bet dabar vėl jau atsiradau 
šioje apielinkėje.

W. C. F. L., 970 K. subatomis nuo 6 iki 7 vai.
W. H. F. C. 1420 K. ketvergais nuo 7 iki 8 vai.

Krautuvės

kuopa 
Vaičiūno

dar nevėlu.
“N”. Rašėjas.

ra i “laimės”, tai yra suklaidins 
'nekaltus narius,, kurie pasiliks 
už durių, jei nesusipye.s grįžti 
kol

ItNUIHUilI

Vienatinis Lie
tuvis. Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikonižkus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos š 
pigiausios.

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

Tol. Beverlv 0005

tymui ir vargu tada pamanė, 
kad tos patiltes kada nors bus 
jų gyvenimo vieta. Patiltėje ma
tėsi daug senelių, jau darbo ir 
išnaudojimo nubaigtų. Jie jau 
atliko savo, kapitalas iščiulpė 
jų sveikatą ir raumenis, jie da
bar patiltėje šaltas rudens nak
tis dreba.

Amerika giriasi esanti tur- 
i tingiausia pasauly
“Hoover hotel” yra 
tos tvarkos vaizdas...

Pasaulio Vergas.

daug metų įmokėtų pinigų. Rei
kia būti atsargiems prieš kar
štagalvių propagandą, kurie 
kaulija iš jūsų pinigus neva 
kitam “susivienijimui“ steigti, 
o iš tikrųjų juos renka ko
vai prieš tikrąjį Susivienijimą.

Kurie sekate spaudą, mato
te tos kovos rezultatus, ir dar 

[tie begėdžiai mulkina, kad jie 
imperija. I laimėsią, užvesdami naujas by- 
tinkamas las. Vieną dalykų jie tai tik-

Birželio 8 d., Elzbieta Pakal
kaitė, 8 metų amžiaus, žais
dama su veikiančia elektrikine 
skalbiama mašina, įkišo savo 
rankutę į drabužių gręžėją. Dė
lei to pasidarė kraujo užnuo- 
dijimas ir mergaitė penkis mė
nesius išgulėjusi ligoninėj ir 
dvi savaites namie, vakar, spa
lio 10 d., pasimirė savo namuo
se 7247 So. Washtenaw Avė.

Koronerio tyrinėjimas įvyks 
šiandie, spalio 11 d-, 10 vai. ry
te, A. Masalskio koplyčioje, 3307 
Auburn Avė. .

šį sekmadienį, spalio 12 d. 
10 vai. ryto SLA. 
turi susirinkimą c

svetainėje ant 15 Avė ir Lake
gatvės. Nariai prašomi ateiti 
į Susirinkimą ir užsimokėti 
mokesnius. Taip jau norinčius 
įsirašyti į SLA. prašoma atsi
vesti.

Kuopai atsikračius nuo bol
ševikų diktatūros grįžo maloni 
tvarka ir nauja valdyba sėk
mingai varo darbų pirmyn. Taip 
jau primenu tiems 
ir lietuvaitėms, I 
prisirašyti prie i 
laukė, kada bolševikai bus iš

valyti, kad kuopa jau pilnai su
sitvarkė ir bolševikų diktatū
ros nebėra. Jie tapo suspen
duoti, o kiti ir visai išbraukti 
už duoklių nemokėjimą.
Kur kreiptis reikalui atsitikus

Nesenai buvo toks atsitiki
mas'. SLA. narė Mrs. O. Ruš- 
činskienė, komunistų įtikinta, 
kad jie viską gali padaryti, 
kažkuo susirgusi užsimeldavo 
pas bolševikus, o tie su mielu 
noru paskyrė jai savo ląnRyto
jus ir surašė reikalingas blan
kas pasiųsti į Centrų. Na ir kas 
buvo. Centras' grąžino blankas 
teisėtam finansų sekretoriui. 
Kadangi narė yra pilnai užsi
mokėjusi už šiuos metus, tai 
Centras paprašė kuopos sekre
torius ištirti ligonę. Centras 
taip jau pasiindomavo, kodėl 
narė nesikreipė i teisėtų finan
sų sekretorių P. Urbaitį, o 
kreipėsi i bolševikus, kurie 
yra suspenduoti už 3 menesius 
duoklių nemokėjimą, o antra

REUMATIZMAS
Jus galima išgydyti—už žemą kainą 

Aštrus skausmai nugaroje ir pečiuose, 
kojose, nervuose ar sąnariuose, raumenų 
mėšlungis ir sustirimas, skaudus, opus ir 
ir sutinę sąnariai pavirsta j lumbago, 
arthritis, vandeninę ligą, diabetes, albu- 
men ir širdies ligą. Išgydymas Garantuo
tas. Ateikite tuojaus dėl nemokamo pa
sitarimo. patarimo ir egzaminacijos spe
cialisto, jei butų reikalas, taipgi dėl žo
lių sempelių. Department for Rheumat- 
ism, S.M.S. Health Institute, 1869 N. 
Damen Avė.. Chicago. tel. Brunswick 
1680. Valandos: 10 iki 12, 1 iki 5, 6 
iki 8, nedėliomis iki 2 p. m.

NAUJIENOS, Chicago, III.
ir tie lankytoji! 
braukti ir nieko 
SLA. organizacijos.

šiuomi pranešu visiems kuo
pos nariams, kad nelaimei atsi
tikus reikia kreiptis j finansų 
sekretorių P. Urbaitį, 414 So. 
15th Avė. Maywood, 111., kur 
busite sąžiningai aptarnauti 
kuopos reikaluose.

—125 kuopos nar^s.

Paminklu Išdirbystė

Budriko
Sparton,

Vakaras įvyko antradienį, spa
lio 7 d. Nežiūrint smarkaus lie
taus žmonių susirinko apie po
rų šimtų. Programa nusitęsė 
ligi 11 vai. ir visi su atyda 
sekė vakaro eigą. Dovanos, trys 
po $5 ir dvi po $2.50 teko lie
tuviams A. L. Matutis, magi- 
kas, visus gerai prijuokino, o 
ypatingai vaikus. Rimtas kal
bas pasakė Adv. K. Gugis, J. J. 
Zolpis ir p. Petru angliškai.*

Visi trys kalbėtojai faktais 
nurodė Spulkų vertę neturtin-

bet ir £*ems žmonėms, tad neturėtų 
gvveno keli I likti ne vieno, kuis neprisidėtų 

'ir nepradėtų taupyti spulkoj.

krato tik pažiurė- 
patiltėse nak- 
šaltų, drėgnų 

nuo šalto nak- 
vienas tų be-

vargu mas bus pirmadienį, spalio 13 
kad ir d. p. Lukštos svetainėj, 15 st. 

su- ir 49 avė. Nariai ir norintieji 
prie kuopos prisirašyti, ateiki
te, o ypatingai kviečiami visi 
senosios kuopos nariai, kurie 
nesate patenkinti nusistatymu 
prieš SLA. Pagalvokite apie tai 
rimtai, kol ne vėlu. Nereikia 
karščiuotis nė atsižadėti per

Spalio mėnesy mes švenčia
me aštuonolikos metų sukak
tuves musų tarnavimo šiai 
apielinkei. Jus esate kviečia
mi atsilankyti i Įdomią paro
dą musų koridoriuje palaikų 
iš 1912 metų.

