
JUUMjėL

The First and Greatest Lithuanian Daily in AmericaThe First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kas Dedasi Lietuvoje

kelio

Sučiupo arkliavagius

Švaros komitetas
švaros komite

Prane

Lietuvon

Bet Mellon įtvir
Trokus reguliuoti bilius priimta

NAUJIENOSORH
šviesas Šonuose.

Seniau leista

stratosferą

-.

Prašo iš naujo per 
žiūrėti Maclntošo

Su v. Valst. deficitas 
siekia $1,099,903,063

Prez. Hooveris kai 
bėjo Springfielde

Mattew WolPui pavesta suda
ryti amerikonų komitetas

Panemuniečių balsas 
apie tvarkymąsi

pamos ranka ir
O kas mums

Prieš keletą metų mes, pa- 
nemuniečiai

Žydų demonstracija Pa 
lestinoj išvaikyta

-Suv
And-

Atsisako duoti ku 
dikiams pastogę

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandaL

Kubos darbininkai 
prašo Suv. Valsti

jų pagelbos

Suv. Valst ir Kana 
dos konferencija 

dėl kanalo

Pradėsią vajų blai 
vybei vykinti

Paskutine Vatikano nota buvu
si taikesne ir padėjusi pa
matą deryboms su Italijos 
vyriausybe

birž. 
kaip

1 looverio 
pasakyta 

atidarymo

Organizuosis kovai 
su sovietais

lapkritį ir ru- 
beveik

1,200 namų sudegė In 
dijoj; 3 žuvo

SPRINGFIELDADS, III., birž. 
19.— Valstijos senatas priėmė 
bilių, kuriuo skiriama $350,000 
Illinois parodai 1933 m., kartu

Sovietai siusią balioną j 
stratosferą

$350,000 pasaulinei 
parodai

SPRING.FIELDĄS, III., birž. 
—Iiinpią valstijos senatas pri
ėmė bilių, kuris liečia trokus. 
Sulig tuo bilid, trokai įtalpos 
iki 12 tonų privalo turėti ityis 
žalias Šviesas priešakys, tris

žuvo 15 žemės dre 
bėjime

Deja, darbai buvo padaryti 
neatsižvelgiant tikslingumo ir 
dabar žiuri ir gailiesi išmestų 
pinigų, kaip į balą.

Nemuno antkrantes ties arti
lerijos parku buvo padarytos

ŠIAULIAI.—šiomis dienomis 
lies Panevėžiu, sulaikyti.'arklia
vagiai; kuriė l. ih. gegužės 8 <t 
Šiauliuose iš pil. Butkaus ir 
vieno žydo pavogė du arkliu.

Sulaikant tarp arkliavagių ir 
juos užklupusių šaulių įvyko 
susišaudymas, tačiau be žmonių 
aukų.

MADRAS, Indija, birž. 19.— 
Gaisras, kilęs Annadevarapet 
mieste, nušlavė 1,200 trobesių. 
3 asmens žuvo, žalos turtui 
padaryta apie $250,000.

Andrew Mellon 
Londone

WASHINGTONAS, birž. 19. 
—Kaip šiandie prasidės kon
ferencija Suvienytų Valstijų ir 
Kanados atstovų deliai suma
nymo, kad abi šalys bendromis 
jėgomis pravestų St. Lawrence 
vandens kelią, kuris sūjungtų 
didžiuosius ežerus ir Atlantika.

WASHINGTONAS, birž. 19. 
—Suv. Valstijų iždo departa
mento paskelbtos pirm poros 
dienų skaitlinės rodo, kad vals
tybės deficitas birželio 15 die
ną š. pi. siekė $1,099,9903,063.

Kardinolas Segura 
protestuoja

Aštri teismo draus 
mė angliakasiams

Chicago, UI., Penktadienis, Birželis-June 19 d., 1$31

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

Giedra; šilta; vidutiniai pie- 
itų-vakarų vėjai. "

Saulė teka 5:14 vai., leidžiasi 
8:28 vai.

šiluma vakar pasiekė, 4 vai. 
popiet, 89 laipsnius.

PARYŽIUS, birž. 19. — At
stovų buto finansų ir kariuo
menės komisijos nutarė reko
menduoti parlamentui paskyri
mą 2,500,000,000 frankų (ąpiė 
$100,000,000) šalies pasienių! 
apsaugai sustiprinti. ; ę

NEW YORKAS, birž. 19. — 
Oornell universitetas nupirko 
iš Prudential Life Insurance 
kompanijos apdraudoš itarp 
5 ir 5 milionų dolerių. Ap- 
drauda paimta daugiau kaip 
1,400 profesorių ir kitokių sam
dinių, grupių draudimo pama-

VVASHINGTONAS, birž. 19. 
— Prohibicijos direktorius 
Woodcock pareiškė, kad liepos 
15 diena paskirta pradžiai di
džiausio vajaus kovai su but- 
legeriais, ypač stambiaisiais. \

BERLYNAS, birž. 19. — So
vietų Rusijos komitetas aviaci
jos tyrinėjimui palnuoja arti
moj ateity, sulig pranešimu iš 
Leningrado, pasiųsti balioną į

labai džiaugėmės, 
kai pastatė pastovų nuolatinį 
tiltą: džiaugėmės—turėsim ge
rą susisiekimą su Dr. Basana
vičiaus parku ir Naujos Pane
munės vasarnamiais, kurie tuoj 
pradėjo dygti, kaip grybai po 
lietaus. Užpernai musų džiau
gsmas padidėjo, kai pradėjo pro 
Artilerijos parką vežti akmenis 
ir kloti antkrantes, o pernai 
tvarkyti prezidento A. Smeto
nos alėją, kurią iš pavasario 
apsodino medžiais, o rudenį 
pradėjo daryti pilimus ir tiltą.

Komunistai puolė Suv 
Valst. konsulatą 

Leipcige
PESHAVAR, Indija, birž. 18. 

—žemės drebėjimas sugriovė 
50 namų Panjshir apskrity, 
Afganistane, žuvo 15 asmenų.

SAN JŪAN, Porto Rico, birž. 
19 jLpan- Amerikos Darbo Fe
deracijos sekretorius, Santiago 
Iglesias, pareiškė, kad kai ku
rios Kubos darbininkų organi
zacijos įteikė jam prašymą, 
idant Suvienytos Valstijos pa
darytų galą šalies diktatūrai.

Badas, o nė komunizmas — 
štai kas yra didžiausias Kubos 
pavojus. Iglesias pasiuntė į- 
tciktą jam prašymą Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentui, 
William Greenui.
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ROMA, Italija, birž. 19. — 
Praėjusį trečiadienį čia leista 
suprasti, kad artimoj ateity 
prasidėsią Vatikano ir Italijos 
vyriausybės derybos, idant nu
sakyti bažnyčios teises jaunuo
menės auklėjimui.

Vatikano . paskutinioji nota 
Italijos vyriausybei padėjusi 
pamatą deryboms. Pasak Itali
jos užsienio reikalų ministeri 
jos atstovo pareiškimo, papos 
nota buvusi “aiškiai taiki”.

Tas pats asmuo pasakė,, kad 
^atmosfera darosi giedresnė ir 
vyriausybė esanti patenkinta 
notos tonu”.

Fašistinės vyriausybės pozi
cija šiame ginče yra tokia: 
Švietimo reikalai, išėmus tiky
bos dėstymą, turi būti valsty
bės rankose; ir jeigu Vatikanas 
garantuos, kad Katalikų Vei
kimo ii’ kitokios bažnyčios gru
pės nenukrypsią nuo tikybos 
darbo, tai jos galės būti atida
rytos vėl.

NEW YORKAS, birž. 17. — 
National Civic Federation or
ganizacijos pildomasis komite
tas vakar vienu balsu priėmė 
sumanymą sudaryti komitetą, 
kurio užduotis butų organizuo
ti tarptautinį judėjimą kovai su 
sovietų pavojumi, kuris dabar 
grūmojąs pasauliui.

Vakar dienos susirinkime 
Mattew Woll tapo įgaliotas no
minuoti komitetą iš 100 asme
nų, kuris šį sumanymą pradė
tų vykinti gyvenimam '

Į komitetą įeisią asmens turį 
įtakas darbininkų judėjime, 
žemdirbystėj, komercijoj, ban
kų bizny, švietimo ir tikybos 
srityse.

Visi asmens, veikiantys nacio* 
nalės angliakasių unijos va
dovybėj, įsakyta nepikietuo- 
ti Butlerio kompanijos ka
syklos, nesirinkti vieškeliuo
se arti kasyklos, neatkalbinė
ti 'nuo darbo kompanijos 
darbininkų, etc.

LOS ANGELES, Cal., birž. 
19.—šeimynos santykiams tyri
nėti institutas čia neseniai iš
klausinėjo 300 apartmentų pri 
žiūrėtojų, kokias šeimynas pri 
imama juose gyventi.

Pasirodė, kad 40 nuošimčių 
tų apartmentų nepriima gy
venti šeimynų, kurios turi kū
dikį arba kokį gyvūnėlį, kaip 
šuniuką, katę, paukštę ir t. p. 
10 nuošimčių pareiškė, kad pri
ims šeimynas, kurios turi šu
nų, bet nepriimsią tokių, kurios 
turi kūdikių. 29 nuošimčiai 
apartmentų prižiūrėtojų paša 
kė, jogei jiems nedaro skirtu
mo, ar šeimynos turi vaikų, ar

PITTSBURGH, Pa., birž. 19. 
—Teisėjas H. H. Rowand išlei
do drausmę (indžionkšeną), Ru- 
ri liečia visus asmenis, veikian
čius National Miners Union 
vadovybėj šioj apielinkėj.

Drausmė įsako nepikietųoti 
Butler Gonsalidated Coal Com 
pany kasyklos, kuri randasi 
prie Wildwood, nepatroliuoti 
vieškelių arti kasyklos, nereng
ti mitingų ir demonstracijų, 
nesakyti prakalbų, neatkalbinė
ti kompanijos samdinių nuo 
darbo, neįžeisti tų samdinių, 
negrumoti jiems, nepulti jų, o 
■taipgi nesirinkti prie tų sam
dinių namų.

ši drausmė (indžionkšenas) 
skaitoma kaip viena aršiausių 
kada nors teismo išleistų strei 
ko metu.

Visai kitaip pasielgė Pennsyl- 
vanijos gubernatorius Pinchot, 
kuris pirm poros dienų* laišku 
įspėjo šerifus Alegheny, West 
Moreland, FaFyette ir Wash- 
ington pavietų. Kalbamam laiš
ke gubernatorius nurodo, jogei 
ramus angliakasių maršavimai 
ir susirinkimai yra leistini. į- 
statymų.

Po Chicagos — New 
Yorkas

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
19.—Kardinolas Segura buvo 
deportuotas iš Ispanijos praėju
sį pirmadienį. Gi trečiadienį 
jis pasiuntė Ispanijos vyriausy
bei karštą protestą. Kardino
las kaltina, buk vyriausybė pa
sielgusi su juo nederamai Gva- 
dalharoj.

Esą, po to, kai jis buvęs areš
tuotas, itai jį laikyta dvi valan
das policijos stoty ir neprileis
ta prie jo draugų. Jį taipgi 
dabojusi civilė sargyba. O kai 
jis gabenta į šalies pasienį, tai 
neturėjęs net maldaknygės 
melstis, nei vaistų ligai.

Kardinolas Segura tvirtina 
turįs visas legales (teises, kaip 
ispanas, būti Ispanijoj. O kaip 
prelatas, sako jis, tai galėjęs 
apleisti šalį tik paliepimu * iš 
Romos.,

Ispanijos vyriausybė aplaikė 
papos notą. Nota energingai 
pasmerkia Seguros išvarymą ir 
apšaukia tą aktą, kaip smurto 
žygį, papildantį visą eilę vyriau, 
sybės nusikaltimų bažnyčios 
privilegijoms ir turtui, po to 
kai šalis tapo respublika.

Bet jokių reikalavimu ne
statyta vyriausybei papos pro
teste. Ir iš to suprantama, kad 
popiežius nenori nutraukti dip
lomatinius ryšius su Ispanija.

LEIPCIGAS, Vokietija, 
19.—Būrys jaunuomenės, 
manoma, komunistų, akmenimis 
išdaužė Suv. Valst. konsulato 
langus čia birž. 18-tos d. va
kare.

TOKIO, Japonija, birž. 19. — 
Trečiadienį, birž. 17 d., 7:30 
vai. popiet, Yakegatake ug- 
niakalnis išsiveržė milžiniška 
jėga. Pelenai apipylė artimes
nius kaimus.

Kitas žemės drebėjimas, nors 
ne taip stiprus, kaip pirm po
ros dienų, jausta Tokio mieste 
ir Yokahamoj. Gyventojai iš
bėgiojo į gatves ir ilgą laiką 
pasiliko jose, nors lijo smarkus 
lietus. Užgeso elektros šviesos 
ir gatvekariais^' susisiekimas 
sutrukdyta valandai laiko.

Policija nepaisiusi jo ligos; su
laikiusi jį dvi valandi nuo
vadoj; ir vežusi jį rubežiaus 
linkui jam neturint maldak
nygės

JERUZOLIMAS, birž. 19. — 
Policija išvaikė birž. 17 d. žy
dų bedarbių demonstraciją prie 
Afuleh, kur biblijos padavimais 
Armagedono mušis ėjo.

žydai darbininkai reikalavo, 
kad arabas kontraktorius prie 
taisomo jo priežiūroj 
duotų ir jiems darbo.

Suirutėj sužeista penki

žalias Šviesas 
•raudonas šviesas užpakaly ir 
dvi geltonas šviesas Šonuose. 
Be to, trokai ii* velkamieji jų 
vežimai hetfrivalo' būti ilgesni, 
kaip 40 pėdų 
jų ilgis iki 60 pėdų.

Senatas paskyrė taipi $885, 
000 kapiteliui pataisyti.
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BILBAO, birž. 1
Šimai iš Estella sako, kad tre
čiadienį minios apdaužiusios ak
menimis 200 automobilių, ku
riais klerikalai važiavo į mi
tingą Olozaguitai apielinkėj. 
Niekas nebuvęs sužeistas, bet 
automobilių langai nukentėję. 
Klerikalų organizacijos Bilbao 
mieste dėl šio įvykio pareiškė 
protesto vyriausybei.

WASHINGTONAS, birž. 19. 
— { vyriausįjį šalies teismą 
kreiptasi prašymu peržiūrėti iš 
naujo Yale universiteto profe* 
soriaus Maclntošo bylą. Nese
niai teismas išsprendė neduoti 
profesoriui pilietybės popierų 
dėlto, kad jis atsisakė prisiek
ti, jogei imtųsi ginklo busimam

Grupių apdrauda profe
soriams

ŠIAULIAI 
tas patikirnęs kepyklas, mėsi
nes, kirpyklas ir pan. rado, kad 
visos tos įstaigos per paskuti
nius metus švaros atžvilgiu yra 
toli pažengusios, nors dar ir 
netrūksta kaikurių pašalintinų 
trukumų. Visų švariausiomis 
rasta “Klaipėdds kepykla” Lau
ka g., Lieponaitis kirpykla Vil
niaus g. 140, Piliečių kliubo 
valgykla, Taco mėsinė Tilžės g., 
“Pienocentro” pieninė, “Berly
no” viešbutis ir saldainių fab- 

su Chicagos pasauline paroda, rikas “Rūta.”

WASHINGTONAS, birž. 18. 
—Federalės valdžios agentai, 
“įveikę” Al Caponę Chicagoj, 
įgijo daugiau “drąsos” ir “ener
gijos.” Taigi teisingumo de
partamentas pranešė, kad tapę 
pasiųsti iš Washingtono tyri
nėtojai į New Yorką tikslu pa
imti į nagą stambiuosius butle- 
gerius ten, kaip paimta Caponė 
Chicagoj., l

$100,000,000 Franci jos 
apsaugai
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vėlyvą rudenį 
denį jau šalant— ir. 
visa antkrantė po Šio potvynio 
nuslinko žemyn. O kiek pinigų 
ten sukrauta, ir kiek kainuos 
padaryti darbas iš naujo?

• * f

Prezidento A. Smetonos alėją 
išpylė taip pat pernai vėlyvą 
rudenį (baigė darbus Kalėdoms 
jau drūčiai šąlant), ir vėl tas 
pats: vanduo viską išplovė, ir 
keliolika tūkstančių lt. žuvo. 
Kas kaltas!

Dabar Panemunės tiltas. 
Prieš porą . savaičių pradėjo 
vežti lentas tiesti grindis pra
važiavimui.' Mes, lengvatikiai, 
džiaugėmės: bus geras prava 
žiavimas. žinoma, mes visi ma
nėme, bus atsižiūrėta į musų 
patogumus, na ir į kišenių, ir 
darbą atliks naktimis.

Kas gi pasirodė? Jau Šian
dieną iš ryto, einant į darbą, 
radom kelią užtvertą: sako, 
dirbs grindinį žinoma, darbas 
užsitęs iki 15 birželio!