Central^ŽS^Bank
A TRUST COMPANY 

UlOVVert 35 Street
A State Bank • • ♦ • AClearingHouseBank

Frank Degymas
3356 S. Halsted St., 2957-59 W. 38 PI

Tel. Lafayette 3364

ikiiki Oyapdr^uda 
Be Medikalės Egzaminacijos 

Sveikiems (baltiems) žmonėms, 17 iki 50t Iri mokama ant paliktų 
f Ilki VJ DEPOZITUI UŽPELNŲ 

DIVIDENDAI GAŲE PIRMŲ METŲ 
ŽEMIAUSIA NET KAINA UŽ BILE KOKĮ PLENĄ 

Išrašytos apdraudos $2,500,000,000.00 Turtas $600,000,000.00
Didžiausia tarptautinė gyvasties apdraudos kompanija 

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA
Įkurta 1865 

Apdraudžia 17-50 metų, sveikus, baltus žmones
JOHN’ KYRIAZIŠ^ ~ ~

Room 1216, 112 W. Adams St., Chicago. 
Vardas ..........
Adresas .......
Gimimo diena Užsiėmimas

CHICAGO C AB COMPANY

tik 75 CENTAI už išvalymą ir 
prosinimą vyriškų siutų. Paimam iš 
namų ir nuvežam į jūsų namus-

MES TAISOM
Vyrams puspadžiai
UŽ $1.00.

Moteriškiems TIK
geras materijolas.

Valome skrybėles
padarom TIK UŽ 60 CENTŲ.

DARBĄ GARANTUOJAME. 
PAŠAUKITE

G.G.Cleaner and Dyer
1755 W. 47th St.
Tel. Bouicvard 8009

Ar Girdėjai,
Kad Chicagoje gali gauti iš Lietuvos 

atgabentų prekių

BIRUTĖS geriausios rūšies saldai
nių, iš serbentų, agrastų, ir kito
kių vaisių, bei uogų sutaisytų.

STRIMELIŲ galima gauti dabar, 
jos yra labai skanios, minagu ir men
kių gausime vėliau.

Taipgi galite gauti gintaro Icaro- 
lių, ir lininių abrusų ir kitokių 
ly kėlių/

Lietuva reikalauja Amerikiečių 
ramos. Pirkdami ir vartodami 
tuvos išdirbinius suteiksime jai 
paramą.

Norėdami gauti Lietuvos prekių vi
sados kreipkitės pas V.' M. Stulpiną, 
bet kuriems pertoli atvažiuoti, tai 
reikalaukite savo apiclinkej aptiekoje, 
saldainių krautuvėje, grosernėj ir bu- 
černėj.

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Tel. Victory 6122

da-

pa- 
Lie-

Naujos Radios dabar iškrautos
Krautuvėje, R. C. A., Victor,
Zenith, Philco, Majestic, Atwater Kent, Ge

neral Motors, Brunswick ir kitų.

Mes duodame didelę nuolaidą ant Radio tūbų, parduodame 
wholesale ir retail.

Jos. F.BudrikJnc
RADIO KRAUTUVĖ

3417-21 So. Halsted St, Chicago, III
TEL. BOULEVARD 4705

Kusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kadžio 8902

8614*10 Roooevelt K«L 
arti St. Lordą Avė. 

CHICAGO. ILL.

Lietuvių Tautos Katalikų Parapija 
— Rengia — 

LINKSMĄ BALIŲ 
Nedėlioję, Spalio-Oct. 12,1930 

Parapijos Svetainėje, 3501 So. Union Avė. 
Prasidės 7 vai. vakare.

Kviečiame visus pasilinksminti prie geros J. Sereik muzikos.
- Kniečia Klebonas S. A .Linkus ir K0MITE1 AS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Koncertas ir Teatras
1AINA be GALO

/

X

Rengia Draugystė Saudžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus

Nedėlioję, Spalio-October 12 d., 1930
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET
Durys atsidarys 6:30 vai. vakare. Pradžia 7:00 lygiai.

Koncertas ir Teatras nepaprastai bus gražus. Juokų bus pilnas maišas, kurį atsineš
žydelis Jackus iš Lietuvos,-— kad ir didžiausių siisiraukėlĮ ir tai prajuokins. Virš- 
minėtas koncertas ir teatras bus išpildytas po vadovyste Kasto Sabonio.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

C ANAI, 3600
CHICAGOS VIENATINĖ UNINE TAKSIKABŲ KOMPANIJA, kuri aprūpindavo taksikabų reikalus Chicagos lietuvių, dabar paskelbia prisidėjimų prie musų kom

panijos visiems gerai pažystamo žymaus lietuvių ratelių nario p. J. PAULAUSKY.

Ganai 3600pHICAGO
Vr E A T E S

C AB
VzONTENTED



šeštadienis spalio 11, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Diena Ap 
vaikščiota su 

triukšmu
Chicagos gatvės buvo užpil- . 

dytos parodojančiais vežimais^ 
nuo Diversey Avė. iki 22ros gat
vių po Michigan Avė. Parodoj 
dalyvavo 28 išpuošti trokai su 
gyvoms stovylomis perstatant 
typus istoriškų žmonių ir jų 
darbuotę: pirmas vežimas per
statė kolonistus “1748” metais, 
Flag of New Nation 1776, Li
berty Bell, Declaration of In- 
dependence ir daug kitų kaip 
tai “America First”. Čia tūk
stančiai aukštesnių mokyklų 
jaunuolių su benais. Visi suėjo 
į Soldiers Field. čia buvo iš
pildytas programas. Benas iš 
800 muzikantų grojo Amerikos 
llymną. Vokiečių Choras dai
navo; dainos buvo girdimos tik 
arti esantiems, nes čia buvo tiek 
triukšmo, šauksmo ir švilpimo, 
kad labai sunku buvo girdėti 
be lond speakerio. Dainos so
listų ir kalbėtojų kalbos per
duota Per loud speakerį, tai ga
lima buvo girdėti. Wm. Ran- 
dolph Hearst buvo svarbiausiu 
kalbėtoju šioj iškilmėj, kelios 
dešimtis tūkstančių buvo su
sirinkę i Soldiers Field. Pro
gramas tęsėsi nuo 3 vai. po pie
tų iki 5.

Ne reporteris.

Moterys visur vyrus 
“bytina”

Dvi merginos plė^ikės-žmog- 
žudčs prigavę piuklelį, išsipio- 
vė kalėjimo langus ir pabėgo 
iš Kalamazoo apskrities kalė
jimo. Spėjama, kad abidvi ran
dasi Chicagoj. Viena yra Ce- 
cile Vester, 28, nuleista 10-20 
metams už padėjimą apiplėšti 
ir nužudyti biznierių St. 
Browns; antroji Helen Maul- 
hart, 18, nuteista už plėšimą 
su ginklu rankoje.

Aliuminijo plaučiai 
gelbėjo

• v
1S-

Miss Frances McGann, 25, 
slaugė, kuri ilgą laiką išgulėjo 
aliuminijo dėžėj, turėdama pa- 
raližuotus plaučius ir kvėpuo
dama mašinos pagelba, jau bai
gia išgyti.

Demokratų štabas nu
skendo

Vakar Chicago upėj nusken
do laivas S. S. Rotarian, plau
kiojantis restoranas, kuriame 
ilgą laiką buvo laikomas Cook 
apskričio Demokratų štabas. 
Žmonių niekas nenukentėjo.

Savo marškiniai arčiau 
skuros

Vakar pripažintas majorienės 
Thompsonienės brangenybių va
gis. Jis yra Samuel Battaglia, 
vienas iš trijų banditų apvo
gusią majorienę iš žiedų ir dei
mantų. Tai bene pirmas atsi
tikimas, kada Chicagos valdžia 
taip greit sugavo plėšikus.

Kaip dirbamos 
Intrigos

‘Negeisk nei jaučio, nei asilo 
inei jokio daikto, kurs yr ar

timo tavo”
Ponas Meno Rėmėjas (buvęs 

Dailės (Mylėtojas) “Sandaroj” 
įdėjęs savo korespondenciją 
apie Birutės pirmąjį pasirody
mą, gale deda toki prierašą:

“P. S. Kaip visuomet, aš 
pasiunčiu panašų straipsnelį 
g. “Naujienom.” “Sandaros” 
skaitytojus prašyčiau paimti 
“Naujienas” iš 7 pereito ant
radienio laidoje ir patikryti, I

pamatysit skirtumą kaip tar
pe dangaus ir musų palaimin
tos 'žemelės, tai intrigantų 
darbak apie kuriuos parašy
siu sekančiam “Sandaros” nu
meryje.

Tai bene pirmas atsitikimas 
musų laikraščių istorijoj, kad 
žmogus ne savo raštą savina- 
ąi. “Naujienų” antradienio, spa
lio 7 (j. numery koresponden-

JONAS SHEMAITIS

g>- 
da-

g»- 
esat

gė- 
sie- 
Šv.

Charlj.
Dominiką ir du

Antaną ir

metus, 
nuliūdime 2

Pranciškų ir Stefoną. 
dėdę Stanislovą

PADEKAVONE

ir Vac-

CNOS JUREVIČIUTeS MARIJONA TIRAS

po tėvais Branistaitč

spa-

Ku- 
So.

1930 
po spalio 1 O 
Šv. Kazimiero

grabo- 
Telefonas

Andrių ir

kviečiami 
ir suteįkti 

ir-• at-

Persiskyrė su šiuo pasauliu spa
lio 10 d.. 10 vai. ryto. 1930 m., 
sulaukęs 5 7 m. amžiaus, išgyve
no Amerikoj 40 metų. Gimęs 
Nuominikų kaime, Kaltinėnų par. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Marijoną. dukteris Mrs. A. 
Lynch. Mrs. G. McMahon. Mrs. 
M. Bioff. Sofia ir Hellen, 4 sū
nūs: Frankį Charlj, John ir 
Vietotą, brolį 
brolius Lietuvoj
Kazimierą, taipgi dvi seseris. Ku
rtas pašarvotas randasi 163 5 So. 
Canal St.. Chicago.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
spalio 14 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į Apvcizdos Dievo parapi
jos bažnyčią, kurioj atsibus 
didingos pamaldos už. velionio 
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Kazimiero *kapines.

Vist a. a. Jono Shemaičio 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiaftni dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys ir Sunai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Ežerskis, tel. Blvd. 927 7.

ONA BRANAUSKIENE 
po tėvais Ruzgiutė

Mirė spalio 9. 19 30 m.. 8:30 
vai., 34 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės apskričio. Kaltinėnų pa
rapijos. Misaičių kaimo. Ameriko
je išgyveno 2 1

Paiiko dideliame
sūnų 
dukterį Juzefą, 
Ruzgi, tetą Suginticnę ir gimines, 
o Lietuvoj tėvus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3546 South 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
spalio 13 dieną, iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už. velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
minės, draugus ir pažystamus 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame

Duktė, Sunai, Dėdė, 
Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavičius, Tel. RoOsevelt 
2515.

DVIEJŲ METŲ PAMINĖ
JIMAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 13 d., 1928 m., sulau
kus 22 metų amžiaus, gimus Chi- 
cagoje. III.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Oną. tėvą Lauryną,7 seserį 
Joaną ir du brolius — Kazimierą 
ir Jurgį ir gimines. Liūdnai at
minčiai musų brangios dukrelės ir 
seselės bjjs laikomos Šv. Mišios 
Gimimo Paneles Šv. parap. baž
nyčioje spalio 13 d., 7:4 5 vai. 
ryte-

Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas, atminčiai dviejų metų 
sukaktuvių ir atsiskyrimo iš mu
sų tarpo musų brangios dukrelės 
ir seselės. Musų brangioji duk
relė ir seselė, niekuomet tavęs ne
užmiršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši, bet mes ankščiau* ar vė- j 
liau pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant.

3201

Nuliūdę liekame.