Ar čia skaitomasi su piliečių 
reikalais ir nauda? Juk tą 
darbą buvo galima padaryti 
prieš mėnesį arba dabar nak
timis. Juk Naujoji Panemunė 
knibždėte knibždėjo vasaroto* 
jais, o dabar — 
nuvažiuos kitur.
N. Panemunės, vasarnamių sa
vininkams, tepagalvoja. Ką pa
sakytų, jei tuos darbus dirbtų 
savivaldybė?

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

[Acme-P. « A. Phottl . '

Paveikslas rodo prez. Hooverj, kalbantį atidarymo Lincolno 
atminčiai atnaujinto -paminklo iškilmėse praėjusį trečiadienį 

Springfielde, III.

LONDONAS, birž. 18 
Valst. iždo sek rotorius. 
rew W. Mellon, atvyko Londo* 
nan. Jis kalbėjosi su prem
jeru MacDonaldu, paskui > su 
Montagu Norman, Anglijos 
banko prezidentu. Vėliau vėl 
tarėsi su MacDonaldu, Normanu 
ir užsienio reikalų ministeriu 
Hendersonu 
tina, kad jo vizitas esąs grynai 
privatis ir kad pasikalbėjimai 
su MacDonaldu, Normanu - ir 
Hendersonu esą tik asmeniniai 
senų pažįstamų pasikalbėjimai.

Vatikanas ir f ašis 
tai taikosi

SRRINGFIELDAS, Ill„ birž 
17.—Trečioji prez. 
kamapnijos kalba 
Springfielde, laike 
Lincolnui atnaujinto paminklo, 
buvo įspėjimu Suv. Valstijų gy
ventojams, jogei reikia klausy
ti įstatymų*. \

Tarpė kita ko prez. pareiš
kė: “Negali būti asmens musų 
šaly, kuris savo bųdu ar įtaka 
stovėtų aukščiau įstatymų. To 
respublika negali pripažinti ir 
išsilaikyti. Nes musų vyriau
sybė yra vyriausybė įstatymų 
ir draugystė sutvarkytos lais
vės, kurią nusako tiktai įsta
tymai.” ' ■ , 1

Priėmimas prez. Hooyerio 
Springfielde. buVęs draugingos- 
nis, nei dndianapoliše arba Ma
rtene. , > .■
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APŽVALGA

pagerės, 
ar vėliau 
“geri lai-

žiau. Tai milžiniška suma pi
nigų. Na, o kuomet darbinin
kai mažiau teuždirba, tai jie 
mažiau ir tegali praleisti. Nie
ko todėl nėra nuostabaus, kad 
biznis argi pusėtinai susilpnė
jo.

Jeigu vdkai manite, tai tėvai 
t$i, /kaip caro laikais. ‘Birma 
apie ‘carą rniėko 'blogo megali- 

mpie 
apdumimo 

ka- 
|O,

Apskaičiuojama, 
yra 45,006,000 

iš vienokio ar 
pelno sau pra

to skaičiaus tik 
tiek, kad 

income

» » »
Pernai Wrigley garsinimui 

kramtomosios gumos išleido 
$6,000,000. Tr pasirodo, kad tie 
pinigai nebuvo be reikalo iš
mesti. Kompanija padarė dau
giau biznio, negu 1929 m. Ne 
tik biznio apyvarta -padidėjo, 
bet tuo pačiu laiku padidėjo 
ir pelnas, — pelno turėjo $12,- 
296,158. Vadinasi, garsintis pil
nai apsimoka.

» » »
Varis parsiduoda ,po 8 cen

tus svarui. Vadinasi, už pus
antrų metų jo ‘kaina nusmuko 
trigubai, — tada vario svarui 
buvo mokama 24^ centai. —K.

KRIZIS GALI PA 
KENKTI ORGANI

ZACIJOMS

nas baigiasi; jis numato, kad 
jo turtas gali visai žūti, lodei 
neretai nebemoka ne valdžios 
uždėtų mokesčių, ne nuošim
čių už skolų, ne kitų būtinų 
mokėjimų. Tūli džiaugiasi par
davę turtų visų škdlų apmo
kėjimui, kitų turtas patenka 
į skolininkų rartkas. Paskolos 
dažniausia duodamos ant na
mų, dirbtuvių, 'buildingų. -Be 
skolos šitų dalykų menkai ra
sime. Kada bankai ant jų ne
guli duoti tinkamos paskolos 
ir aplamai dėl krizio ‘nejudi
namosios nuosavybės kainos 
puola ir niekas negitli pasa
kyti kokios jos 'bus ateityj.

Galima butų apie bankus 
ir aplamai biznį daug ko dar 
prirašyti; bet mano tema bu
vo apie organizacijas. Jos, kaip 
sakiau, savo įpinigus arba lai
ko bankuose, arba yra pasko
linusios ant namų, arba yra 
įdėjtįsios į Šerus. Tik Tdkiu 
budu jų .pinigai neša 'pdlną, 
be 'ko didesnės organizacijos 
negalėtų verstis. Ir šitokis pi
nigų įdėjimas yra saugesnis, 
negu laikymas pančiakoj ar

pinigus galima įtaikyti 'vaidaios ąpta miėko 'blągc
#a*tp ^atritanioįĮe
pirkti vrflHžios bohUš. *Bėt or- Staliną. Del akių apdun 
gunizacijoms ,čia" daug Jcablu- ppėri<e >Leriino paveMufeHr k 
litų, nes nuimi tyiriigb# ijtaa kampuose. -pasėkoj

' 1»mdkyklosė <vAikų klausinė- 
J" ja, ką tėvai kalba namie, ir už

mcprtairtami. “ 7 ‘; r r _ ___ _ _______ _ t ___
Orgartlzttėijdš ■ricgtfli TŠvetig- ja> tėvai kalba namie, ir už 

ti to, ko neišvengia -asmens .^į ąjuotfrrrcukruus. Toj apielin- 
ir jstaįgos. NtncenMjo >lr iriu-i ltgj,4iur e* gyvinau, vaikai iš- 
kentės visi. VieniemB ^pasiseks giminiu tPanr™-iš jkriaio Haiti Mėk 'lengviauUtai W: /Lfl -Jmo-

ir įstaįgos. NdkeuUįjo Jr hiu4

$537 
1,315. 
1,318 
1,362

1,574
1,585

Optimizmas, kuris ignoruoja 
faktus, nėra konstruktyvis op
timizmas. Galima pilnai tikėtis, 
kad biznis su laiku 
Depresija anksčiau 
praeis, ir vėl užstos 
kai”.

“Geri laikai” — kų tai reiš
kia? Ar kada nors yra ‘buvę 
tie “geri laikai”? Tiesa, prieš 
porų metų buvo labai daug kal
bama apie “prosperity”. Bet 
pažiūrėkime, kas naudojosi ta 
“prosperity”. 
kad Amerikoj 
žmonių, kurie 
kitokio darbo 
gyvenimą. Iš
4,100,000 uždirba 
jiems reikėjo mokėti 
tax”. Mažiau nei dešimtoji gy
ventojų dalis suima į savo ran
kas 25ę< visų pajamų.

1929 m. apie 90 nuošimčių 
visų dirbančių žmonių uždirbo 
per metus po $1,500. Tais ger
būvio metais darbininkų uždar
biai buvo tokie:

Farmcrio ...............
Klerko ...................
Angliakasio ..........
Fabriko darbininko 
Transporto darbiu. 
Statybos darbininko 
Valdininko ...............
Banko darbininko 2,179 
Neklasifikuoto darb. 1,408 
Bendrai imant, vidutiniškas 

darbininko uždarbis per metus 
siekė $1,384. Suprantamas 
daiktas, kad šiandien tas už
darbis yra žymiai mažesnis.

Kkonomistas Chase sako, 
kad reikia skirti komercinį 
gerbūvi nuo žmonių, — tiks
liau sakant, nuo visų gyven
tojų gerbūvio. Prieš porą me
tų biznis gerai ėjo. Pramoni
ninkams buvo geri laikau, lleį. 
tuo pačiu laiku buvo milibnai 
žmonių, kurie pusėtinai skur
do. Skurdo farmeriai, kurių 
Įplaukos buvo mažiausios, skur
do i/ daugelis darbininkų, ku
rie irgi ....„ai mažai teuždirbo.

O » O
Amerikoj juo tolyn, 

biau žmones grąžina
vėins nupirktus daiktus, 
skaitoma, kad viso daiktų yra 
sugrąžinama už $1,600,000,000 
per metus. Vienai Chicagos 
didmiesčio krautuvei pernai bu
vo sugrąžinta už $37,000,000 
nupirktų daiktų.

Yra tokių menkų organiza
cijų, kurių pinigus iždiniiikas 
pančiakoj nešiojusi. Jeigu jis 
nepamėta, viskas gtirai. Did
žioji dalis net ur mėiikųjų or- 
ganizacrjų tvdCkos‘taip,'kad jų 
pinigai laikomi įbanke— Ban
kams užėjo sunkijs laikai ir 
daugelis jų užsidaro. 'Vieni jų, 
nėra abejonės, sugrąžins visus 
pinigus tiems, *kas juos įdėjo. 
Kiti neišgali visų grąžinti. Ban
kai, mat, nuošimčius žmonėms 
mokėjo už įdėtus pinigus, nes 
jie gavo už juos dar didesnius 
nuošimčius nuo tų, kurie iš 
bankų skolino. Jeigu daugelis 
skolininkų neišgali nuošimčių 
užmokėti ir laiku skolos grą- 
^įnti, /bankas įprivęrstas kibti 

jų “turtą, ant -iuricf^iiiiigai 
paskolinti. To kibimo proce
dūra ncatsieina veltui ir daž
nai yra ilgu, o tūluose atsi
tikimuose, kada legaliai viškas

narna tiek, kiek buvo pasko
linta. Kita bankams bėda, kad 

juo la-! depozitoriai sparčiai pradeda 
krautu- atsiimti pinigus. Vieni irna lo- 

Ap- dėl, kad neturėdami darbo ne
turi iš ko gyventi; 'kiti bijo, 
kad bankas neužsidarytų. Ban
kas, išskolinęs pinigus, kad 

depozitoriui, 
atsiimti. Jei-

išskolinęs 
uždirbus sau ir 
negali be laiko jų 
gu labai didelis 
skaitlius ūmai 
pinigų, bankas atsiduria keb
lioj padėtyj. Jo negalėjimas 
urnai visiems reikalaujantiems 
atmokėti, sukelia spėliojimų, 
paskalų ir net paniką. Tiesa, 
bankai yra organizuoti ir jie 
gali gauti iš rezervo gana di
deles pinigų sumas ūmai, vie
nok jeigu jas viršija depozi- 
torių ištraukimai ne tik vie
name, o ir daugelyj kitų ban
kų, rezervo pritrūksta. Be.To, 
mažiau atsargus bankininkai 
yra išskolinę pinigų ir tokioms 
įstaigoms ir asmenims, už ku
rias paskolas jie urnai pinigų 
negali gauti.

Kada iš bankų traukiami pi
nigai urnai ir laikas to trau
kimo1 negali būti išspėtas, ban
kas turi laikyti daug gatavų, 
jokio pelno jam nenešančių pi
nigų. Neveltui jau einama prie 
to, kad bus mokamas tik vie
nas nuošimtis už banke įdė
tus pinigus, vieton trijų. Ži
noma, tai bus tik laikinas da
lykas.

Reikalas 'laikyti daug gata
vų pinigų banke ir kitos kri
zių priežastys verčia banką 
skolinti labai mažas sumas ant 
namų Tr kitokių vertybių. Kuo
met namų ar kokios kitos Ver
tybės savininkas negauna tin
kamos ir jam būtinai reikalin
gos paskolos, jis atsiduria ke
blume arba įr desperacijoj.. 
Dažnąi jis negali atmokėti jiiry 

devynis bilionus dolerių ma-Skolos,‘kurios . ternū-

Chicagoj planuojama neužil
go statyti metalinis trobesys 
Trobesio sienos bus padarytos 
iš nerūdijančio 
(lomas jis bus

Sunku sau 
kokie trobesiai

apie 
Tai

inetalo. Apšil 
elektra.
ir įsivaizduoti, 
bus statomi už

penkių dešimčių metų.
» » »

Spaudoj dažnai kalbama 
“technologinį nedarbą”,
įeiškia, kad technikai besivys
tant mašinos vis labiau ir la
biau užima darbininkų vietas. 
Štai dabar tapo išrasta nauja 
mašina, kuri per minutę galės 
pagaminti 1,600 cigaretų. Su 
jos pagalba bus galima pada
ryti beveik tris kartus daugiau 
cigaretų, negu su dabar nau-‘ 
dujama mašina. Vadinasi, i.

darbininkųvėl šimtai 
darbo.

» » »> 
kompanija,

netėk1.

Kellogg
Battle Creek mieste gamina vi* 
sokius valgomus produktus, 
įvedė savo dirbtuvėse Šešių va/ 
landų darbo dieną. Tuo*ekspe- 
rimentu ji esanti pilnai paten- 
kita. Darbo našumas žymiai 
padidėjęs. O kas svarbiausia, 
dabartiniais nedarbo laikais 
kompanija suteikė didesniam 
skaičiui žmonių darbą.

o o O '
Ji \

Pernai, palyginus su 1929 m., 
Amerikos darbininkai uždirbo

pareikalauj a

kiti jipražudys višką ‘atfba *ne-i 
toli vtaką. WHu dabar tgalį 
gintis 'tik /militftitertai. ^Kas mie-i 
ko iM*turi, Tam *ti5ra tainiė^ 
ką nors ^prdtaimėti. ^Orgflniza-; 
ei j os 'visos Turi Ikidk ‘nors Turį 
to — viėnos ‘mažai, Skitas Tlaug< 
Tdlos duti dalies rjo mėtčko,; 
Gdli 'netekti 'ir daugiau.

Kitas Skaudus smūgis, tad 
didėlis žmonių, skaitlius melši 
gali mdkėti dudklių dr »išpuo{ 
la iš 'Organizacijų. į

tFose, ikur ipašdlpos »mdtaj 
mos afba takia Hkita mhudeį 
gaunamu, maitai stengsis jpa-į 
sinaudoti, škitrdas (Hau^imi 
mirtis *ir Higas. ipo taiaio — ni 
juk ibaiikįniiikUi Tr Utat iptoii-i 
deri tas lUkiši, tad Uis tada mon 
baigsis — irėikės (tiaųg ipaštun 
gų ir fplanų organizacijų ižž

gautosios Turės jjr miiiti.
— M. Mdoiihjttias.

,1, ,1 ,-j^ir!airdlXįĄ'.Į4i'.fili ,|! ni-i    I»*I»|

#us mępaterikintas sovietų val
džia ir ateina nakties gilumoj, 
tyj įprįtalia iiš flovos ir išveda 
nežinia ikur. Triniuose atsitiki
muose megalima .patirti mei kur 
tainitešis /randasi, mei tas 
su«me.

“ Mėkemiiai
IRaudonarmieČiai gauna 

Ydb. *90 tap. ;per 'mėnesį. Vieną 
•rublį lį unbnešį Turi adkdti tpenk- 
^mėčiui. Kaimietis, taria ‘dirba 
komunoj, fper mietus įgauna .5 
rublius. Nepartinidi ^kaimiečiai, 
■kurie, Ifcuti namus, Tvartus ir 
taržą /mdtasnių ,per mėtas su- 
mtaka :28o mtblius. *0 /jeigu kas 
nągrili ^užsimdtati /mokesnius, 
ttai viėką apnašo iir Tš diėitaci- 
jjos ^parduoda. -Mano taimyno 

ttuitą {pardavė itfž mesumo-

kaimynas sušnibždėjo man į 
ausį: tylėk, nes gali būti blo
gai, <ji — komsomolka. 3r oš 
užsičiaupiau.

Vyrai, kurie nešė suvažinė
tos moters likučius, juokavo ir 
kalbėjo: “Valkata palindo po 
traukinio; dar jos laimė, kad 
neturi dokumentų, o ‘kitaip tu
rėtų ir bausmę sumokėti”. Kaip 
matyti, žmonės ten pripratę 
prie tokių katastrofų, nes iš 
publikos mažai kas atkreipė 
domės.

• . ♦

Žmonės baikštus, kaip zuikiai
Rusijoj visi žmonės vaikšto 

pastatę ausis, kaip zuikiai. Ne
kalbus, paniurę. Sunku su jais 
užvesti kalbų net apie orą. Jei 
užkalbinsi žmogų, tai jis pir
ma tave apžiuręs nuo galvos 
iki kojų, ir tik tada atsakys.