Tėveliai. Sesuo, Broliai ir 
Giminės

6940 So. Artesian Avė. 

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENflJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spėciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus- 
Sius nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 

eigų kiti negalėto jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli mėty ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vik. Nedėliotais^nuo 10 ryt. iki 1 v. 
420(5 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

cija “Birutės pasirodymas”, pa
sirašyta Nereporterio, yra pa
rašyta milsų pačių bendradar
bio pirmadienį, spalio 6 d. ir 
tą patį vakarą įdėta laikraš- 
tin, kadangi “Naujienos” yra 
spaudžiamos iš vakaro. Pono 
Meno Rėmėjo korespondencija 
gauta antradienį ir kadangi jis 
nieko naujesnio neparašė, kas 
musų jau buvo minėta, tai jo

KAZIMIERAS RAZULEVIČIUS

Persiskyrę su šiuo pasauliu 
spalio 9 dieną, 2 valandą po pie
tų, 1930 m., sulaukęs 57 m. 
amžiaus, gimęs Pakcrckų kaime, 
Žiežmarių vai., Trakų apskr. Pa
liko dideliame nuliudime du bro
lius Amerikoje

daleną, seseris — Marcelę, Oną ir 
Luciją, gimines iš pažįstamus. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2353 
W. Chicago Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
spalio 1 I dieną, 2 vai. po pietų 
bus nulydėtas į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero Razule 
vičiaus giminės, draugai ir pažįs 
tami esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse 
jam paskutinį patarnavimą 
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Broliai, Giminės ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja 
rius J. G. Bassi, 
Brunswick 8220.

JONAS VANAGAS,

kuris mirė spalio 8 dieną, 
m. ir palaidotas 
d., o dabar ilsis 
kapinėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavoti tiems, kurie 
suteikę jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo jį Į tą neišvengia
mą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalininią iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms. Dė- 
kavojame musų dvasiškam tėvui 
šv. Jurgio parapijos, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame tgraboriui A. Masals
kiui ir > grabnešiams, ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau. mu
sų mylimas Broleli, sakome: il
sėkis šaltoj žemėj.

Vanagų šeimyna:

Liudvikas, Antanas 
lovas Vanagai

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 8 dieną, 1 1 :30 valandą ry
to, 1930 m., sulaukus 48 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Paliko 
dideliame nuliudime sūnų Edvar
dą, sunaus dukterį Roscmary, bro
lį Albertą, marčią ir gimines, 
nas pašarvotas, randasi 1342 
Cicero Avc.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
lio 11 dieną. 2 vai. po piet iš 
namų į Mt. Emblcm kapines.

Visi a. a. Marijonos Tiras gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Sūnūs, Anūkė, Brolis, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tcl. Yards 1741.

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus 

i

korespondencija paliko nedėta 
ir p. Rėmėjas gali jąąbile va
landą atsiimti. Vis tiktai įdo
mų būdą pohas Meno Rėmėjas 
išrado ių^rigoms dirbti.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILI

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tcl. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 1 
tių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadlcy Lic. 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203
.• i

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724
-------------------- j-------------------------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR ’ 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halstcd St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tcl. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayclte 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49lh Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tol. Blvd. 3201

visose 
dalyse.

• •—t

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

f V’• 5 •1 i * . •
Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t i 
miesto
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St.. 
CHICAGO. ILL.v. 1

/ -- -------------- '"I------------------%

Pranešimas
Šiuomi pranešu, kad atidarau
GARDEN CAFE. Duosiu' skanius 

valgius ir šaltus gėrimus.
Šokiai kiekvieną subatvakarį, ■ prie 

geros muzikos.
Įžanga Veltui.

PIRMAS ATIDARYMAS OCT. 11

Tony Pazerecki
3908 W. lllth St.

> -... , ■■ -j

Lietuvės Akušerės
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 lir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DTL VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių .įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
•o

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

— o-—.— .

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted 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. Kenvvood 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 Rejpublic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5 913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halstcd Street . 

I
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 
Phorie Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. , Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 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 West Marquette 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 Milvvaukee Avenue, Room 209

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandbs:

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 Virsrinla 003G 
Rez. Tel. Ven Buren 6868

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 Sido 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tcl. Boulevard 75 89 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas I

Persikėlė i 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

........................ Į........... nu   Į m, m '■■■i

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, motetų 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 
□uo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

r OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS. DŽIOVOS 

Moterišku, 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. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telepbone Plaza 3202

___________ [ 7 ?

Įvairus Gydy toj ai____
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
\ . e

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 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTŲ
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halstcd St., Chicago 
arti 3hf Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
33 23 South Halstcd Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

/ A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. Randolph ©331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory.0562 

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

Phone Franklirų 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 \
3315 South Halstcd St.

: -••ta r '---n O .

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
52 E. 107th St.

kampas Michigan Avc.
Tcl. Pulhnan 5950—namų Puil. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį 
127 N. Dearborn St. 

Kctvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wcst 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SI AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washintfton Street
Cor. Wašbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2*978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžhmas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
----- o——

Tcl. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St. 

Tiktai pagal autartį 
Tel. Canal 2552 

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Td. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Skolinimo ir Būdavo 
jimo Bendrovių 

konvencija
meti-Penkiosdešimts pirmoji 

nė konvencija visų Skolinimo 
ir Budavojimo asociacijų (Spul- 
kų) • Illinois valstijoj, iš viso 
skaičiuj virš 1(M)<> bendrovių, 
jvyks Freeport, Illinois, atei
nantį trečiadienį ir ketvirtadie
nį, spalio 15 ir 16 dienomis.

Frank J. Petru, pirmasis 
vice-prezidentas, nuo rugpiučio 
1 dienos eina prezidento pa
reigas, kadangi prezidentas Niel 
Lykke netikėtai mirė ir Mr. Pe
tru ji pakeitė. Mr. Petru su
sitarė su Illinois Central Rail- 
road, iš kur gavo specialį trau
kinį
nys apleis Illinois Central de-
pot

atstovams vežti. Trauki-

antradienį vakare, spalio 
11:30 vai. Atstovai galės 

jau įeiti į traukini nuo 9:30 
vakaro. Atstovų prašoma tikie- 
tiis reikalauti “Vice-President’s 
Special” traukiniui.

Specialia traukinys turės pa
togius skyrius, kur delegatai

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr, Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų; Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gvdymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damcn 
Avė., Chicago.

Specialiai
Tiktai vieną savaitę 

Pradedant Panedėly 
Vyrų siutai išvalomi ir 

suprosinami 
85c

Moterų Plain šilkinės dresės išva
lomos ir suprosinamos 

$1.00
Kautai su kailių kalnieriais 

ir rankovėmis 

$1.50
Moterų ar Vyrų Skrybėlės 
išvalomos ir sublokuojamos 

75c
Musų darbas jums patiks

galės smagiai praleisti valan
das, kurie nenorės miego eiti. 
Frecporte yra parūpintas vieš
butis visiems delegatams su 
daug kambarių ir patogumais.