Ir aš nei kiek nesistebiu. Pa
gyvenęs ten tris mėnesius, ir 
aš prie to pripratau. Kai per
ėjau sienų ir atsidūriau !lenkų

(Tųsa ant 3 pusi.)

jį 4LAD 1X3
he

dus afettjfeti.įj ^kMuttaiau '.kajmokesnių. d>ardavč net

Ką Aš Maciau iwj
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Legališkns plėšimas

Kaimiečiams, -kurie nenori 
stoti į komuną, duoda po vieną 
dešimtinę kiekvienam asmeniui. 
Jei šeima susideda iš šešių na
rių, tai gauna šešias dešimtines. 
Kada nuo laukų nurenkami ja
vai, tai ‘komuna pasisiūlo (juos 
iškulti. Mano sesuo nuo trijų 
dešimtinių gavo 8(1. pūdų rugių. 
Komuna »iškulė. Už savo Kąjbą 
paėmė 8 pudus. Komuna ‘turį 
kuliamą mašiną. Pertkidliką pū
dų reikėjo grąžinti kaipo 'pas
kolą sėklai, 21 pardavė valsty
bei (tai būtina valdžios'norma).

O jeigu iš Maskvos draugų 
ateina patvarkymas, /kad norr 
ma per maža, tai ir vėl Kolek- 
tuoja. Pas kuriuos dar pasiliko 
duonos ir guli matomoj'vietoj, 
tai atima viską. Kuris atsisako 
valdžiai • parduoti, tas susilau
kia persekiojimų. Valdžia 'kai
miečiui už pūdą moka 85 ka
peikas, o kuomet'kaimietis no
ri pirkti, tai iiž pūdą privers
tas yra mokėti 7 rub. '60 ka
peikų. Besipriešinančius kaimie
čius baudžia taryba. Susirenka 
minia ir koks nors 'komisarju
kas sušunka: “Vyrai, griaukite 
tų kulokų trobesius. Kas grei
čiau sugriaus, tas iš koopera
tyvo gaus įvairių daiktų dy
kai”.

Man matant kaime K, buvo 
sugriauti treji namai. Po to 
šlykštaus darbo komisaras su
šaukė mitingą ir paliepė kon
fiskuoti grūdus, kad išpildžius 
normą. Tanv pat mitinge jį kaž
kas pro langą nušovė. Tapo su
imti keturi žmonės, — du vė
liau paliuosavo, o du nežinia 
kur liko išsiųsti.

“Kaimiečiai Tiuosu 'iwru veža 
rugius valstybei”

Išvažiuodamas iš , ‘Rusijos, 
prie pat Lenkijos sienos, aš 
mačiau kaip yežė nabašninką 
su muzika. Priešakyj vėjo du 
jaunuoliai, raudonarmiečių ‘ly
dimi. Vienas jų pareiškė; “Ge
rai eiti muzikai pritariant' tik' 
beda . ta, kad valgyti .bąisiai 
norisi”, 'fiją'ir juokavo. 'Aš su-' 
žinojau, tad hie Mdnudliai už 
kaimiečių plėšimą nužudė ta-1 
rybos pirmininką. Kapinėse jie 
tavo spaudyti.

Prie Špolos miestuko -aš pa
mačiau didėlį vėžintą. i 
miečiai '■ TUgiUs j miėstą, 
Ant vieno vežimo- įdėdavo

raudoną . su užnešu
“Kaimiečiai liuosu mom tv^ža 
rugius ^įstybėi”. Arkliai ‘buvo

raudonarmiečio ssunaus šinelj, 
au Miuriuoljfe tper -dvejus įmetus- 
stamavo /Pardavė už,
85 ^kapeikas.

IKaRungi ;ašlbuvau unanęs pa- 
sšilhUi iRusBuj ut tegyvenau tris 
‘mėnesius, ttai /išsibaigė nthaną 
Bbkumefitų ttariiiiiias. temo su-

I 
jjau *sun0tati frdblįų įbaust
•grąžino (j tom* Ture- 

: ijau sumokėti 400 nrdblįų *baus- 
imfe IfržSfc. initfiius už .vizą.
Amdlgantėltų 'banko Akyrius 
IKjjeve fpoėiutttė /mano i ‘Ūoku-labai -mCriki, 'taimieČiaį ,

irgi vos ^l^ikdjAs ^Kuomet ten
šapalove raudonarmiečiai jjuqs| 
pasitiko «u > imuzlka. tačiau 
kaimiečius /nufžita »Visai jne-j 
linksmino. Tylomis /jie įtaikė 
valdžią,- kuri atėmė liš «jų Da-į. 
skutinį t, duonos, kąsnį. = »I*ną 
prievarta, o ūkibiems sako,; kac( 

4įtai liuosu noru atiduodą,Jjn 
dar, su muzikai i pasitinka.;’ Hiąų- 
rėsnio ‘pasityčiojimo; megali dn 
būti.. ' •' ■ • ■ <. / ' . . ' ’

’ Kreiptis į aukštesnj tėismą 
kaimiėtig negdli. -Jis ;pjivėrštas 
reikalus tiu'etUsu kųimo tary
ba. i O toj taryboj‘dabai’ yra 
susispietę buvusieji i tinginiai, 
girtuokliai ir žemiausios* frušies 
žmones. Jiems įgeraf gyvenasi, 
nes jų rankose valįžįa. Pražu
dyti šeimą jiems įik tiek 'te
reiškia, ką užmušti mušę.

sVisi' geria '
Įdomu pažymėti tas ifaktas, 

kad ‘tuo -laiku, kai kaimiečiai 
tveža valstybei ;! grudus, visos 
monopolUbs < Uždaromos. Ne rvk 
suomet’ monopolkose tegalima 
gauti '“vodkoš”; *Kai tik -Utver 
ža vodką, tai bobos;perką mai
šais buteįiuš, d /paskui »parda
vinėja; mužikams. 'ty gerai peP 
no. Geria visi, 
tiek moterys ' ir, net' vaikai. / Gi
minės man pasakojo, kad ne
tolimame kaime įvyko tokia is
torija. Molina paliepė vienuo
likos metų, s.uriųi . ątpęšti šiau
dų ir pataisyti 'lovą*. ^Berniukas 
atsisakė tai padaryti^ Tąsyk 
motina (jj apstumdė. Berniukas 
padavė skundą tarybai. Atėjo 
ir areštavo motiną, pareikšda-( 
m i, kad j i neturi teises mušti - 
savo vaikus. Mes . juos moko
me, ir jie privalo klausyti mu
sų. Mdterį pasodino dviėm mėr 
nėšiam į kąlijųm|’ ; tikėjo 
kitą mažą kūdikį. /Vyrąs .'atne
šė kūdikį, kad ypapanėtų krūtie 
mi. Ji ‘ paėmė"ta'dlkudž 'koją ik 
drožė i į sieną, ^Hu^^fa tji 
arit ‘vietos.JVyi»ui gi ‘ji ipįrėiį 
>kę: “Dau£iau; tyiąįkų t nebėtak- 
lėšiu, /jeigu z*aŠ! fuž juos Tu^įu 
kalėj tynė ‘kentėAjKds jfti’bąs 
už '<tai, 'ndžjnau. vi tkjpo nu^i- 
benta'j mięšto

vinėja mužikams. Ir gerai pel- 
tiek vyrai, I ■ ■ • ■ t

' "V* ' 1 !•

Rusijoj tiek -miestuose, tiėk 
kaimuose ' ir; rtniįli'teiitiose 'žmo-

•višką /fitftvatke, 'nieko ne- 
taUktamas >išvykau dtgdl /į A- 
merlką.

WuHittėje
Muitinėj draugai paliępė man 

parodyti, kiemas,turiu .pinigų.
/f o jiįęįiy ir, ;J5,, 

'tariu amerikoniškais pinigais., 
Jie vįsakė, tad rpinigųs atiduo
čiau draugui, kuris sėdėjo ta^ 
soj. Aš i padėjau protestuoti 
Gavau (paaiškinimą, tad t iš !Ru
sijos niekas į užsienį pinigų 
negali išsivežti. Girdį, drauge, 
jeigu neatiduosi geruoju, tai 
pasodmsįrpe Už krotų. Aš sutL 
tau atiduoti bolševikiškus pi
nigus, - bet jie t prievarta atėmė 
iš manęs y įsus pinigus ir padė
jo ant ‘kasos ‘ langelio. Ąš pa
griebiau dešimkę ir pareiškiau, 
kad neduošiu, nes daugiau pi
nigų neturiu, o kelionei jie 
man būtinai bus reikalingi. Ge
rai dar, kad tai buvo draugai, 
—r jie sutiko duoti man dešim
kę. Jei Jie 'nebūtų ’bu-vę drau
gai, tai ‘bučiau turėjęs ‘ tye > cen
to 'iš važinėti. <

šiurpi scena
Traukiniai 'Rusijoj .visuomet 

atėina «u "didėliais • pasivčliąi- j 
imtis, yfiač tie, kurie 'vėža’bie'd- 

' nuomonę, t. ty. ir 4 4iUaąes. 
žmonių stotyse, pilna. ’Visi >su 
kokiai s tai ryšuliais, krepšiais, 
ir maišais. Biedhuąmeųės trau
kinys sustabdoma špccialėj 
Vietoj. žmonės bėga kiek tik 
ijėgą<. turi, kad užimti vietas. 
Aš mačiau, kaip iŠ Odesos į 
JKjjevą einantis -traukinys su
važinėjo. moterį ir nesustojo 

;tol, kol,neatvažiavo į sąvo vie
tą. Galva pateko po garvežiu, 
ir niekas nebandė ją iš ten iš
imti, rKadft traukinys novąžia- 
■vo,*4ai iatgjo.du -vyrąiiir surin- 

kavalkus, o mažesniuosius ,p»ą- 
d6jo esti ,žuĮies. Tai buvo paž 
silSaisetina scęna įr aš atsišu- 

pridui-damas * avo ikaimy- 
ĮįUi, jog ^stotyse šu-

^s^mognųs mc-

'Nugirdo mapo .paėUbą 'kaž- 
kfĄia tmotefis Tr atkirto • man:

fWas’^nį ^etikoj ^ar TMo- 
įiąįĮi :i pas M ^žmones • žudo 
^ktrės ’kędij. .Aš Smi^WW; bėt Ąiano
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NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS 'GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS. GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Salesjnc.
3207-09 So. Halsted St Tel. Calumet 4589

* f I ' • ... . “

Užprašome Pamatyti
Geriausias elektrikines let|auiics namie ledų ‘daryti, .už’ 

dabai nustebinančiai niažaš kainas. *Hk $27 ‘Teik įnidkėti •

RADIOSI AUTOMOBILIUS TIK UŽ $65 i - X
$4,000 vertes Ua3io mes;parduodam .už ma

žiau diegu pusę dikros .'kainos. I
Už $20 galima pirkti $300 vertes radio. ’ Pa matyki t patys, į 

y i persitikrinkit.
įmonės gal mokėt net 2 metus lengvais ? išmokėjimais j 

nes mes savo ^pinigais vvedatn biznį. j

General
įstaiga.

3856 Archer Avė., ;prie Rockwell Street
Pilone Lafayctte 6195

KRAUTUVĖ ATDARA KAS VAKARAS
l ' '

. .. .. .......... ........ ■■■■II.......   II..................  ■ .....

9VIIIM

'Lietuvių

4

Lietuvos laisvės Bunus
Perlam Ir Mokam tash

<
už $100100
už 50.00

^OJIO
40i00

ATSINEŠKITE ARBA P
LAIŠKU .

NAUJIENOS
‘1739 So. iHalsted St

tChicago, III.

IMPERFĘCT IN ORIGINAL



->•
$■»s

•................ .rM<

Penktadienis, birž. 19, 1931

GARSINKITE NAUJIENOSE

Sveikatos Dalykai
Ligonių lankymas

važiuo- Rašo Dr. A. Montvidas.

STAR DUST Copyright Midwe«t Featurc Service
• ‘ f >

Įėjimas dvasiš- 
draudžiamas .

papras- 
miškų

S. P. KazweH and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd Si.

TcL Republic 8899

kur iš pusių buvo 
nuodin- 

akordinis.

aš jo- 
nes nie

ką nors į

Cerkvė
kur aš gyvenau, per 
laiką uždarė cerkvę.

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųŠies ir 

vertis, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

dieną vyras gauna 60 kap., 
moteris 40 kap., o pusbernis 25 
kap. Darbo visiems pakanka, 
bet ir dirbant tenka pusbadžiu 
gyventi.

REAL ESTATE 
Parduodam, mainom ir renduojata 

namus 
3335 S. Halsted SL 

Tel.1 Yards 6894

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus Ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069... ......

įj ‘...J'..'

NAUJIENOJ Chicago, fll. ,

BY WESTPHAL

. >
n:

Ką Aš Mačiau 
Rusijoj

(Tąsa iš 2 pusi.) • 
žemėj, prie manęs priėjo žmo
gus ir užkalbino rusiškai:

—Na, kaip patinka ' draugai 
bolševikai ?

Aš apsidairiau aplink, o jis 
ką tik nepakrito ant žemes be- 
kvatodamas. Paskui nurami
no:

—Nesibijokite, čia jie jums 
nieko nepadarys.

—Tegul juos velnias griebia, 
— pareiškiau aš. Niekuomet 
daugiau pas juos aš nebeva
žiuosiu.

Kolchozai
Gyvendamas Rusijoj 

kių užrašų nedariau, 
kuomet nemaniau
laikraščius rašyti. Bet kuomet 
paskaičiau bolševikiškus laik
raščius, kurie nežino, kas de
dasi bolševikijoj arba tyčia 
mulkina skaitytojus, tai nuta
riau ir aš prabilti. Porą žodžių 
apie kolchozus ir sovehozus 
arba, kaip juos ten vadina, so- 
rochozus.

Kolchozninkų namai papras
tai yra išmėtyti. Kiekviename 
name gyvena šeimyna, žemę 
dirba bendrai. Kiekvienai šei-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. C.lomet 3399 

Ree. Tel. Y.rdi 3408

BltlDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS »
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip it me

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___ ’

2452 WEST 69th STREET

UILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliai 
80* W. 81 St Victory 1698

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St 
6558 So. Western Avė.

ir

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties.
Geriausis patarnavimas. 

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 

Sav. P. S. Pakštis

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepot- 
te—teisingai ir greitai patarnavimai 

819 W. 35th St 
Tek Boulevard 9122 

mai leidžiama laikyti vieną 
karvę ir po kelias vištas. Ki
tus maisto produktus jie gau
na. Kiekvienam nariui yra pa
skirta tam tikra norma. Tiesa, 
kaimiečiai dėl maisto nesiskun
džia, — sako, galima gyventi. 
Kolchozninkams griežtai drau
džiama parduoti perviršis. Jei 
kas tai padaro, — paragauna 
kalėjimą. Darbštiems kaimie
čiams buvo neblogai, — visko 
turėjo pakankamai, nors val
džia produktų pervirši supirki
nėjo žemiausiomis kainomis. 
Bet atsirado tokių, kurie tingi 
dirbti, — tiems tenka pusėti
nai vargo pakelti.

Bolševikai pamatė, ‘ kad da
lykai neina sklandžiai, ir pri
siuntė agitatorius, kurie ėmė 
raginti j kolchozus ir komunas 
stoti. Tinginiai tuoj visi suti
ko. Darbštesnieji pasipriešino, 
bet buvo priversti stoti.

Tiesa, lazda jie nebuvo va
romi. Bet valdžia pradėjo krau
ti nebepakeliamus mokesnius 
ir bausmes. Kuomet kaimietis 
palikdavo plikas, kaip sakalas, 
tai priverstas stoti į komuną. 
Pasitaiko drąsuolių, kurie, ne
žiūrint į nieką, atsisako stoti 
Į kolchozą. Bet su tokiais cere
monijų nedaroma: jie 
tai siunčiami j Sibirą 
kirsti.

Uždarbiai
Jaunieji uždarbiams 

ja į Donbasą ir dirba kasyklo
se bei miškuose. Prieš mano 
išvažiavimą sugrįžo iš ten ma
no sūnėnas. Pasakojo, kad dir
bo miške, 
gaminamos kažkokios 
gos dujos. Darbas 
Per dieną uždirbdavo nuo pen
kių iki aštuonių rublių. Jo 
draugas dirbo kasyklose, kur 
galima uždirbti ligi dešimties 
rublių. Bet darbas sunkus ir 
reikia gerai pavalgyti.

Sovchozai atrodo taip, kaip 
seniau atrodydavo dvarai, tik 
trobesai gražesni ir parankesni. 
Ten auginama raguočiai, kiau
lės, avys »• kiti gyvuliai. Kai
miečiai dirba nuo dienų. Atsi
sakyti nuo darbo negalima, nes 
sovehozas yra valstybės, o Jei 
tu atsisakysi nuo valstybinio 
darbo, tai busi priskaitytas prie 
nepageidaujamo elemento. Už 
darbą mokama sekamai: per

BILE p®

DRESĖ k Op
IŠVALOMI |J 11

DYKAI pasiėmimas ir 
pristatymas

Mes valome viską nuo pirštinių iki
dreipsų. Atsineškite šį apg. su savim.

EXCELLO CLEANERS
14 IV. Washington St. Dear. 0087

Browning Bldg.—Suite 612

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTI9 

Gydo, Reumatizmą, Ranku* Kojų, 
Nugare. deaudajima. Šalti, Ranku, I 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Golroa ritau* 
dėjimą, ir teip visokiu* ritaudejimua 
( tik no ronaa ).
Tūkstantiai žmonių yra Urigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekanio Galinga Moatia yra tiek 
verta aukso, įdek ji pati averia ai»> 
lig naudo* gydymo.
Kaina 78 centai, $1.50 ir $3.00, 
Ir 10 centu oxtoa už perriuntima, ‘

Klauskite pa* aptiekoriu. talpi 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO, 
P. O. Bos 882 
Hartford, Conn.

Kaime, 
kai kurį 
Man begyvenant ją atidarė. Be
veik visi to kaimo gyventojai 
ir daug iš apielinkės kaimų at
ėjo į cerkvę. Kai pradėjo cho
ras giedoti, tai beveik visi ver
kė. Kai aš paklausiau savo pa
žįstamų, kas su jais pasidarė, 
tai jie atsakė, jog seniai begir
dėjo tokio giedojimo. Bet ko 
jie verkė, tai ir patys negalė
jo pasakyti.

Kijeve Pečiorsko vienuolynas 
paverstas muziejų. Ant vartų 
užrašyta: “Ukrainiečių liaudies 
muziejus” ir 
kiams griežtai

Kijeve randasi daug cerkvių. 
Iš smalsumo kai kurias jų ap
lankiau,— visur daug maldinin
kų. Smulkių pinigų mieste 
sunku gauti. Jeigu nori ką. už 
pusrublj. nupirkti, tai grąžų 
sunku gauti. Ir prisieina už ki
tą pusrublį pirkti kokj nors 
bereikalingą daiktą.

Mokyklos 4

Tramvajuose pinigų visai ne
maino. Neturi 10 kapeikų,— 
eik lauk iš tramvajaus. Už de
šimti kapeikų galima važiuoti 
vieną stotį. Vietos gyventojai 
su tuo jau susigyveno. Stotyse 
jie perka bilietus už rublį ir 
daugiau.

Mokyklų yra ir kaimuose,. 
Miesteliuose randasi vidurinės 
mokyklos. Už mokslą /nereikia 
mokėti. Pradinės mokyklos mo
kytojas per mėnesį gauna 60 
rublių ir butą. Yra ir žydiškų 
mokyklų.

Noriu pasakyti, kad ne viso
se gubernijose vienodos gyveni
mo sąlygos kaimiečiams. Man 
pasitaikė būti Čhersono guber
nijoj. Ten kaimiečiai labiau iš
silavinę ir tarp savęs palaiko 
artimesnius Tyšius, 'tai 'ir Val
džia su jais labiau skaitosi, ne
gu Kijevo gubernijoj.

Amerikonka t
Kai aš važiavau į Čhersono 

guberniją, tai j vagoną įėjo mo
teris, kuri važiavo iš Amerikos. 
Ji atsisėdo, ištraukė ameriko
nišką džiovintą dešrą ir pradė
jo valgyti. Vienas pasažierų, 
paklausė, iš kur važiuoja, ar 
tik ne iš Amerikos. Atsakė, 
kad taip. Jis paprašė, kad duo
tų jam paragauti amerikoniš
kos dešros. Ji jam davė šmo
tuką. Tąsyk priėjo ir kitas: 
“Duokite ir man paragauti už
sienio dešros”. Ji davė ir jam. 
Jie pradėjo valgyti ir sako:

—Ir mes kada tai turėjome 
gerų dešrų, bet tavorščiai su
valgė. Jie parodė į du subjek
tu, kurie buvo kolchozų atsto
vai. Vienas jų priėjo ir piktai 
įspėjo,— girdi, durnių nevoliok. 
O paskui paprašė moters, kad 
ir jam duotų dešros paragauti:

—Juk jus važiuojate iš Ame
rikos. Mes greit pasivysime ir 
pralenksime jųsų Ameriką.

Moteris jam atkirto:
—Taip, drauge, aš tikiu. Aš 

kaip tik atvykau į Leningradą, 
tai tuoj Jiamačiau, kad jus ga
lite Ameriką pasivyti ir pra

BORN 
lanrencb 

MASS» 
1QOI 

lenkti. Amerikoj visi žmonės 
apsirengę ir apsiavę, o pas jus 
žmonės pusnuogi ir basi, žino
ma, jus galite amerikiečius pa
sivyti: basiems lengviau bėgti.
Visi pasažieriai pradėjo ploti 

ir šaukti: tiesa, teta, sakai! 
Sovchozo gi tavorščius parau
do ir išėjo į kitą, vagoną.

žulikai
Dabartiniu laiku Rusijoj la

bai daug žulikų ir kišenvagių. 
Net kaimuose plėšia. Mano pa
tarimas: jeigu norite aplanky
ti Rusiją, tai dėvėkite papras
čiausius drabužius. Gerai apsi
rengusius tiek kaimuose,, tiek 
miestuose neapkenčia. Kaimie
čiai mano, kad koks nors ko
misaras, o miestiečiai buržuju 
skaito. Priegtam švariai apsi
rengusiems visur tenka permo
kėti ir net sovietų valdžia, t. 
y. draugučiai, mėgsta kišenes 
pačiupinėti. Mat, ir proletariš- 
kos valdžios atstovų nagai į sa
ve linkę. Ir dar kaip linkę!

Tuo aš ir baigiu savo pasa
kojimą apie savo kelionę j bol
ševikų rojų.

(Galas)

Ligoniai yra lankomi kclia- 
riopu tikslu: susirūpinę jo 
sveikata ir gyvybe. namiškiai, 
artimi giminės ir tikri drau
gai patenkina savo susidomė
jimą ir kartais suramina ir 
padrąsina ligonį; jo turtu ' ir 
kitais reikalais suinteresuoti 
giminės ir neva draugai ateina 
pasigerinti ir pašnipinėti, sko
lininkai ir slapti priešai' atei
na pavarginti,. kad jis nepa- 
sveiktų; veidmaniams atsiran
da proga nuduoti esant nuo
širdžiais. Da esama verstinų 
lankytojų, kuriuos atvaro or
ganizacijos, jei ligonis yra jų 
narys. - r k h

Nors ligonių lankymas skai
tosi mielaširdingu darbu, ta
čiau butų sveikiau, jei žmo
nės šita mielaširdyste- neužsi
imtų. Negalima išvengti na
miškių, labai artimų gimi
nių ir vieno ar. kito ligoniui 
brangaus draugo. Kitus visus 
lankytojus netoli visuose atsi
tikimuose reikėtų suareštuoti 
ir nubausti. . ( -

Man stebėtina, kad net tūli 
laikraščių korespondentai, pra 
nešdami apie ligonį, ragina 
turinčius laiko jį atlankyti. 
Niekas juk nelanko ir gėlių 
neneša, kuomet sergama chro
niniu reumatizmu, pagiriomis, 
drugiu ir kitomis periodinėmis 
ligomis. Lankytojai .eina ir yra 
siunčiami tik tuomet, kada 
žmogus serga sunkiai. Visose 
šitokiose ligose pasilsis ir ra
mumas j dm yra svarbiausias 
dalykas. Nuovargis jį silpnina, 
liga užsivilkina ir kartais už
muša. Laimė kad ligoninės tu
ri patvarkymus neįsileisti lan
kytojų bile kada ir bile kokio 
skaitliaus, ir da draudžia jau
niems vaikams jęiti bei kūdi
kius atsinešti. Kitaip ligonių 
kambariai virstų tikrais ker- 
mošiais. Laimė, jei namie ser
gantis yra susipykęs su gimi
nėmis, neturi plačios pažinties

AT EIGHT-
GRAOUATED 

FROM CINClMATI 
tONSERVATORY 

OF MUSIC.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Vera Witte, 26 m., iŠ Free- 
port, III. Ji nušovė savo vyrą, 
Williamą Wittę prie teismo rū
mų, kur pirm keleto minučių 
prakišo bylą, reikalaudama iš 
vyro atskiro užlaikymo. Ji taip
gi, pirm keleto metų, N pašovė 
savo pirmąjį vyrą, Ralfą Amo- 
thą.

ir nepriklauso kelioms orga
nizacijoms. Priešiniame atsiti
kime jis yra lankytojų dau
giau varginamas negu sveikas 
žmogus galėtų pakęsti. Sun
kiomis ligomis apsirgusius ir 
namie esančius ligonius lanky
tojai paprastai įstengia numa
rinti. Drąsesnieji jų net dak
tarą sukritikuoja, visokių pa
tarimų duoda ir net daktarau
ti'griebiasi. Tai daro ne tik 
tamsios bobos, iš kurių dau
giau ir tikėtis negalima, o ir 
vyrai. Jie vargina ligonį kal
bomis, teršia jam reikalingą 
orą savo alsavimu, dažnai rū
kymu tabako, erzina jį rėka
vimais, šukavimais, kada bū
rys susirenka, ir da sumano 
pasivaišinti, pašokti ėrba pa
dainuoti. Viskas tas tiktų, jei 
ligoniui nereikėtų pasilsio ir 
ramhriio. ' * • - , .

. < • . 9 *' f S '

Už visus prastesni yra pašai
piųjų organizacijų lankytojai, 
jei ligonis' turi nelaimę būti 
jų nariu. Jie paprastai ateina 
ne, jį paguosti, suraminti ir pa
drąsinti, o šnipinėti. Tiesti pa
sakius, jų šnipinėjimas yra 
kvailas, nes apie ligas jie nie
ko nežino. Užtektų sveikiau
siam žmogui lovoj ragožiumi 
pasivartyti ir atsakančiai pa-

DR, A. J. BERTASH
praneša perkėlimą savo ofiso

756 W. 35th Street *
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.

Tel. Boulevard 5913 ir 5914

Valandos: 1-2/P, M., 6:30-8:30 p. m

, BRIN6 UP 1 
J A ^OT-DOG -

SPENT
THREE YEARt 
STUDYlHG 
IN EUROPE 

7. 

FIRST 
OPERATIC 

appearaMce.

dejuoti, kad įtikrinus tokius 
šnipus, jog esama baisiausios 
ligos, ir jie mitinge praneš ki
tiems “draugams,” kad ligonis, 
turbūt tikrai mirs ir greitai 
mirs. Draugijos, kurios da tu
ri savo konstitucijose patvar
kymą, kad ligoniai turi būti 
lankomi ir tirinėjami, ar tik
rai serga, turėtų šitą nonsensą 
mesti laukan. Ligonį šnų)inė- 
janti draugijų lankytojai tik 
erzina jį, o nieko neištiria. Iš 
draugijų neretai pasiunčiami 
lankytojai, kuriuos ligonis 
sveikas būdamas, į savo na
mus nenorėtų įsileisti. Tinka
mai sutvarkytos organizacijos 
pasiųstų lankytojus ir patar
nautojus tik tiems ligoniams, 
kurie yra reikalingi tokių da
lykų.

Apart padarymo blogo ligo
niui, lankytojai kartais ir pa
tys nukenčia. Jei žmogus ser
ga limpama arba apkrečiama 
liga, lankytojai ją irgi kartais 
gauna arba parneša namo ir 
apkrečia namiškius.

Lankytojai ligopiui gero pa
daryti negali nieko, o blogo 
padaro daug, net kartais gyvy
bę atima.

NEW PROCESS BAKINGlOOMPANY
KUCHINSKAS BROS., Sauininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 So. Morgan St. Phone Boulevard 1048
• Įsteigta 1893 metais •

PRANEŠIMAS
"T

DR. S. NAIKELIS
praneša perkėlimų savo ofiso ir 

permainymą telefono į

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.

Tel. Boulevard 5914 ir 5913'
> z ' ' •

Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M.

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui
valgių piknikams ir į dar
bą einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, —- Green Mill Duoną, 
kuri yra pagaminta 'taip 
kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ

*

BECAME 
FEATURED 
BARITON FOR

LATER 
INDUCED 

BY R, K,O. 
TO ENTER 
PKTURES

£°JJERpAM ~ VOLENDAM 
N.AMSTERDĄM ir VEENDAM 

^?.puharĮfikl i»oa linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Kotterdam’ft i ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Kezenravlmui ir informacijų 
delei raiiyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 
_Dearbom St. Chicaro.

igl

GOODIN DIXIANA 
WITH BEBE DANIELS 
- PLAYED LEAD 
IN - HEART OF 
THE ROCKIES
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Trims mėnesiams 2.50

Pinigus reikia siusti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

dirbtuvėse paprastai 
kad darbininkas tyčia

griauja iliuziją (įsi-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 S. H&lsted St, Chicago, 
IU. Telefonas Roosevelt 8500.

AMERIKOS FARMERIAI

Per paskutinius 15 metų daugiau, kaip 3,000,000 
farmerių paliko savo farmas, negalėdami jose padary
ti pragyvenimo. Per 12 metų Amerikos farmų ir jų in
ventoriaus vertė nupuolė nuo 78 bilionų dolerių ant 58 
bilionų. Per tą patį laiką farmų jnorgičių skolos padi-. 
dėjo apie $18,000,000,000. Tarp 1921 ir 1929 metų ban- 
krotavo kasmet vidutiniškai 5,660 farmų.

Nuo septyniasdešimtų metų iki dabar farmeriai 
tris kartus savo grudus sudegino arba sušėrė kiaulėms, 
kuomet miestuose tuo laiku buvo trukumas duonos.

Tai yra keletas, faktų, pažymėtų Socialistų Parti
jos ekzekutyvio komiteto atsišaukime, kuris buvo iš
leistas šiomis dienomis po^ konferencijos, atlaikytos 
Pittsburgh’e. ? i

Tie faktai rodo, kad ne tik Amerikos pramonė 
kenčia dėl krizio. Dar didesnį ir gilesnį krizj pergyve
na žemės -ūkis. Per. tą patį laiką, kada farmų skolos 
augo, kada farmeriai bankrotavo ir bėgo. į miestus 
ieškoti uždarbių, pramonė miestuose sparčiai augo. 
Keletą kartų ją buvo ištikęs krizis, kuris jos augimą 
sustabdydavo, .bet po krizio ji kiekvieną kartą vėl at
sigriebdavo ir plėtodavosi dar didesniu smarkumu. O 
farmerių padėtis per kelioliką paskutinių metų beveik 
be paliovos ėjo blogyn.

Pramonė daugiausia ir nupuldė Amerikos žemės 
ūkį. Pramonininkų interesai yra apsaugoti aukštais 
muitais, o žemės ūkio produktams muitų nėra. Farme- 
rys todek turi brangiai mokėti už pramonės prekes ir 
pigiai parduoti savo darbo vaisius. Be to, jį dar apiplė
šia geležinkeliai,Jodami brangiai už transportą, /Taigi 
pramonės augimas •Amerikoje- visą laiką ėjo žemės ūkio 
lėšomis. Žemės ūkis, galų gale, suvargo taip, .kad far
meriai nebeturi kuo pirkti pramonės prekių. Ir dabar 
visiems bloga.

Bet, nepaisant to, kad pramoninis ir finansinis ka
pitalas farmerius išnaudoja, farmeriai paprastai re
mia kapitalistų partijas. Jie daugumoje balsuoja už 
republikonus, kurie tarnauja stambiamjam kapitalui.

Prieš keletą metų farmeriai buvo bepradedą ieško
ti artimesnių ryšių su miestų darbininkais, dėdamiesi 
į Farmer-Labor partijas. Bet tas judėjimas turėjo pa
sisekimo tik kai kuriose \ ^vakarinėse valstijose. Jisai 
neišsivystė iki to, kad apimtų visą šalį. Kalti dėl to, 
žinoma, buvo ir darbininkai, kurių dauguma taip pat, 
kaip ir farmeriai, iki šiol dar> vis tebelaukia išganymo 
iš savo “draugų” kapitalistinėse partijose. ‘

Gal bent dabartinė depresija paskatins farmerius 
ir darbininkus daugiaus susirūpinti savo reikalais?

tai, kiek darbo jie padaro. Prieš “piece work” sistemą 
darbininkai, kur tik gali, kovoja. Už sugadintas maši
nas darbininkai~ kapitalistinėse 
neatsako, jeigu nėra įrodymo, 
sugadino mašiną.

Tie bolševikų patvarkymai
vaizdavimą), kuri buvo visą laiką, skiepijama Rusijos 
darbininkams, kad jie patys esą savo pramonės šeimi
ninkai. Pasirodo, kad toje neva “savoje” pramonėje 
Rusijos darbininkai yra spaudžiami ir išnaudojami ar
šiau, negu. kapitalizmo šalyse.

Tuoj, po bolševikiško perversmo Leninas buvo pa
skelbęs, kad Rusijoje dabar esanti “proletariato dikta
tūrai Bet kai darbininkai įsivaizdavo, kad jie tikrai 
esą “diktatoriai”, ir ėmė fabrikuose elgtis, kaip kuriam 
patinka, tai pasidarė baisiausias chaosas ir ekonominis 
krašto gyvenimas visiškai suiro. Tuomet bolševikų val
džia pareiškė, kad dirbtuvėse turi būt “geležinė discip
lina”, ir vietoje proletariato diktatūros tapo įsteigta 
komunistų partijos vadų diktatūra.