Laukiama, kad dauguma lie
tuviškų Skolinimo ir Budavo- 
jimo Bendrovių pasiųs po vie
ną ir daugiau delegatų. Toje 
konvencijoj bus svarstomi labąi 
svarbus klausimai ir programoj 
dalyvaus labai žymus kalbėto
jai žinovai.

Iš Freeport specialus trauki
nys grįš į Ghicago ,6 valan
dų ketvirtadienio vakare ir at
važiuos 9:15 tą pat vakarą.

PRANEŠIMAII

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos Centralinės Kuopos susirinki
mas bus šeštadienyje, spalio 11 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, “Naujie
nose”, 1739 S. Halsted St. Nuošir
džiai kviečiam vislia narius būtinai 
dalyvauti, nes turime aptarti daug 
svarbių reikalų, būtent prisirengi
mą prie busiančio socialistų vaka
ro, kuris įvyks lapkričio 30 d., taip
gi reikia aptarti kitus svarbius or
ganizacijos reikalus. —Valdyba.

EXTR A 
METINĖ VAKARIENĖ IR ŠOKIS 

Rengia 
LIETUVOS SESERŲ TAUTIŠKA 

DRAUGYSTĖ 
SPALIO (OCTOBER) 11. 1930 

P-NIOS LUKŠTIENĖS SVET., 
1500 So. 49th Avė., Cicero, III. 

Pradžia 8:00 vai. vak. 
Tikietai 50 centų.

Galima įstoti į draugystę už 50c. 
Kviečia visus

KOMISIJA.

18-tos kolonijos SLA 129 kuopos 
reguliaris susirinkimas jvyks spa
lio 12 d., G. Chemausko svet., 1900 
S. Union Avė., 1:30 vai. po pietų. 
Visi nariai nepamirškite, kad susi- 
sinkimai yra perkelti iš pirmo ne- 
dėldienio i antrą nedėldienj.

Valdyba.

>West Pulmman. — SLA. 5 5 kuppos 
susirinkimas įvyks spalio 12 d., 2 vai. 
po pietų. W. Pųllman Park svetainėje, 
šiame susirinkime bus raportų, praneši
mų ir bus svarstoma nauji reikalai. Visi 
nariai ir narės atsilankykit. ypač nepa
mirškite tie nariai atsilankyti, kurie 
esate užvilk? mokesčiais.

— J. Tamašauskas, sekr.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
spalio 12 d., Ch. Lietuviu Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St., 12 vai. 
dieną. Visi nariai ir narės 
kitę skaitlingai atsilankyti, 
atsiveskit naujų narių, nes iki Nau
jų Metu įstojimas yri? tik vienas 
doleris. Kurie esate užtęsę mokes
tis, tuoj 
žymėkite 
rašą: S.

malonė- 
Taipgi

atsilyginkite. Būtinai užsi- 
sekretoriaus na'ujųji ant- 

Narkis, 2859 W. 38th PI.
Valdyba.

Vyrų ir 
mėnesi- 

nedėlioį, 
3929 W. 

Madison St., 1 vai. po piet. Drau
gai ir draugės būtinai atsilankykit, 
yra daug naujų reikalų 
mui. —Sekretorius.

Garfield Park Lietuvių 
Moterų Pašelpinio Kliubo 
nis susirinkimas įvyks 
spalio 12 d., Lawlei Hali,

apsvarsty-

teikiamos 
instrumeh-

Muzikos pamokos yra 
ant įvairių muzikališkų 
tų; atsineškite instrumentus ir rfta- 
tykite P. Gražulį pirmadieniais kaip 
6:30 vai. vakare, Raymond Chapel, 
816 W. 31 gt. Pamokos anglų kal
bos vyrams ir moterims antradie
nio ir ketvirtadienio vakarais, 7:30 
vai. Viskas veltui. Komitetas.

(' 1 —  ■      ’"“ —  —■ —■' ■ *-•'“—

Į CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service
Biznio Patarnavimas Situation Wanted

Darbo Ieško
Automobiles Exchange—Mainai

10% PIGIAU UŽ VI£A DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios 
Dykai 
geriausį

rūšies, bile kada ir 
apskaitliaViinas. Mes 
darbą mieste. Kedzie 

-------- 0------ -

bile kur. 
atliekame 
8463.

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. . GOVALIS.

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

Už užsivilkusias vendas, visokias bilas, 
notas, kontraktus, morgičius, bondsus, 
lynus, judgcmentus ir darbininkams algas 
sukolektuojame už mažą atlyginimą ar
ba išperkame visokias Clairns. Taipgi 
padarome visokias investigaciŽs, patik
riname references, duodame patarimus 
savininkams, turintiems kokį keblumą su 
rendaunhikais etc. •
CHICAGO tOLLECTION BUREAU, 

6959 So. Halsted St.
Normai 4401

Financial
Finansai-PaskolM"Birute‘ Dainos ir Dramos Draugija

e:r°Gas8/p.2e,š"fr I skolinam pinigus
Visi choro dalyviai malonėkit laiku Paskola Suteikiama į 24 vai. 
pribut. Pageidaujami ir nauji, mitinti I Neimam komiso nuo $50 iki $300 
dainą nariai prie “Birutės’1 choro. J. NAMON & CO.

Valdybą. Į po va|stjjos priežiūra
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovebill 1038Vėliava Am.Draugystės Lietuvos
'Jo. 1 laikys susirinkimą nedėlioj, spa- 
io 12 d., 1930, Antano Česnos svet., 

4 501 So. Paulina St., 1 vai. po pietų. 
Malonėkite draugai ir draugės atsilan
kyti ant susirinkimo, o bus daug svar-Ryti ant susirinkimo, c 

(bių dalykų apsvarstyti.
— J. Dabulskis, sekr.

Lie tuvių Tautos Katalikų 
rengia linksmą balių, nedėlioj, 
12, 1930, prasidės 7 vai. vak., parapi
jos svetainėje, 3 501 So. Union Avė. 
Kviečiame visus pasilinksminti prie ge
ros J. Sereik muzikos. Kviečia

Klebonas S. A. Linkus ir Komitetas.

Parapiia 
spalio

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

. 6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.«0 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

CLASS1FIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE,

672 West Madison Street.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate 'kontraktus.

PETRZILEK BROS.
1647 W;*47th St.