O šiandie Rusijos darbininkai jau neturi nė tiek 
teisių dirbtuvėse, kiek jie turėjo prie caro valdžios.

Anglai Emigrantai 
Argentinoj

Pirmu-

GYVENIMAS GRIAUJA ILIUZIJAS

Rusijos komunistų partijos “prezidiumas” išleido 
pareiškimą apie tai^ kad privalo būt geriau sutvarky
ta sovietų pramonė. Trys to pareiškimo “teziai” liečia 
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darbininkus. 1 U
Bolševikų partijos viršininkai griežtai stoja 

akordinio darbo (piece-work) įvedimą pramonėje, 
panaikinimą pastovios algų skalės (flat rates) ir 
tai, kad ant darbininkų butų uždėta atsakomybė 
mašinas bei įrankius, kuriuos jie vartoja darbe.

Tai nėra visai naujos reformos. “Piece-work” so
vietų pramonėje jau seniai pradėta vartoti, ir darbi
ninkų atlyginimas už darbą priklauso nuo to, kiek ji
sai padaro. Pereitą gruodžio mėnesį buvo, be to, išleis
tas dekretas, kuriuo darbininkai fabrikuose yra pada
romi atsakomihgais ne tik už vartojamus darbe įran
kius, bet ir už pagamintojo produkto kokybę (gerumą 
ir blogumą). Sulig tuo dekretu, darbininkas; pastebė
jęs defektą (trukumą) tame produktą kurį jisai gami
na, privalo tuo jaus apie tai raportuoti užveizdai, o kad 
ne, tai jisai rizikuoja netekti savo algos.

Matyt, tečiaus, kad tie sovietų valdžios patvarko
mai nebuvo pakankamai griežtai vykinami praktikoj?, 
ir bolševikų partijos bosai dabar nutarė paraginti 
dirbtuvių vedėjus smarkiau juos vykinti.

Taigi sovietų Rusijos valdžia įveda savo pramonė
je tokius aštrius patvarkymus darbininkams, kokius 
nevisur vartoja net ir kapitalistai. Daugumai darbinin
kų kapitalistinėse šalyse mokama už valandas, o ne už

• ♦ sB. K. Algimantas 
(K. N. Norkus)

(Pabaiga)
Anglų įtakoje tapo pasirašy

ta taika su Portugalija 1812 
metais. Anglai sutaikė Brazili
ja su Argentina 1828 m. Pirmi 
Prekybos Rūmai tapo įsteigti 
anglais 1811, o pirmas bankas 
taip pat jais 1822 m.
tinę paskola 1824, o pirmoji 
draugingumo, komercijos ir 
laivininkystes sutartis su ang
lais tapo pasirašyta 1825 m. 
Taipgi pirmutinė žemdirbių 
kolonija, pirmutine protestonų 
bažnyčia, pirmutinės protesto
nų kapines, pirmoji anglų mo
kykla Argentinoje įsteigta an
glų emigrantų. Sudėję dvi
dešimtį tūkstančių svarų ster
lingų Argentinos anglai emi
grantai 1827 m. įsteigė pirmą 
pasilinksminimo parką “Vaux- 
hall”, tada buvusiame ūkyje 
Wilde, kur dabar išaugę cent
rines Buenos Aires gatvės Pa
rima, Viaiioiie;' v Cdrddbd, 
Uruguay. Tą parką paskui 
perėmė ir įsteigė “Jardin 
Florida” anglas A. J. Bulrich, 
kurio A'isi gimines šiandien yra 
vieni stambiausi Argentinos 
milijonieriai, žymus gydytojai 
ir net ministeriai dabartinia
me kabinete. Ir kitų sričių 
anų laikų biznieriai šiandien 
turi savo sukreožėjusius ai* 
nius, lošiančius vadovaujan
čias roles Argentinos mokslo, 
komercijos ir poli tikos srityse.

Dabartiniu laiku apie 5,000 
čia gimusių anglų vaikų mo
kinasi čia anglų kolonijos iš
laikomose ir Anglijos valdžios 
remiamose grynai angliškose 
pradinėse mokyklose. Anglai 
nori, kad, ir užsieniuose ge- 
mantieji jų tautos vaikai ne* 
žiūrint kur jie gyvens, kad 
pažintų Angliją ir pirmutinėse 
gyvenimo progose vien su An
glija bendradarbiautų. Del to 
ir perka tik pas savus, impor
tuoja tik iš savo šalies. Nors 
kartais ir brangiau ' pirkėjui 
atsieina, bet solidarumas ir 
mokėjimas “paaiškinti” įtiki
na ne tik anglus, bet ir kitų 
tautų emigrantus, o taipgi ir 
vietinius gyventojus. Net Ar
gentinos aristokratų' tarpe yra 
išsidirbusi “mada” vadint eu
ropiečius “sonsopiis” (žiop
liais, sprendžiant iš paprastų 
emigrantų, daugiausia slavų), 
bet savo vaikus aukštajam 
mokslui įgyti dažnai siunčią į 
Europos universitetus, dau
giausia Oxfordan. Ir paskui 
seniai didžiuojasi, kad jų vai
kai, apart savo šalies, dar turi 
ir užsienio universiteto diplo
mą.

Yra daug’ veikalų piešiant 
čių anglų bendradarbiavimą 
su argentiniečiais ir detaliai 
iipražančiųi; Anytos ( valakų 
ir privačiu Jstiigų, ; o. taipgi 
Anglijos emigranJųj yėikimą 
Argentinoje. Nors tai begalo 
įdomu ir ypatingai lietuviams 
yra daug ko pašįmoMntino, 
bet - perdaug vietos užimtų Čia 
kad ir vieną sryti detalizuoti,

Norėtusi išvesti palyginimas 
tarpe 
emigrantų padėties Argentino
je. Bet kuomet matai šimtus 
lietuviškų geltonplaukių mer
gaičių ir berniukų prie savo 
tėvų butų su juodukais bėgio
jant, jų ateities laime labai 
abejotina, o lietuviška mokyk
la “egzistuoja” tik melagin
guose Lietuvos duoną valgan
čių ponaičių pasigyrimuose, 
tai tokis Vaizdas tik širdį su
spaudžia, nes žinai, kad už at
virai tiesos skelbimą tave 
“zdraica” apšaukia...

I
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Kiekvienas parodos lankyto

jas gėrėjosi gelžkelių paviljo
nu. Specialiai geologiniai že
mėlapiai, sistematizuotos sta
tinės žinios ir specialiai paga
minti kalnai ir laukai nuola
tos rėžomi specialiais trauki
nėliais miniatiūroje. Ten ir 
daugumas argentiniečių pirmą 
kartą aiškiai pamate, kaip at
rodo jų šalis. Lankytojai apš- 
čiai apdalinami speciale lite
ratūra, aiškinančia moderni
nio susisiekimo svarbumą ša
lies kulturmiam ir ekonomi- 
niam kilimui..

Pirmą gelžkelį Argentinoje 
pravedė anglai, 1857 metuose. 
Dabartiniu laiku Argentina tu
ri 39,1)86 kilometrus gelžkelių, 
iš kurių 26,310 kilometrų pri
klauso anglų kapitalui, arba 
67.3 nuoš. Anglams priklauso: 
Ferrocarril dėl Sud, kuris 
taipgi administruoja. Buenos 
Aires, Ensejiada, Gosta Sud, 
Bailia Blanca ir Nor-Oeste ge
ležinkelius. Ferrocarril (gelž- 
kelis) Centfal Argentino, Ges
te de Buenos Aires, Buenos 
Aires ai Pacifico w (kuris, taipgi 
administruoja Gran Oeste Ar
gentino, ir m Vilią Maria-Rufi- 
no>, Entre įRios (kuris admi
nistruoja ir(‘ Nord-Este Argcn- 
tino), Central Cordoba, Mid- 
dland de Buenos Aires ir Tra- 
sandino,’ -—f tai vis gejžkeliai 
priklausanti anglų kapitalui.

Anglų kapitalas, investuotas 
gelžkelių eksploatacijon ir 
statybai Argentinoje siekia 
1,405,613,664.00 dolerių.

> Darbininkų ir tarnautojų 
personalas, dirbantis prie an
glų gelžkelių Argentinoje sie
kia 129,545 asmenis.

Vien 1930/metais anglų gelž- 
kcliai Argentinoj e išmokėjo 
aįgų ir dienpinigių savo perso
nalui 265,411,200:00 pezų.

Nuo įšiktmyjimo Mitre įsta
tymų (1907 m.), anglų gelžke
liai sumokėjo Argentinos ke
lių. fondan 70,393,814.00 pozų. 
• Dabartiniu laiku anglų gelž
keliai Argentinoje turi 3,000 
lokomotprų, 4,102 keleivinius 
ir 69,296 prekinius vagonus.

Anglai visur kartoja Argen
tinos prezidento Mitre žodžius, 
pasakytus laike pirmutinio 
gelžkelio inauguracijos, kuo
met tas garbingas prezidentas 
pasa&č; kadv jajn yra .maloniau 

visomis kariškomis mašino
mis, laimėj antin mušin. Ir tą 
iHalpnumą' jam suteikė anglų 
kapitalas ir iniciatyva, žino
ma, anglai čia nekalba apie 
savo

ir Lietuvos

ne apie įvairiausių koncesiją ’vo nuopelnus Argentinai, bet 
gimdomas konsekvencijas...

Prie progos tenka pažymėti 
tas faktas, kad visos atsako- 
mingesnes ir geriau apmoka
mos vietos visose anglų įstai
gose Argentinoje yra užimtus 
anglų atvykusių iš Anglijos 
arba “hijos de los ingteses”, t. 
y. čia gimusių anglikučių, Vie
tiniai užima žymesnes vietas 
tik tokiuose atsitikimuose, 
kuomet kompanija iš to gauna 
naudą vietos valdžioj įstaigo
se. O kit,okįam - svetimšaliui 
tiesiog negalima geresnės vie
tos pasiekti. Pavyzdžiui bent 
keli tūkstančiai lietuvių dirba 
prie gelžkelių statybos, bet jie 
atlieka sunkinusį fizinį darbą, 
po atviru dangum gyvendami, 
blogai maitindamiesi ir tai dar 
tą katorginį kalnų kasimo ir 
pelkių sausinimo darbą gau
dami didžiumoje tik pas kon- 
traktorius, o ne tiesioginiai iš 
kompanijų. Tokiu būdu ir at
lyginimas mažesnis, ir darbo 
sąlygos sunkesnes, ir maistas 
blogesnis, ir daugiau už jį 
nuskaitoma. Iš kelių tūkstan
čių lietuvių, dirbančių prie 
gelžkelių darbų Argentinoje 
yra tik pustuzinis kapatazų 
(darbininkų prižiūrėtojų - ir 
ragintojų “vainos” — t. y. 
greičiau,, pirmyn. Taipgi yra 
trys lietuviai, dirbanti kaipo 
inspektoriai traukiniuose. Bet 
į tas vietas jie įėjo per ilgų 
metų tarnybą, pradėję dirbti 
paprastais darbininkais. Vago
nų dirbtuvėse dirba keli šim
tai lietuvių dailydžių. Nekurie 
dirba po kelioliką metų, o 
vienas (Miliauskas, Rosario de 
Santa Fe) jau išdirbo 25 me
tus ir gauna jubilicijoną. Prie 
progos noriu suminėt įdomią 
smulkmeną: čia gimusi Mi
liausko duktė ištekėjo už vieti
nio vaistininko, nes dcl suiru
sio ir vis ardomo lietuvių so- 
cialio gyvenimo čia augęs lie
tuvių jaunimas jokio sąryšio 
neturi su pokariniais emigran
tais. Del to nereikia nė stebė
tis, kad didžiausio Argentinos 
lietuvių , turtuolio p. šlapelio 
duk tė * Pfrtngoni jo j e, kaipgi ‘ iš
tekėjo už svetimtaučio ir jos 
brolis, Jonas, /labai stambus 
gyvulių augintojas, taipgi vedė 
svetimtautę. Mat, iki šiam lai
kui niekas nepadarė pastangų 
suartinti pokarinius emigran
tus su senai prieš karą čia ap
sigyvenančiomis lietuvių šei- 
mynomis. šis vėl yra žymus 
charakteristikos bruožas musų 
ir anglų socialio gyvenimo 
Argentinoje.

Argentinos gamtosArgentinos gamtos turtų 
eksploatavime žymiausią vie
tą užima anglų kapitalas. Pet- 
rolco eksploatavimas užima 
taip pat svarbią vietą, kaip ir 
gelžkeliai. Pakanka prisimin
ti “Dutch Shell” skyrius: 
“Shell Mex,” “Diadema Argen
tina,” “La Peria”, “Anglo-Per- 
sian Oil Co.” ir tuziną kitų 
Argentinoje veikiančių kom
panijų, kad turėti naują vaiz-z 
dą anglų padėties šioje šaly
je.

Anglų kapitalas Pietų Ame
rikoje valdo ir elektros in
dustriją. Vien Argentinoje 
turi 550 instaliacijų, gaminan
čių 720,000 kilovatų.

Didžiuma Buenos Aires gat- 
vękarių linijų ir visi “subter- 
raneos” (požeminiai • trauki
niai) priklauso Anglams.

Mėsos ir konsrvuotų maisto 
produktų gamyboje \ anglai 
smarkiai konkuruoja su* North 
Amerikos kapitalistais.

Javų rinkos karaliai Bung 
ir Born, pieno produktų rin
kos kontroliuotojai Vasconga- 
da ir La Bartona, stambieji 
sodnų 'vaisių 'eksportuotojai 
taip pat anglai, vieni patys, 
arba susijungę bepdrovėsna su 
Argentinos kapitalistais. Milži
niškus žemes, plotus valdo an
glai įr ^ąvo ipįlijonua^ kainuo
jančiuose dvaruos^ ;>lturi įsi
taisę muzėjuš,. sporto, lankus, 
medžioklės parkus ir žuvinin
kystės prūdus.

Ne vien savo dienraščiuose 
“Bueno& Aires Herald” ir 
“Standard” anglai aiškina sa-

ir vietos ispanų kalba lei
džiamuose dienraščiuose ener
gingai skiepija savo politiką. 
O nepuriuose • dienraščiuose 
pav. “La Republica”, “La Cri- 
lica” ir “Ultiiną, Hora” neretai 
ištisi puslapiai rašomi anglų 
kalboje ir piešiama argenti- 
niečianis Britų Imperijos galy
be ir ta gerove, kuri argenti
niečių laukia, juodaugiau su
augimus Argentiną. Žinoma, 
yra ir opozicijos balsų, vienok 
šių metų savo milžiniškos pa
rodos pagalba anglai stipriai 
įkėlė koją ne tik Argentinon, 
bet ir kitosna Pietų Amerikos 
rcspublikosna. Laikinai aiškiai 
nukonkuravo nortamerikiečius 
bent naujų koncesijų gavimu. 
Taipgi Argentinos eksporto 
trečia dalis visuomet eidavo 
per anglų rankas, o dabar dar 
padidėjo.

Žinoma, darbininkams iš to 
viso naudos nesimato. Tik ne- 
kiiricms tenka laimės laikinus 
darbus gauti. Angliškų pajų 
savininkams tai kas kita...

Anglai valdo 18 stambiau
sių apdraudos kompanijų Ar
gentinoje, turi Anglijos ir 
Kanados bankų skyrius, kont
roliuoja susisiekimą vandeni
mis, turi daugybę fabrikų ir 
prekybos įstaigų, eksploatuoja 
mineralinius vandenis “Pa^ 
lau”, jie užvertę Argentiną sa
vo manufaktūros prekėmis ir 
čia turi didžiausias audiny- 
čias ir avalinės fabrikus, bet 
visa tai nepatenkina anglų 
apetitų: Jie pirmieji Argenti
non pradėję spraustis pavydi 
savo svarbiausiems konkuren
tams nortamerikiečiains. Apie 
tai sugrįžęs Anglijon Valijos 
princas, kalbėdamas Man- 
chestcrio Prekybos Bumų na- 
riams gegužės 12 d., pasakė: 
Sekite nortamerikiečių rekla
mavimosi pavyzdį. Pasistenki
te numatyti smulkmeniškai 
Pietų Amerikos gyventojų rei
kalavimus. Man tiesiog buvo 
stebėtina, kad kur tik žengi 
Argentinoje, vis susiduri su 
northamerikiečių išdirbiniais: 
AliUkėl^ -viešbutyje • imi 
foną, jis northamerikoniškas; 
sėdi automobiliu — northame
rikoniškas; raštinių reikmenys 
ir baldai — northamcrikoniš- 
ki; eini kinematografai! — vi
sos filmos northamerikoniš- 
kos, ir naktį eidamas Buenos 
Aires gatvėmis matai milžiniš
kas elektros iškabas visuose 
strateginiuose punktuose, rek
lamuojančias northamerikonų 
produkciją.

Viešai nekalbama apie tai 
kas turima, bet vis daugiau 
siekiama aprėpti savo kapita
lais ir savo žmonėmis.

Nekurie anglų papročiai la
bai įsikunyję argentiniečiuo- 
se. Pavyzdžiui, jeigu šeštadie
nio popiety ‘nedirbama, tai to
jais šeštadienis vadinamas “sa- 
liado inglės.”
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Parodos metu miglai labai 

reklamavo škotus ir Kanadą. 
Nei iš Indijos buvo atgabenti 
paskutinio Indijos valdono 
baldai, susidedanti iš 6 šmotų, 
iš jųodb medžio indo Nana iš- 
piaustyti. Už tuos baldus buvo 
pasiūlyta pusė milijono pezų, 
bet atsirado jų paveldėtojo ai
niai ir juos užareštavo. Ang
lai reklamavo ir kitas savo ko
lonijas, bet airiško nieko ne
parodė. . ‘

Iš (abdaringų įstaigų paror 
doje didžiąusį publikos de* 
mesį kreipė anglų ligoninės 
pavyzdys. Ta ligonine Buenos 
Aires talpina 120 ligonių, turi 
24 gydytojus, kelis desėtkus 
slaugių ir padėjėjų. Išlaikoma 
iš anglų kolonijos aukų, km 
riųlaike parodos surinko apie 
šimtą tūkstančių pezų.

Čia skaudu pažvelgus į musų 
ligonių likimą, kurių gydymu 
yien tik^ vietos valdžia rūpina-, 
Si. Prieš porą metų man teko 
šešias* savaites išbūti ligoninė* 
je AĮveąr. Buvau ne dėl ligos, 
bet dėl j to, kad neturėjau pa* 
stoges, darbo ir duonos. Ten 
mačiau sužeistus lietuvius 

I darbininkus apverktiniausioje

t , t *♦ *

padėtyje: niekas jų nelanko, 
niekas ncšelpia. \

Tarpe šimtų Anglijos daili- 1 
ninku paveikslų parodoje bu
vo išstatyti aliejiniais dažais 
tapyti pirmųjų Anglijos ęmi- 
grantų atvaizdai. Buvo at
spausdintos ir jų biografijos, 
skatinančios sekti jų laimėji
mus ir mokintis iš jų nelai
mių.

O musų pirmieji emigrantai 
ir jų kad ir 'primityvis kultū
rinis bei tautinis darbas iki 
šiai dienai nepastebėtas. Gyve
nantieji seni pionieriai gyveni
nio sąlygų izoliuoti ir dabarti
nių “vadų” ignoruojami, o mi
rusieji niekur neprimenami. O 
ramių darbuotojų lietuviai ir 
čia turėję. Avcllanedoje miręs 
Pailga, kuris net šriftą turėjo 
ir spausdino patriotiškas ei
les, t. y. gromatas siunčia
miems laiškams į tėvynę. Jis 
laike karo savo iniciatyva lan
kė lietuvius ir Lietuvos drau
gus ir rinko parašus po pra
šymais Argentinos valdžiai, 
prašančiais pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę. Cbacarita 
kapuose ilsisi Lietuvos knyg- 
nešis Višteliauskas. Seni “Dic- \ 
go” veikėjai Berissoj net kelis 
numerius lietuviško laikraščio 
prieš porą desėtkų metų yra 
išleidę, o to laikraščio redak
torius Aukselis paliegęs Bra
zilijoje badu numirė.

Mes, Argentinos lietuviai, 
nesame organizuoti, bet sveti
mų valstybių agentų (daugiau
sia Maskvos ir Vatikano) de
moralizuoti. Užtat ir esamas 
geresnio gyvenimo galimybes 
mums sunku pasiekti. Bent 
pusę musų piliečių čia amži
nai badmiriauja darbo ieško
dami. Dauguma darbo sąlygas 
turi tokias, kaip šis vaizdas 
charakterizuoja:

Vieno anglo milionicriaus 
dvare dirba lietuvis dailydč 
Juozas Bendarinas, nuo Liud
vinavo. Turi nuolatinį darbą ir 
jam daugelis pavydi. Jis pa
sakoja savo šeimininko tokį 
pasikalbėjimą su inilionieHum 
Tornųuist:

tus, negu darbininkam^?
—Šunes man ištikimesni, 

nes gyvena pas mane iki mir
ties, o darbininkai, kaip tik 
truputį atsigauna, tai įgauna 
visokių fantazijų ir išeina, — 
ramiai paaiškino Bendarino 
šeimininkas.

Baigiant šias pastabas, nori
si manyti, kad jau nebetoli 
tas laikas, kuomet visiems pa
aiškės musų nelaimių priežas
tys, reikalingi organai tinka
mai susirūpins kulturingon 
pusėn musų socialį veikimą, 
pakreipti, o kad ir miniatiū
roje imant pavyzdį iš anglų 
emigrantų Argentinoje, leng
vai butų nugalima daugelis 
dabar taip sunkiai pakeliamų 
musų gyvenimo sunkumų šio
je šalyje ir abelnai Pietų Ame
rikoje. O iš pasikeitusios spau
dos atsinešimo ir pasikeitu
sios atatinkamų visuomenės ir 
valdžios organų pažiūros ir 
iniciatyvos, ne tik mes, emi
grantai, bet ir pati Lietuva 
galės pasidžiaugti.
15-V-3L
Buenos Aires. *

pelnus Argentinoje,

No. 8 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.

NAUJAS “Kultūros” nu
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen
tai.

J.
.... . :t

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumų delei,
. . . "i".. ......... ‘""■V.................. .... . "■*■* .... . .........................

GARSINKrrES 
NAUJIENOSE
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Keturiems Chicagos nusikal
tėliams mirties sprendimai pa- 
tvirtinti Supreme court ir ek- 
zekuciįos dienos nustatytos.
/Frank Bell ir Richard Sulli-

jį,-

Tauta kur moterys valdo 
mi dišes platina

Taksos 
59,541,863 

. 64,180,988 
66,885,523 

. 86,313,*739 

. 90,935,116 
128,115,154 
130,936,954 
142,027,516 
151,645,047 
171,026,488 
174,979,628 
206,302,848 
188,025,278 
225,584,460

Automobiliams statys 
iškeltus kelius

4,000,000 aplankė 
aąuariumą

Gyventojai paaugo tik 
nuošimčiais

CHICAGOS
ŽINIOS

Amerikos moterims to 
betrūksta

Konservatyviai Direktuojam

Keletą mirties sprendi 
mu patvirtinta

gal būti labai nedidelė. Capone 
valdžiai “kaltas” viso $215,000; 
federale valdžia žada uždėti 
areštą ant visų Capone turtų 
Chicagos distrikte, tuomet Ca- 
pone advokatai pradėsią su 
valdžia derybas dėl kompromi
so. Bet gali būti, kad ir to 
valdžia negaus, nes, sako, tri
jų metų tyrinėjimai parodė, 
kad stačiai negalima susekti 
Capone įdėlių net nuosavybių. 
Jokių bankų akauntų “neran-

‘ Kas nueitų į Field museum, 
ten ras naujai pastatytų mode
lį vieno tolimo kaimo, kur mo
terys valdo, 
kabau giminė 
Sumatra salose, 
Australijos. Tai 
nintelė žmonių 
matrialchalė valdžios sistema 
pasiliko iki šių dienų.

Menangkabau gimine yra la
bai stipri ir gana kultūringa. 
Laukai yra puikiai apdirbami, 
namukai gražio styliaus; prie 
namų visuomet yra baseinas 
maudytis ir žuvauti. Kaimai 
taip sutvarkyti, kad kiekvie
nas kaimas turi tik po keletą 
namų. Tarpe tų namelių yra 
viena didelė salė (paliepė), ku
ri tarnauja moterims susirin
kimo, kaip ir seimo vieta, kur 
jos sprendžia valdžios klausi
mus. Visa valdžia čia yra mo
terų rankose. Vyrai dirba lau
kus ir visus namų darbus, kaip 
tai baltini# plovimą, indus maz
goja ir tt.

Bet įdomiausias tas dalykas, 
kurs, beabejo, turbut patiktų 
ir Amerikos vyrams, kad ten 
vyrai pas savo pačias yra tik 
svečiai. Būtent, vaikinas kol 
nevedęs, jis gyvena šeimynoje

1929 
sten- 

Chicagos

Taksų apdėjimas už 
metus, kurį dabar valdžia 
giasi iškolektuoti 
gyventojų, yra pustrečio karto 
didesnis kaip buvo 1915 me
tais.

Miesto taryboj pradėta dirb
ti planai pastatyti ateityje 
tam tikrus iškeltus kelius (ele- 
vated roads) automobiliams 
per miestą važiuoti. Išlaidų ap- 
skaitliuota bus apie $300,000,- 
000. Tokie iškelti keliai eis iš 
miesto centro į visas šalis. Iš
kelti keliai labai daug paleng
vins gatvių trafiką.

sykiu su motina, seserimis ir 
kitomis merginomis, bet kaip 
tik apsiveda, būtinai turi išsi
kraustyti iš namų ir prie pa
čios gali lankytis tik kaip sve
čias. “Vizitų” laikas nėra apri
botas: gali pasisvečiuoti pas 
pačią kiek norėdamas, bet pa
sisvečiavęs turi eiti sau, — pas 
vyrus.

TOVRTYU 
Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Free‘Tye Care” 
ot 1,Eye Bcauty” Book 

M'iIm <X D**. B* S-’K OfeSuOMMt*

Pirmininkas Direktorių ^Tarybos, Central Manufacturin 
i District Bank

H. H. BAUM 
Iždininkas, Harris Bros. Co.

. L. OSCAR CHALLMAN 
Banko Prezidentas 

ROBERT D. G0RD0N 
Bartlett and Gordon, Ine. InvesUnentai 

CHARLES LASKER!
Prezidentas, Lasker Boiler and Engineering Co.

Ima uždarini* pagali 
rlžta*.

Didelė tūba Literine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per sayo aptiekoriu. 
Lambart Pharmacal Coy Saint 
Lotp*, U. S« A*

denį arba 1932 m. pradžioj. To 
negana, valdžia yra autorizuo
ta 1930 motų taksas dar pakel
ti ligi $260,492,000. Dabarti
nė legislaturos sesija dar leido 
kaikuriuos taksų pakėlimus.

Majoras Cermak pats įtiki, 
kad tokios taksos yra virš vi
sokios galimybės pakelti ir ne
sitiki surinkti daugiau kaip 70 
nuošimčių.

Kaip Chicagos taksos kįlo, 
parodo ši lentelė 
Metai 
1915 
1916 . 
1917 
1918 
1920 . 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929

1915 metais taksų suma buvo 
$59,541,863. . Ta sumą 1929 
metais buvo* jau pašokusi ligi 
$225,534,460.

Gyventojų skaičius tuo laiku 
pakįlo nuo 2,448,494 1915 me
tais ligi 3,376,438 1930 metais. 
Tokiu budu taksai padidėjo 7 
kartus daugiau negu gyvento
jai, arba gyventojų priaugo 38 
nuošimčiai, o taksų padidėjo 
278 nuošimčiai.

Tyrinėjimas parodė, kad de
vyni dešimtadaliai taksų pakė
limų padaryta vietiniams val
diškiems oficialams reikalau
jant. Valdininkai aiškinasi, kad 
taksas reikėjo kelti dėlto, kad 
uždarbiai esą paaugę ant 100 
nuošimčių, bet pasirodo, jei ir 
taip butų, ir tada taksos 
pakeltos ant $61,198,920 
daug.

Pereitiems 1930 metams 
sos vėl pakeltos: jau $248,087, 
000. Tą sumą kdlekluos šį ru

Tai yra Menang- 
Malajų rases, 
tarp Azijos ir 
yra bene vie- 
giminė, kur

Bedarbė žymiai padaugino 
lankytojų skaičių į įvairias 
Chicagos nemokamas kultūros 
ir mokslo įstaigas. Pastebėta, 
kad tūkstančiai bedarbių lan
kosi Field museum, Shedd 
aquariume ir Adler planeta
riume. Aųuariumas, pasirodo, 
darbininkams labiau mėgstama 
vieta, kur per apie 12 mėnesių 
jau apsilankė arti 4 milijonai 
žmonių. Vidutiniai išeina po 
10,000 kasdieną. Gegužės 21 d. 
aųuariume ' apsilankė 
žmonės.

Kiek žmonės taupo 
matyt iš to, kad tomis 
mis. 
centai 
kaip po 2,000 žmonių.

Planetariumą nuo atidarymo 
aplankė 800,000 žmonių.

VISI PERDIRBTI
DABAR PARDUODAM UŽ PUSĘ KAINOS 

Atsišaukite Tuo jaus

Kiras Motor Sales,Ine.
Pardavinėtojai CHRYSLER ir PLYMOUTH 

Automobilių.
3207-09 S. Halsted St. Tel. Calumet 4589

centus 
dieno- 

kada yra įėjimo kaina 25 
tai apsilanko nedaugiau

pražuvęs
Daugelis pirmųjų iapudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu. ■

Prasidėjus Capone teismui 
dėl mokesnių nusukime, jau 
kalbama, kad Caponei bausme

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dąlika* gali neleisti jums Hti 
jpirmin.

Pavyzdžiui, ' Jeigd žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
rams ar nenorom* turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu cbs- 
nikai pagalios surado sustala 
kur* litikro ivaižia nodraaky- 

tss ssn- 
tapo ii-

[Acmc-P. 8 A. Photo]

Juha Maude Lovvther, 23 metų; jai paskirta mirti elektros 
kėdėj už nužudymą Claros Smith. Lowther yra pirmoji mote

ris Ohio valstijoj, kuriai paskirta mirti elektros kėdėj.

Capone tikisi lengvos 
bausmės

Didžiausias 
Išpardavimas

Šios savaitės pabaigoj Midwest Stores 
turi didžiausi išpardavimą, kokio jie dar 
niekad neturėję. Milžiniškas šios koope- 
ratyvės organizacijos daromas biznis lei
do jiems nupirkti visai naujas prekes už 
daug pigiau, negu kada galima buvo jas 
pirkti.

Ne tik kad ji pigiai pirko prekes, bet 
moderniškas būdas išdalinimo ir pardavi
mo leidžia tas prekes pardavinėti labai 
žema kaina. Midwest organizacija su-, 
sideda iš nepriklausomų sankrovų, ku
rios betgi perka visas prekes per vienų 
ir tų pačią įstaigą, savo urmo sandelį ir 
pardavinėja jas vienu bendru pienu. Pirk
damos visos bendrai, jos gauna viską 
daug pigiau, o ir pasidalinimo ir parda
vimo išlaidos yra mažos, padarytą su*- 
taupimą jos gali teikti publikai pavidale 
žemesnių kainų.

Žmonės Midwest' sankrovose gauna 
prekes ne tik žemesnėmis kainomis, bet 
kartu paremai nepriklausomą sankrovi- 
ninką, kuris gyvena toje apielinkėje, tan
kiausia tur nuosavą namą, priklauso prie 
vietos draugijų ir kiek pajėgdamas dar
buojasi savo apielinkės labui. Jis yra 
jūsų kaiminas ir stengiasi savo kaimy- 
nistei pagelbėti. Todėl tokioj sankro
voj visuomet verta pirkliauti.

Veikiantis Vice-Prezidentas, Central Manufacturing 
District Bank

FRANK W0ZNIAK 
Real Estate

PATARĖJŲ KOMITETAS:
H. E. PORONTO

Trustee, Central Manufacturing District 
Prezidentas, United States Cpld Storage Gorp.

Vice-Pr'fcz., The Union Stock Yards and Triist Co.^ 
The Union Stock Yards anli Transit Co. < •/ 
. A ARTHUR MEE&ER
Prezidentas, Arcady FarnH Milling Co. 
Direktorius, Armour and Company

as Apsaugojimas

of Chicago
Archer Avenue at Sacramento

Chicagos taksos pa 
augo net 278 nuo

šimčiais

DIREKTORIAIi
. JOHN T. LOVE

ElekUos Kontrak tori us
WALTER K. MILLER

Sekretorius-Iždininkaš, Shcllmar Products Company 
JOHN R. O’CONNOR 

Real Estate
HUBERT S. SILBERMAN

Prezidentas , S, Silberman and Sons
CHARLES N. STANTON

Prezidentas, Stock Yards National Bank
V.I.VANICEK

Banko Vicc-Prezidiietąs ir Kasįerįus 
JOHN WAJER 

Kohtraktorius ir Statytojas

van už nušovimą restoraninin- 
ko Patras,

John Popcscu ir Charles Ro- 
co už nušovimą bankierįaus* į 
Mėrill.

John Preston atidėta ekzeku-: 
cija; jis apkaltintas nužudyme 
Miss Agnės Johnston.