Arti Marsbfield Avė.

PINIGAI
tsoo

ir

Little Star
SANITARY CLEANING SHOP

3328 S. Halsted St
Paimam-Pristatom 

Tel. Boulevard 0179

SpeciallatM rydyme chronllktj ir muJu U- 
mj- Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnai Uegsatnlnavl- 
maa atidengs jum tikrą Ugą ir jei s! apal- 
imaiu jua gydyti, sveikata jums augry!. Ei
kit pas tikrą apeclaliatą, kurie neklaus jutą 
kur ir kaa jums skauda, bet pats pasakys 
po

*0

Kalu U*o (tetrzamlaavimo—kaa Jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

HICAGO. ILLINOIS

yra

St

poJfiso valandoa: nuo 10 ryto iki 1 
olėtų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedi 

Hoi nuo 10 rvto iki 1 oo niata

MES PERKAM
REAL ESTATE 

BONUS ir 
MORGIČIUS

Banscrip Investment 
Corp.

1 N. La Šalie St. >
Room 1225

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-ny Administratorius

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

. CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgcčius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Narni?.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Mes skolinam nuo $50 iki 
Neimam komiso

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI I Nuošimtis mokamas ant neišmok«to»
AUTOMOBILIU AMATO ^os

Praktiškos instrukcijos, darbas kol Į Fmance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd

GREITAI IR PIGIAI
(^MOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių
. Mokykla

1. P. OLEKAS. Mokytoja*
3106 S. Halsted St

GHICAGO./ n

' Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS
Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 

riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesai. 
Ateikite tuojaus adresu 

3040 W. 62nd Street

KAS turite grosernės fikčerius, malo
nėkite pranešti.

Tel. Canal 0927

6 KAMBARIŲ rakandai parsi
duoda atskirai arba visi kartu. 
Kreipkitės vakare po 6 vai., nedė
lioj visą dieną, 547 W. 31 St.

Pianos
Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDUEPORT 
PAINTNG CO.

Itfalevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojanti

8147 S. Halsted St
Victory 7261. Rea. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Rea. Yards 4401
NORKUS & CO. • 

Perkraustom rakandus, dIrdus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St.
• CHICAGO

Phone Republlc 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir

6127 So. Maplewood 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 Av., tel. Berkshire 1321

išradi-PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies.

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

RADIO
I Jei jūsų radio nedirba gerai, / šaukit 

A. J. ŽVIRBLIS, Lafayette 8227

TURIU parduoti savo $850 grojik- 
lį pianą, suolelį, roles ir kabinetą už 
$50 cąsh. 6136 S. Halstcd St.

Mušical Instruments
Muzikos Instrumentai

RADIO parsiduoda, atrodo kaip 
naujas; kainavo $180. Parduosiu už 
$35. Matyt no 6* vakare, nedėlioj 
nuo 10 ryto iki 6 vakaro. M.l Ugen, 
4203 S. Rockwell St., 1 lubos.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

PARSIDUODA naujos lentos, pen
ki vežimai; garažams, porčiams ar
ba laiptams. Visos storos lentos. 
Galėsit matyti subatoj ar nedėlioj. 
K|imavi#ia, 1616 String St., 2nd fl.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU gyvenimui draugės, turi 
būt gerai pasiturinti finansiškai. Aš 
esu jaunas vaikinas, inteligentas, bai
giu savo profesiją. Kurios žingeidau- 
jat apie prakilnesnį ir žmoniškesnį gy
venimą, malonėkit rašyt; su pirmu laiš
ku prisiųskit savd paveikslą, — rei
kale bus gražintas.

S. W. JOHNIS M. D.
6249 S. Cravvford Avė., Chicago, III.

Aš Amilija Verpetinskaitė, po 
vyru Krystapaitienė, paieškau sa
vo pusbrolio Bronislovo Šimkaus. 
Paeina iš Lietuvos, Ludavėnų par., 
Zakeliškių kaimo. Pirmiau gyveno 
Chicagoj, dabar nežinau kur. Ma
lonėkite atsišaukti ar kas žinote 
apie jį, praneškite, už tai busiu 
dėkinga. K. Krystap, 815 Lyon Avė., 
Kansas City, Kansas,

PACKARD SEDANAS
Aplinkybės večia mane paaukoti 

praktiškai naują Paskard sedaną. Varto
jau tiktai nedėliomis ir šventėmis; ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuves. 
Originalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai. puikus mohair išmušimas, 4 ra
tų brėkiai. Karas yra kaip naujas. Pir
mas $400 paims jį . Atsišaukite nedė» 
lioj 2238 North Sawyer Avė., 1 «t flat.

ESU jauna moteris su mažu vai
ku. Ieškau darbo prie mažos šei
mynos — pridaboti vaikus. “Lietu
va”, Box 88, 3210 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

•
REIKALINGA moteris ar mergina be 

šeimynos, patyrusi prie restaurano biz
nio, gera mokestis. Atsišaukite Garden 
Cafe, 3908 W. 111 St. Telefonas 
Beverly 4626.

Furnished Rooins
RENDON kambariai su forničiais dėl 

vaikinų arba vedusios poros be vaikų. 
Šviesus, apšildyti, smagus.

6009 So. May St.
-------- 0--------

VIENA moteris turi 3 kambarius ant 
rendos dėl vaikinų. 3301 So. Halstcd 
St., 2 front .

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

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

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

Tel. Roosevelt 8577 
Rl.il |Q | IM I fc-

RENDON kambarys dėl vienos 
ypatos, šviesus ir moderniškas. Ga
lima vartoti ir garažą. Atsišaukite 
ant 1 lubų, 4234 S. Maplewood! avė.

PASIRENDUOJA ruimas, tinka
mas dėl vieno arba dviejų vaikinų. 
3151 S. Union Avė., 2 lubos.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino; ruimai apšildomi ir kiti gy
venimo patogumai. 2458 W. 46 St., 
2 floras.

RENDON kambarys vaikinui ar
ba vedusiai porai; apšildomas, mau
dynė ir telefonas. Hfemlock 0863.

IEŠKAU purendavojimui kamba
rio Rock Island, Davenport ar Ma
linę. Manau ten apsigyventi pas lie
tuvius. Turinčių kambarį meldžiu 
duoti žinoti. Juliana Venckaitė, 2345 
S. Leavitt St.,# Chicago, III.

PASIRENDUOJA ruimai dėl vai
kinų arba merginų, su valgiu arba 
be valgio. Galima matyti po trijų. 
3155 S. Halsted St., 1 lubos.. .X, ----_

KAMBARYS ant rendos dėl dvie
jų vaikinų ar merginų, su valgiu, 
yra telefonas. 3336 S. Lowe avė. 
Tel. Yards 5281.

-PASIRENDUOJA kambarys vai
kinui; šviesus, didelis ir apšildomas 
garu. 3227 Emerald Avė., 1 lubos.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas, 

apšildomas, arti Western Electric, 4821 
W. 23rd St., Cicero.

PASIRENDUOJA flatas ir ofisas, 
tinkantis dėl profesionalo žmogaus — 
daktaro arba advokato, nes šioj kolio- 
nijoj yra pageidaujama lietuvių dakta
rų ir advokatų. šioj apielinkėj gyve
na virš 200 lietuvių šeimynų, o nė vie
no lietuvio daktaro, ar advokato nesi
randa. Flatas yra pagal šios gadynės, 
karštu vandeniu šildomas.

3234 W. 111 St.,

EXTRA DEL DRUG 
ŠTORNINKŲ

Trinsfer kampas, Elston ir California 
Avė., storas 36 pėdų pločio, 80 pėdų 
ilgio, su basementu, garu apšildomas, la
bai gera vieta dėl drugštorio 

3182 Elston Avė.
Ant 3jų Street Car linijų —■ Elston, 

California ir Belmont Avenue. Renda 
pigi, nuvažiuokite pažiūrėti. Raktą 
gausite Clothing Štore, antros duris, 
Rasmussen.

Telefonuokite Republic 8899 
arba savininką matykite nuo 9 iki 6 v.v. 

2839 W. 63 St.

PARENDAVO.IIMUI 6 kambariai. 
Labai pigiai. 4523 S. Fairfield Avė.

FllATAS 6 kambarių, garu apšil
domas, 2-ros lubos, gera vieta dėl 
ofiso. 3327 S. Halsted St. Yards 
4669. '

PASIRENDUOJA 3 kambarių na
mukas, $10 į mėnesj. Namas ran
dasi 6511 Archer Avė. Atsišaukite 
4309W. 63 St.

PASIRENDUOJA 4 ir 5 ruimai, 
renda $15.00. Su visais paranka
mais. 2901 Wallace St.

RENDAI Storas su saliuno fikče- 
riais ir 5 naujai ištaisytais ruimais, 
arba priimsiu pusininką atidarymui 
biznio. Esu našlė moteris. Turi bū
ti teisingas žmogus. Tel. Boulevard 
2596.

______ Automobiles______
PARDAVIMUI Available 3 tonų 

trokas, Neumatic tairai, išvažiuotas 
6,000 mylių, 1855 W. 47 St.

GYVENIMO PROGA
CADILLAC vėliausio modelio De 

Luxe scdJnas. Aš esu priverstas pa
aukoti, kad sukelti pinigų. Karas visai 
mažai vartotas ir yra visiškai kaip nau
jas. Ir dar tebeturi Cadillac garanti
ją. Jus negalite įsivaizduoti kaip gra
žus karas yra mano ęadillac ik» jus 
jo nepamatysite. Tai yra gražiausias 
karas Chicagoje, turi 6 originalius bal- 
loon tairus, kaip naujus ir kiekvieną ga
limą įrengimą. Karas m*an kainavo 
$4,000 tik trumpą (aiką atgal. Aš 
paaukosiu jį tik už $500, turi būti pi
nigais. Jeigu jus norite geriausio karo 
Amerikoje ir praktiškai naujo, būtinai 
pamatykite mano Cadillacą. Aš busiu 
namie visą dieną nedėlioj. 223 1 North 
Kedzie Avė. Apt. 1.

FARMERIŲ ATIDAI/
Mainysiu puikią murinę, geroj. Wietoj, 

pelningą propertę ant farmos. Agentai 
nereikalingi. Del smulkmenų kreipkitės 
J. L. Miller, 123 W. Madison St., Chi
cago, Tel. Randolph 4780.

BUICK MASTER 6 vėliausio mo
delio Sedan. Moteris turi parduoti. Iš
važiuotas tik kelis tūkstančius mylių. 
Karas yra geriausiame stovyje ir sunku 
jį atskirti nuo naujo. Negaliu pati 
karo draivinti ir paaukosiu jį tiktai už 
$325. 2538 N. California Avė., 1 fl.

BUICK 4 door Sedan. Priverstas 
parduoti jį nes netekau darbo ir man 
reikia pinigų. Vartojau tik kelis tūks
tančius mylių ir sunku atskirti jį nuo 
naujo. • Jeigu jus pamatystie mano ka
rą, esu tikras, kad jus jį pirksite, nes 
jis yra labai geras. Aš noriu tik $300. 
4448 N. Racine Avė., apt. 29.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TURIU parduoti saldainių ir užkan
džių krautuvę, arti keliolikos skirtingų 
tautų kapinių, geroj vietoj, prie kelio, 
kuriuo automobiliai eina be pertrūkio. 
Nepraleiskite ąvlksinės progos* Priežas
tis pardavimo svarbi.

2612 W. 111 St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
minkštų gėrimų sankrova. Labai pi
giai. $300. 4830 W. J5 St. Cicero, III.

--------0--------

PARDAVIMUI grosefnė ir bučernė, 
per daug metų išdirbtas biznis, su ar be 
namų. 246 So. 13th Avė., Mayvvood, 
Illinois.

—----- -O--—

PARSIDUODA ar išsimaino 
moderniška bučernė ant lotų, 
bungalow ar 2 flatų; biznis iš
dirbtas, fikčeriai importuoti iš 
Klaipėdos, kaina labai prieina- 
na. Nepraleiskite progos.

4059 Archer Avė.

PARDAVIMUI restoranas, greitai iš 
priežasties nesutikimo. Privačiai šei
mynai geriausia proga uždirbti pinigus. 
Kreipkitės 8 vai. vak. 7427 S. Western 
Avė.

PARDAVIMUI saldainių sankro
va arti didelės mokyklos. Turiu 
parduoti iš priežasties ligos. Kai
na $450. 3538 S. Winchester Avė., 
tel. Virginia 0792.

PARSIDUODA grosernė labai pi
giai, biznis išdirbtas senai. . Turiu 
parduoti iš priežasties išvažiavimo 
į kitą miestą. 6529 S, Racine Avė.

GERA proga lietuviui. Pardavimui 
arba mainymui Wisconsin valstijoj 
saliunas su namu, priešais lumber 
camp, netoli ežero, šaukite Went- 
worth 5195.