James Sammons, garsus Chį- 
cagos gengsteris, norėjo pasit- 
liuosuoiti, bet ir jam viso am
žiaus kalėjimo nuosprendis pa
tvirtintas.

p-\ r'k
■ ■■' ■

. ■
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Tauta kur moterys valdo 
ivd dišes plauna

Taksos 
59,541,868 

. 64,180,988 
66,885,523 

. 86,313,*739 

. 90,935,116 
128,115,154 
130,936,954 
142,027,516 
151,645,047 
171,026,488 
174,979,628 
206,302,848 
188,025,278 
225,584,460

van už nušovimą restoraninin- 
ko Patras.

John Popescu ir Charles Pa
co už nušovimą bankierjaus 
Merill.

John Preston atidėta ekzeku- 
cija; jis apkaltintas nužudyme 
Miss Agnės Johnston.

James Sammons, garsus Chį- 
cagos gengsteris, norėjo pasir 
Ihiosuoti, bet ir jam viso am
žiaus kalėjimo nuosprendis pa
tvirtintas.

Gyventojai paaugo tik 
nuošimčiais

CHICAGOS
ŽINIOS

4,000,000 aplankė 
aquariumą

Automobiliams statys 
iškeltus kelius

Amerikos moterims to 
betrūksta

Miesto taryboj pradėta dirb
ti planai pastatyti ateityje 
tam tikrus iškeltus kelius (ele- 
vated roads) automobiliams 
per miestą važiuoti. Išlaidų ap- 
skaitliuota bus apie $300,000,- 
000. Tokie iškelti keliai eis iš 
miesto centro į visas šalis. Iš
kelti keliai labai daug paleng
vins gatvių trafiką.

I IMPERFECT IN ORIGINAL

Banko Prezidentas
ROBERT D. GORDON

Bartlett and Gordon, Ine. InvesUnentai
CHARLES LASKER'

Prezidentas, Lasker Boiler and Engineering Co

DIREKTORIAI.
JOHN T. LOVE

Elektros Kontraktorius

WALTER K. MILLER
Sekretorius-Iždininkas, Shcllmar Products Company

Keletą mirties sprendi 
mu patvirtinta

uždavinį* pagalios tapo ii- 
riita*.

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo

gal būti labai nedidelė. Capone 
valdžiai “kaltas” viso $215,000; 
federalė valdžia žada uždėti 
areštą ant visų Capone turtų 
Chicagos distrikte, tuomet Car 
pone advokatai pradėsią su 
valdžia derybas dėl kompromi
so. Bet gali būti, kad ir to 
valdžia negaus, nes, sako, tri
jų metų tyrinėjimai parodė, 
kad stačiai negalima susekti 
Capone įdėlių nei nuosavybių. 
Jokių bankų akauntų “neran-

Taksų apdėjimas už 
metus, kurį dabar valdžia 
giasi iškolektuoti 
gyventojų, yra pustrečio karto 
didesnis kaip buvo 1915 me
tais.

1929 
sten- 

Chicagos

Ręal Estate
HUBERT S. SILBERMAN

Prezidentas , S, Silberman and Sons
CHARLES N. STANTON 

Prezidentas, Stock Yards National Bank
V. I.' VANICEK

Banko Vice-Prezidnetas ir Kasierius
JOHNWAJER 

Kontraktorius ir Statytojas

Keturiems Chicagos nusikal
tėliams mirties sprendimai par 
tvirtinti Supreme court ir ek- 
zekucijps dienos nustatytos.
/Frank Bell ir Richard Sulli-

sykiu su motina, 
kitomis merginomis 
tik apsiveda, būtinai turi išsi
kraustyti iš namų ir prie pa
čios gali lankylis tik kaip sve
čias. “Vizitų” laikas nėra apri
botas: gali pasisvečiuoti pas 

ypačią kiek norėdamas, bet pa
sisvečiavęs turi eiti sau, — pas 
vyrus.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų bpudžfa 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. norą mažu iš pažiūros 
daiktu.

YOURTYO
Night and \Moming to keep 
them Clean^Clear ana Hcalthy 

Write for Frec **Eye Čarc” 
or **Eye Beauty” Book

Pirmininkas Direktorių tarybos, Central Manufacturing 
District Bank

H. H. BAUM
Iždininkas, Harris Bros. Co.

’ Kas nueitų j Field museum, 
ten ras naujai pastatytą mode
lį vieno tolimo kaimo, kur mo
terys valdo. Tai yra Menang- 
kabau giminė, Malajų rases, 
Sumatra salose, tarp Azijos ir 
Australijos. Tai yra bene vie
nintelė žmonių giminė, kur 
matrialchalė valdžios sistema 
pasiliko iki šių dienų.

Menangkabau giminė yra la
bai stipri ir gana kultūringa. 
Laukai yra puikiai apdirbami, 
namukai gražio styliaus; prie 
namų visuomet yra baseinas 
maudytis ir žuvauti. Kaimai' 
taip sutvarkyti, kad kiekvie
nas kaimas turi tik po keletą 
namų. Tarpe tų namelių yra 
viena didelė salė (paliepė), ku
ri tarnauja moterims susirin
kimo, kaip ir seimo vieta, kur 
jos sprendžia valdžios klausi
mus. Visa valdžia čia yra mo
terų rankose. Vyrai dirba lau
kus ir visus namų darbus, kaip 
tai baltinių plovimą, indus maz
goja ir tt.

Bet įdomiausias tas dalykas, 
kurs, beabejo, turbut patiktų 
ir Amerikos vyrams, kad ten 
vyrai pas savo pačias yra tik 
svečiai. Būtent, vaikinas kol 
nevedęs, jis gyvena šeimynoje

Bedarbė žymiai padaugino 
lankytojų skaičių į įvairias 
Chicagos nemokamas kultūros 
ir mokslo įstaigas. Pastebėta, 
kad tūkstančiai bedarbių lan
kosi Field museum, Shedd 
aquariume ir Adler planeta
riume. Aųuariumas, pasirodo, 
darbininkams labiau mėgstama 
vieta, kur per apie 12 mėnesių 
jau apsilankė arti 4 milijonai 
žmonių. Vidutiniai išeina po 
10,000 kasdieną. Gegužės 21 d. 
aųuariume apsilankė 
žmonės.

Kiek žmonės taupo 
matyt iš to, kad tomis 
mis 
centai 
kaip po 2,000 žmonių.

Planetariumą nuo atidarymo 
aplankė 800,000 žmonių.

TAI yra, pinku Jeigu gali taip 
J padaryt, jog kitiem' patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
^galį neleisti jums Hti 

, ''
Pavyzdžiui, ' Jdgtl žmogaus 

dantia yra neivarus, tai ‘-------
rotus ar nenorom tur 
kaipo užmetimą tam žtr 
tuo tarpu gal-but toks 
metimas yra daromas :

Lfotertae, dahtu tepa! 
dantis nauju budo. Mara eta 
nikai pagalios surado raukte 
kur* istikro Ireičia nedrasky-

[Acmc-P. U Ą. Photo]

Julia Maude Lowther, 23 metų; jai paskirta mirti elektros 
kėdėj už nužudymą Claros Smith. Lowther yra pirmoji mote

ris Ohio valstijoj, kuriai paskirta mirti elektros kėdėj.
centus 
dieno- 

kada yra įėjimo kaina 25 
tai apsilanko nedaugiau

VISI PERDIRBTI
DABAR PARDUODAM UŽ PUSE KAINOS 

Atsišaukite Tuojaus

Kiras Motor Sales,Ine.
Pardavinėtojai CHRYSLER ir PLYMOUTH 

Automobilių.
3207-09 S. Halsted St. Tek Calumet 4589

Prasidėjus Capone teismui 
dėl mokesnių nusukime, jau 
kalbama, kati Caponei bausme

denį arba 1932 m. pradžioj. To 
negana, valdžia yra autorizuo
ta 1930 motų taksas dar pakel
ti ligi $260,492,000. Dabarti
nė legislaturos sesija dar leido 
kaikuriuos taksų pakėlimus.

Majoras Germak pats įtiki, 
kad tokios taksos yra virš vi
sokios galimybės pakelti ir ne
sitiki surinkti daugiau kaip 70 
nuošimčių.

Kaip Chicagos taksos kįlo, 
parodo ši lentelė 
Metai 
1915 
1916 . 
1917 
1918 
1920 . 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929

Capone tikisi lengvos 
bausmės

seserimis ir 1915 metais taksų suma buvo 
i, bet kaip į $59,541,863. Ta suma 1029 

metais buvo* jau pašokusi ligi 
$225,534,460.

Gyventojų skaičius tuo laiku 
pakįlo nuo 2,443,494 1915 me
tais ligi 3,376,438 1930 metais. 
Tokiu budu taksai padidėjo 7 
kartus daugiau negu gyvento
jai, arba gyventojų priaugo 38 
nuošimčiai, o taksų padidėjo 
278 nuošimčiai.

Tyrinėjimas parodė, kad de
vyni dešimtadaliai taksų pakė
limų padaryta vietiniams val
diškiems oficialams reikalau
jant. Valdininkai aiškinasi, kad 
taksas reikėjo kelti dėlto, kad 
uždarbiai esą paaugę ant 100 
nuošimčių, bet pasirodo, jei ir 
taip butų, ir tada taksos yra 
pakeltos ant $61,1.98,920 per
daug.

Pereitiems 1930 metams tak
sos vėl pakeltos: jau $248,087,- 
000. Tą sumą kOlekluos šį ru

Didžiausias 
Išpardavimas

Šios savaitės pabaigoj Midwest Stores 
turi didžiausį išpardavimu, kokio jie dar 
niekad neturėję. Milžiniškas šios koope- 
ratyvės organizacijos daromas biznis lei
do jiems nupirkti visai naujas prekes už 
daug pigiau, negu kada galima buvo jas 
pirkti.

Ne tik kad ji pigiai pirko prekes, bet 
moderniškas būdas išdalinimo ir pardavi
mo leidžia tas prekes pardavinėti labai 
žema kaina. Midwest organizacija su-, 
sideda iš nepriklausomų sankrovų, ku
rios betgi perka visas prekes per vieną 
ir tą pačią Įstaigą, savo urmo sandelį ir 
pardavinėja jas vienu bendru pienu. Pirk
damos visos bendrai, jos gauna viską 
daug pigiau, o ir pasidalinimo ir parda
vimo išlaidos yra mažos, padarytą su
taupomą jos gali teikti publikai pavidale 
žemesnių kainų.

Žmonės Midvvest' sankrovose gauna 
prekes ne tik žemesnėmis kainomis, bet 
kartu paremai nepriklausomą sankrovi- 
ninką, kuris gyvena toje apielinkėje, tan
kiausia tur nuosavą namą, priklauso prie 
vietos draugijų ir kiek pajėgdamas dar
buojasi savo apielinkes labui. Jis yra 
jūsų kaiminas ir stengiasi savo "kaimy- 
nistei pagelbėti. Todėl tokioj sankro
voj visuomet verta pirkliauti.

Chicagos taksos pa 
augo net 278 nuo

šimčiais

Veikiantis Vice-Prezidentas, Central Manufacturing 
District Bank

FRANK WOZNIAK
Real Estate

PATARĖJŲ KOMITETAS: 
H. E. PORONTO ‘

Trustee, Central Manufacturing District 
Prezidentas, United States Cpld Storage Gorp.

Vice-Pfbz., The Union Stock Yards and Triįst Cok 
The Union Stock Yards antį Transit Co. / 

ARTHUR MEEKER
\ Prezidentas, Arcady Farms Milling Co. 

Direktęrius, Armour and Coiupany

Šie Vardai Yra Tikras Apsaugojimas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Chicago Boys Club statys 

savo namus
čia

Vakar nupirkta lotas žemės 
ant Emerald avenue, tuojau 
prie 34 gatvės, kokios 92 pė
dos į pietus; ta žemė priklau
sė Joseph Darcey ir Dean Stan
ley, iš Chicago Title ant Trust 
company.

Ant tos žemės bus tuojau 
pradėta statyti namai, kliubas 
apylinkės jaunuomenei*. Tai bus 
penkti iš eilės namai Chicagoj, 
kokius stato Chicago Boys 
Club. Namas turės sporto kam
barį (gymnasium), maudykles 
(swimming pool), skaityklą ir 
kyngyną ir dirbtuves, norin
tiems amatų mokintis. Namas 
kainuos apie $150,000, kaip 
parnešė L. L. Valentine, to 
kliubo prezidentas.

Chicago Boys Club priima 
nariais ir duoda visas tiesas 
naudotis namų įrengimais vi
siems apylinkės vaikams nuo 8 
ligi 18 metų amžiaus, tačiau, 
sako, dėl amžiaus nėra būtina 
prisilaikyti tų metų, vaikai ga
lės naudotis namais ir jaunes
ni arba kiek vyresni.

Kiti keturi kliubai randasi 
ant 1725 Orchard St., 1300 
Newbcrry avenue, 6405 Hermi- 
tage avenue ir 2801 So. Ridge- 
way avenue. Kliubas taip jau 
turi 125 akrus vasarinėms ato
stogoms praleisti prie Winona 
ežero, Indiana. Pereitą vasarą 
toje vasarvietėje 2,000 vaikų 
praleido vakacijas. Dar daroma 
daugiau vietos vasarininkams 
vaikams.

nutarta jai išmokėti, bet su 
pastaba, kad kitą kartą ligonė 
nesislapstytų, bet paduotų tik
rą adresą, kur serga.

Trys mėnesiai atgal drg. Ma- 
nikienė atsivedė savo dukrelę 
16 metų ir perstatė j minėtą 
kliubą, kuri tapo priimta. Po 
to kliubas nutarė, kad nauji 
nariai nuo 16 ligi 20 m. am
žiaus butų priimami be įstoji
mo mokesnio. Apie tai buvo ir 
laikraščiuose rašyta.

Po to nutarimo drg. Mani- 
kienė pareikalavo, kad butų 
grąžintas jai. tas įstojimo do
leris. Vice-pirmininkas paleido 
per balsus. Kadangi moterų 
buvo daugiau, tai jos nubalsa
vo sugrąžinti. Moterys už mo
teris.

Kadangi ateinantį nedčldienj 
yra kliubo išvažiavimas, tai 
tapo išrinkti darbininkai. Nu
tarta, kad išvažiavime butų 
prakalbų. Vienas kalbėtojas 
bus kun. Zalinka, antras irgi 
koks ten kunigas. Kadangi kal
bės čieli du kunigai, tai turės 
būti ko pasiklausyti.

Kliubas nutarė, kad išvažia
vime bus priimami nauji kan
didatai į kliubą nuo 16 ligi 20 
m. be mokesnio ir nuo 20 
40 m. po $1 už įstojimą, 
išvažiavime ir koks debesis 
sirodys, nereiks bijotis, nes
didelė pastogė, kur telpa suvirš 
1,000 žmonių.

Pažįstami ir nepažįstami ma
loniai kviečiami be jokio mo
kesnio.

Ligi pasimatymo išvažiavi
me. • . • • : i . ;•? I ••!

Kur bus išvažiavimas
Išvažiavimas įvyks .birželio 

y21 d., prasidės nuo 10 vai. ry
to ir baigsis tik vėlai vakare. 
Bus gera orkestrą, bus išlai- 
mejimų įvairių daiktų, tinka
mų vyrams, moterims ir vai
kams. . Taipjau išvažiavimas 
bus aprūpintas užkandžiais ir 
nereiks iš namų vežtis. Tą die
ną bus gera proga susitikti 
draugams ir pažįstamiems.

Kaip atrasti išvažiavimą
Paimkite bile kokį gatvekarį 

ir važiuokite ligi Archer Avė., 
tada paimkite Archer Avė. ka
rą ir važiuokit ligi galo, o ten 
paimkit prie tokios mažos sto
ties tikietus ligi Willow 
Springs ir ten sėskite į Joliet 
karus. Tie karai priveš už čer- 
nausko daržo apie porą mylių 
ir tada dabokit po kairei ran
kai bus pakabinta iškaba: Gar
field Park 
p. Speičio 
vieta.

Maloniai

Kliubas. Ten ir bus 
držas, pati pikniko

kviečia
Rengėjų Komitetas.

Roseland

Garfield Park
Garfield Parko Lietuvių Vyrų 
ir Moterų Pašalpinis Kliubas

i
Birželio 14 d. minėtas kliu

bas turėjo pusmetinį susirin
kimą. Narių susirinko gana 
skaitlingai. Raštininkė ir vice
pirmininkas taip pat atvyko, 
bet pirmininko ir finansų raš
tininko kliubas laukė gerą va
landą, bet nesulaukė. Tuomet 
vice-pirmininkas atidarė susi- 

ir tada po pusvalan- 
pirmininkas. Fi- 
hko vietoj išrink-

rinkimą, 
džio atvyko 
nansų raštin 
ta drg. Manilka ir jam padėjė
jais kiti du nariai.