PARSIDUODA už $175.0p, ver
ta $2500.00, grosernė. Kas pirmas, 
tas laimės. 4108 Archer Avė.

PARDAVIMUI groserne, geroj 
vietoj — geras biznis. Pigiai. Pen
ki ruimai gyvenimui. 3735 Emerald 
Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

1000 akrų, netoli Chicagos ir toliau. 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. Kreip
kitės ypatiškai, rašykite arba telefo
nuokite.

A. GRIGAS B CO. 
'3114 So. Halstcd St.

Victory 4898

PARDAVIMUI pigiai, jei bus tuo- 
jaus parduota, vaisių ir vištų farma; 
3^ akrai, 8 kambarių namas, elektros 
šviesa ir kitos triobos; gera molio že
mė, geras šaltinio vanduo. Prieinanti 
prie gatvės 27,000 gyventojų mieste 
akrų vaisių farma. Randasi KcwanZe. III. 
Atsišaukite ar rašykite tuojaus. Marie 
Yunowich, 3324 Lowe Av., Chicago, III.

PARDAVIMUI farma Wisconsino 
valstijoj. Viena 80 akrų, o kita 68 
akrų. Parduodu už cash. Randasi 
geroj vietoj prie upės. 3514 Eme
rald Avė.

PUIKI FARMA x x
30 akrų fruktų ir dirbamos že

mės farma su budinkais, labai pui
ki vieta, 7 mylios nuo Benton Hur- 
bor, Midi., 100 mylių nuo Chicagos. 
Randasi ant cementinio kelio neto
li nuo Rakauskio ir Račiūno som- 
mer rezortų. Vieta tinkama dėl va
sarnamių, kaina prieinama, mainy
siu ant mažo namo, loto arba ma
žo biznio.

JUOZAS VILIMAS
4556 S. Rockwell St. Virginia 2054

Exchange—Mainai

REIKALINGA namų, lotų ar biznių, 
mainyti ant farmų. J. Sinkus B Co, 
kampas 70th gatvės ir Halsted St.

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

PIRMUS mortgages (gold bands) 
mainysiu ant namo arba biznio. Pa
šaukit rytmečiais ar vakarais La
fayette 5247. 

—o------

MAINAS, biznieriams gera pro
ga, bizniavas namas Brighton Park, 
N. W. kampas, ir antras namas. 
Mainysiu ant geros farmos. Telefo
nas Lafayette 7341.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI 931-933 W.
Place su vieno augšto mūriniu
Duokit pasiūlymą. Te!. Monroe

1 8th 
namu. 
0660.

RETAS BARGENAS

713-715-717-719-721-723-725 
50th Street septyni 2 flatų, 
kambarių kiekvienas mūriniai 
$3,500.00 kiekvienas, 
įmokėti, likusius po 
sį ir nuošimčius. šie 
ja po $25 ir $30 
namai yra reikalingi

W. 
6 ir 7 

namai, 
$200.00 
į mėne-

tik 
$25.00 
flatai pasirenduo- 
kiekvienas. šie 
niekurių pataisy

mų. Labai tinka darbininkui įsigyti 
savo namą, ar kontraktoriui pasidaryti 
pinigų.

Agentas ant vietos nuo 11 iki 4 vai. 
piet .PO

A. H. PATEK,
128 North Wells St

Tel. Central 8610
PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na

mas. 3 karų garažas, už .paaukojimą. 
405 7 Wentworth Avė., tel. Vinccnnes 
7267.

4 PAGYVENIMŲ namas už 
$5,500 — $1,000 įmokėti, arba mai
nais į lotą arba automobiliu ar biznio. 
Likusius tendomis užmokėsite. Gera 
proga žmogui, kuris nusimano biskį apie 
taisymą namų, padarys kokius $2,000 
pelno į trumpą' laiką ant Šito namo.

J. SINKUS B CO.
kampas 70 gatvės ir Halsted St.

fla- 
mu- 
karų 
ran- 

Parko.

$1 1,000 VERTĖS NAMAS už $8,500 
Geriausias bargenas Chicagoje, 2 

tų pagyvenimui, 5 metų senumo, 
rinis namas 4 ir 5 kambarių, 2 
garadžius, 30 pėdų platumo lotas, 
dasi 2 blokai nuo Marųuette
Gera proga uždirbti didelį pelną į trum
pą laiką. Parsiduoda su mažu įmokė- 
jimu arba mainais ant loto ar automo
bilio. Savininkas yra priverstas greitai 
parduoti, atsišaukite bilę dieną po pietų. 

6951 So. Union Avė.
2 lubos

PARDAVIMUI biznio propertė, Sto
ras su pagyvenimu, basementu ir 2 ka
rų garadžiumi. Pardavimo priežastis, 
nesusipratimai šeimynoj. Atiduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

4613 S .Whtpple St.

PARSIDUODA 14 kambarių na
mas, lotas 67 per 135, įplaukų $50.00 
į savaitę.

8 kambarių namas ir lotas 52 per 
įplaukos $30.00 į savaitę, abu 
išfornišiuoti, didelis bargenas. 
savininką

1704 So. 2nd Avė., 
Mayvvodd,

Tel. Mayvvood 493

135, 
namai

Per

MES TURIME

Daug visokių namų par
davimui ir mainymui. At- 

sišaųkit į musų ofisą.

M. J. JURAS
3335 S. Halsted St.

PARDUOSIU vieną ar dvi pro- 
pertes, taipgi gretimais lotą.

Viena propertė 5—5—5 kambarių, 
mūrinis, kaip naujas namas. Turi 
būti parduotas/ iš priežasties mir
ties. Nepraleiskite šio bargeno, ap
žiūrėkite įį šiandie. Randasi 2245 
W. 18th Place.

Taipgi didelis bargenas šalimais. 
Vienas Storas ir 5 flatai, mūrinis 
namas. Kiekvienas teisingas pasiū
lymas bus priimtas, kad užbaigti 
tvarkymą palikimo. Kreipkitės as
meniškai ar rašykite administrato
riui

GEORGE VESELY, 
2332 Gunderson Avė., Berwyn, III.

MEDINIS namas ant 4 šeimynų 
pagyvenimo, po 4 kambarius; mai
nysiu ant farmos. K. Shadis, 2520 
N. Marshfield Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI dviejų flatų po 4 
kambarius namas. Parduosiu už cash 
arba mainysiu į cottage ar štoriu- 
ką. Vieta gera, Brighton Pat k. 4035 
So. Rockwell St.