Priimtas pereito susirinkimo 
protokolas. Paskui tapo priim
ti du nauji nariai. Ligonių lan
kytoja išdavė raportą, kad li
gonės negalėjusi rasti namie, 
o pati ligonė pasiaiškino, kad 
buvusi nuėjusi sirgti pas ko
kias ten gimines ir ten pasir
gusi 4 savaites, tad prašė jai 
išmokėti pašalpą. Balsavimu

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Bridgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
i

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.1OS. COKP. 

52 E. lOTth St.
TeL Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

ligi 
Jei 
pa
yra

A. Narbuto pagerbimas
Birželio 14 d. už Cahimet 

upės gražiame miškely būrys 
roselandiečių turėjo išvažiavi
mą. Išvažiavimas buvo sureng
tas pagerbimui Antano’ Narbu
to su jo varduvių diena. Išva
žiavime dalyvavo didelis būrys 
Antano jaunų dienų gerų drau 
gų ir draugių, kurie jau iš- 
anksto buvo pasirengę pasitikt 
Antaną.

Bešnekučiuojant prie stalų, 
štai atvažiuoja ir Antanas Nar
butas, matyt nieko nežinoda
mas ką tas viskas reiškia.

Būrys apstoja jį aplink, pa
sveikina, įteikia didelį gražų 
gėlių bukietą ir paskyrė Anta
ną kaipo garbės svetį šiam iš
važiavimui. Gaspadinės J. Sa- 
dulienė, E. Dambrauskienė, G. 
Ručinskienė paruošė valgius. 
Laike pietų E. Dambrauskienė, 
nuo visų įteikė musų Antanui 
gražią atminties dovaną, o sve- 
šiai iš eilės pasakė įvairius pa
sveikinimus. Diena buvo sau
lėta, skaisti. Ir tas žalias miš
kelis už Galumet upės —tartum 
priminė daugumui iš musų to
limą praeitį. Kada čia^ pat 
toj vietoj dešimt metų atgal tik 
ką buvo prasidėję Kensingtono 
Roselando progrešyvis veiki
mas, ir kaipo parankiausioj tuo 
laiku vietoj čia buvo rengta 
daug įvairių išvažiavimų, pasi
linksminimų, kuriuose visada 
dalyvaudavo ir Antanas Narbu
tas.

Po pietų svečiai žaidė įvai
rius žaislus iki vakaro. Valgant 
vakarienę Antanas išreiškė šir 
dingą ačiū savo draugams ir 
draugėms už tokią jam atmin 
tiną brangią užuojautą. Po va
karienei svečiai skirstėsi na
mo.—Draugas.

North Side
I I

Moterų kliubo susirinkimas. — 
Išvažiavimas į laukus

Birželio H dieną pp. Prūsių 
namuose N. W« Lietuvių Mo
terų Kliubas laike savo piene 
ainį susirinkimą. Narių į šį su
sirinkimą atsilankė gana skait
lingai. Tarp kitų tarimų buvo 
nutarta surengti išvažiavimą j 
Eikš Grove, biržėlio 21 d. t. y. 
ateinantį sekmadienį. Išvažiavi
mas bus draugiškas.

Išvažiavimo rengimo komisi
ja prašo susirinkti 9 v. ryte su 
automobiliais prie pp. Prūsių 
namų 3247 Beach Avė.—P.

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

Po prof. M. BIRŽIŠKOS prakalbos 
kovo 28 d. susirinkime, daugelis reiš
kė noro išsirašyti Vilniui Vaduoti 
Sąjungos organą

“Musų Vilnius” 
($1.50 metams—eina kas 1,0 dienų, 
gausiai iliustruotas Vilniaus krašto 
vaizdais). Tad “Naujienų“ admini
stracija, susitarusi su profesorium, 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti

“Musų Vilniaus”1
prenumeratą.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška 
atsiėmęs pristatys Į

“Musų Vilniaus”
administracijai. * j

The ERIE LIMITED

JOMCį

IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 
POPULIARIS KELIAS l 

NEW YORKĄ 
PATOGUS I LAIVŲ PRIEPLAUKAS

Žemiausios Kainos
NEW YORK EXPRESS 
(Dearborn Sta)

LIETUVIŠKAS VASARNAMIS

J. RYSHKAUS NUOSAV1OS MAUDYNĖS
Jeigu norite pasilinksminti, atsilsėti, pasimaudyti, žuvauti, golfą 

lošti (galite lošti 18 skylių), laiveliu pasivažinėti, geros muzikos pasi
klausyti ir pašokti neaplenkite šio vasarnamio.

Čia muzika griežia kas vakarą.—Šviežia žuvis kasdie.—Lietuviškas val
gis.—Prieinamos kainos.—Mandagus patarnavimas.

Nuvažiuoti galima geru keliu.—Netoli nuo Chicagos.—Lietuviai at
važiuokite—lietuviškai pavaišinsime. SAVININKAI

J. ir S. RYSHKUS,
TW1N LAKĘS, WISCONSIN

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

<■ parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. , 
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, ptotestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 

baudžiava ir dangus.

n.
m.

karai, o valstiečiams ____ ____ __ ,
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę

V. Vargas migino! Vargas lenkino.
VI. Velniai, Raganos ir Teologai. %
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII.
IX.

iv.

Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė \

Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Į HONEST WJUES|

......... ..................... ..— III..-■ —

MUSŲ DIDŽIAUSIS 
IŠPARDAVIMAS

MIDWEST
STMES

diliu..............

t

Kainos yra žemiausios! Prekės yra aiigščiausios kokybės

PIRKITE DABAR! PIRKITE ČIA
Specialiai dėl Pėtnyčios ir Subatos, BIRŽELIO 19 ir 20

MALT SYRUP ar Tamsus 3 „V. $1
“Midwest” di- 1
deli No. 2 ¥2 k. d- už IRAUGINTI KOPŪSTAI

MILKAS “Midwest“ tyras 
ir gleras 3\"eS‘- 19c kenat ■ W

“Thomson and Taylor’s“ padaro 40 painčių

R00T BEER Extract
PORK and BEANS Campbell ,
SAUSI CIBULIAI

15c
3^ 19c

GELTONI 3 ’r7i 10C
ORANŽIAI didumo No. 252 tuzinas 19c
BOHEMTAN SPECIAL ALUS 4 ko, 25 c 

3 13c 
2„L; 11c 
2^, 17c

“SUNBRITE” CLEANSER
SARDINES tyrame aliejuje 

ŠPAGETAI “FRANCO-AMERICAN“ .

PYČES FA1RPLAY”, Pusė,
• Dideli 2% kenai I O C

DEGTUKAI S?' 6 17c
“SUPER SUPS” BEADS of SOAP 3 23C

Išeina iš Chicagos (Dcarborn Sta) 
Pribuna į Ncw Yorką (Jcrscy City Sta)

THE ERIE LIMITED
Išeina-^š Chicago (Dearborn Sta)
Pribuna į New York (Jersey City Sta) , 

•ATLANTIC EXPRESS
Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 

z Pribuna į New York (Jersey City Sta)

11:00 A.
P.3:20

8:45
9:25

10:20
6:00

p.
p.

p.
A.

M.
M. ’

M.
M.

M.
M.

Round Trip tikietai j New Yorką, sugryžimui 
per 30 dienų, išeina iš Chicagos kas utaminką 
ir subatą iki rugsėjo 29, 1931 įskaitytinai, 

tiktai $46.05. h

* Del platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės 
CI “ TICKET OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVD. 

j . Telefonas Harrison 4160 
DEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830 

arbą >
H. T. HARLOW, Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St. 

Telefonas Harrison ‘4160 "

ERIE RAILROAD SYSTEM
t ■ ♦ . , • ' ' ; •, . .i

Paint
Rcady Mixed 

Galionas už $1.40

Fiat 
Paint

Vertės $2.40

Galionas už $1.85

* SPEČIALIS PASIŪLYMAS
- «TYD* Alumino 6 puodukų kavos puodas ir 1 sva- 

ras MIDWEST “DE LUXE”
• • ■ KAVOS $1.50 vertės abu už vOm

. “Midivęst Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuviu Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS

‘ . 858 W. 33 Street
ALEX CEBULSKIS

836 W. 33 Place

VICTOR SLEPIKAS * 
4140 S. Maplewood Avė. 
KONST. NALEWAYKO 

. 2975 Archer Avė.
i

* MIDWEST STORES— « <
KOPERATYVĄS> 230 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

•• v . 1 .

i, —„ - — ■>,—

GARSINK1TĖS “NAUJIENOSE”

Varnish
Vertes $2.50

Galionas už $1.49

1 Enamel
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

HARDWARE & WALL PAPER
' WHOLESALE IR RETĄIL

200 įvairių' rusių nuo 5c $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,
TEL. VICTORY 72613147 SOUTH HALSTED STREET,

Nelaikykite 
Pinigus Namie
Naujienų Spulka moka iki 7% ant 
mokamų įdėlių. Gali sutaupinti 
$100.00 mokėdamas po 25c savaitė- 
je per 6 metus ir 3 mėnesius, arba 
$10000 mokėdamas po 50c savai
tėj per 3 metus ir 6 mėnesius.
Už'įdėlius šimtinėmis mokame,4%.

• Jūsų pinigai apsaugoti pirmais mo- 
kamaię morgičiais.
Užtai nėra pavojaus pražūti.
Ant notų ar antrų morgičių nesko- 
linamė. , ,

Kreipkitės
1739 So. Halsted St.

, Atdara kasdien

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
; TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA

gote

|||j|

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti j Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.

Didžiausia Ekskursija
i KLAIPĖDĄ

PER KOPENHAGENĄ

Liepos -July 3 d.
Laivu Frederik VIII

Važiuojanti su šia Ekskursija turės 
smagiausia kelionę

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Šalie Street, CHICAGO, ILL.

248 Washington St.» Boston, Mass.— 27 Wbitehall St., New York, N. Y.



Graborlai

S. D. LACHAVICH

DR. MARKERIS
Išvažiavo LietuvonGraboriai

z Lietuvės Akušerės

Rado svietą nusišauti

Akių Gydytojai
Advokatai

CHICAGO, JLL

ADVOKATAI

namų Pult 6377

John Kuchinš

shland Avė.

sseest
Lietuviai Gydytojai

ADVOKATASVincentas Skirias

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, siiųpatingę ir ramų

665 7 So. Ashland. Avenue 
Telefonas Prospect 6257

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

, gimęs 
SalęčjiĮ

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Mrs. Ą* K 
JARUSH

Bankų prezidentai 
laivų kapitonai

1646 W. ’46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

‘Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

Cicero 3724

Joną ir 
Liūdnai atminčiai mu- 

Vincento Barausko

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

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

M 03 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos* 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Vakar karščiausia 
diena

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Seredomis ir nedėliotais į pagal sutarti, 
Rezidencija 6628 So. Richmond Stree 

' Telefonas tRepublic ,7868

Koks tai pilietis, Chris Kel 
ly, 65 metų amžiaus drugistas, 
vakar nuėjo į -Uptown teatrų ar 
žiūrėdamas filmo “The Front 
Page”, įtoje vietoje kur artis- 
tai pradeda šaudyti, išsiėmė re
volverį ir persišovė per galvą. 
Tokiu budu publika net nepa
stebėjo, -tik gretimieji pamatė, 
kaip .raudonas ugnies liežuvėlis 
švystelėjo lies senio galva.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vfc>i Chicagos valdininkai 
pradedant nuo majoro Cermako 
ir 50 aldermonų turės imti po

2 savaites nemokamų atostogų 
ir nuo liepos 1 d. visiems bus 
numažintos algos ant 10 nuo 
šimčiųligi metų galo, tapo prn 
nešta tam i’itikro, taupumo ko
miteto. Tokiu budu Chicago 
tikisi sutaupyti $8,750,000.

•* Tel. Boalevard .£800 
*Rez. 4515 4o. 'Roeku*ll 

T d. Repablic 9723.

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 18 d., 3 vai. ryte, 
1931 m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Tauragės'ap
skrity ir parap., Gargasų kaime. Amerikoj išgyveno 26 
metus. Paliko dideliame, nubudime moterį Kotryną,.po’tė
vais Juseliutę, ir gimines. Kūnas bus nuvežtas į Kewanee,

<Po<dvi savaites atosto 
gy be algos

Tel. Central 6390 .Vai 9^4 
Rezidencija 6158 S. Talmajn.Av.

Tel. Prospect 3525

Moteris, ir Giminės.
laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 

Yards 1741.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Valandos fl 1 ryto iki Ppo pietų, 2 iki 

:4 - it 6. iki 8 • vak. Nedėliom -nuo 10 
iki 12, s-dieną. -

Telephonai dieną k naJktįvVirginia 0036

Pereitais 1930 metais Ame
rikoj 1326 bankai susmuko, o 
per paskutinius 10 metų 6,000 
bankų šioje šalyje nuėjo pakai 
nėn, apiplėšdami 7 milijonus 
depozitorių ir $2,000,000,000, 
kaip pareiškia Arthur Brisbane.

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmitetyje 
Roojn 3414 

One North i.Im MtaKe dB/dp. 
One North La Šalie St.

- (Cor. La -SaHe and Modiaoo Stt.) 
Ofiso Tel. Stete 27O4l 4412

lietuvis Advokatas 
2221 >West 22nd St 

Arti Leavitt St.
Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Panyčių j -nuo -9 iki »6

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

/JŪSŲ* GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605*07 South Hermjtage Avenue 
yViti rtetetonait -jYARDS \7Ąl.yd7rt

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
j OPTOMETRIST

Praktikuoją, virš 20 m.
T *464’9 .

kathpas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Laidotuvės įvyks panedėly,-birželio 22 d., 8 vai. ryte 
iš graboriaus koplyčios, ^Kevvanee, *111., į -vietos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Marijos kapines.

Visi u. a. Vincento Skiriaus gimines, draugai ir r pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ’lpid^tųvėse 
ir suteikti jam ■ pušku tinį-patarnavimą rir .atsisveikinimą.

Nubudę liekame • <

šiemet pirma tokia karšta 
diena pasitaikė vakar, birželio 
18 d

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A.^Pakorny
'Koplyčia i dykai

710 West l8th Street
Ttl. Canal 3161

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

. Nedėlioj . pagal sutarti

Buvęs prezidentas Calvin 
Coobdge, kurs gauna .po $3 už 
eilutę už savo rašinėjimus He- 
rald Examiner, sako, kad '“dau
gybė barikų yra gatavi leisti 
pinigus ir duoti kreditus”; da
bartinis prezidentas Hooveris 
vėl sako, kad depozitoriai rei
kalingi didesnės savo depozitų 
apsaugos bankuose.

Kokiu budu depozitus apsau- 
goti, tas pats Brisbane paduo
da praktiškiausi patarimą, sa
kydamas: Vokietijoj, jei ban
kas susmunka, tai to banko pre 
zidentas nusišauna, tuotarpu 
kai Amerikoj, jei bankas su
smunka, lai prezidentas nusi
samdo advokatą ir pats važiuo
ja Europon pasilsėti.

Brisbanei ir bankų preziden
tams dar galima patarti kitas 
pavyzdis iš > laivų kapitonų ri
teriškumo: jei laivas skęsta, 
kapitonas skęsta su juo sykiu.

Hayęs Monumentl 
Lompany

2724 W. lllth St.

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Madison SL
Va!.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunswi:k 0597

Room .1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos 'nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 \S. , Halsted St. Tel. .Victory M62 

Valandos — 7 iki >9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—-Pan., Ser. ir Petnyčioe vak

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė.

■ (kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedėliomis pagal susitarimą

z Photoe \C4nal -2118 
Valandos: 6—8 vakare

Gydytojas jr chirurgas
1900 So. Hahted St.

Rezidencija:
4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 p6 piet 
Phone Lafayette 0098

visu prisirengimu. Daug sargy-: 
bos parūpinta norintiems skęs< 
ti: Bclmon, Diversy, Fullerton 
ir Oak maudyklėse. Oficialus 
maudyklių Atidarymas bus tik 
liepos 1 d. South side maudyk
lės atsidaro birželio 27 d.

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO. sILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ‘iki > 12 vai.; ryte, nuo 2. iki 4 
vai., po pietų Jr nuo-7 iki 8 :30 vai. 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieųą 

Phone > Midway < 2880

A. L Davidonis, MD.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

r nuo -9 iki (11 •'Valandai VyteU 
i «nuo 6-iki'>8 valandai vakare 

apart i lventadienio ir ketvirtadienio

Pigiai Pasirenduoja Platai
2, 3 ir 4 kambarių fialai pasirenduoja už labai pigių 
kaina. 2 kambariu — $5 į mėnesį; 3 kamb
ir 4 kamb. — $9 į mėn. Gera transporlacija. Netoli gerų 
krautuvių distrikto. Centre geležinkelių apielinkes ir 
arti vieno didžiųjų terminalo sandelių.

KREIPKITĖS PRIE JANITORIAUS.

1705 S. Canal Street
'PHYSICAL 
THERAPY 

y MIDWIFE

6109 South
Albany Avr

Phone 
Hemlock 9252 Gydytoja*. Chirurgą*. OateapatM 

4407-9 North Kėdutė Are. 
Tel. Independenco 0033 

Valandos: 9 ryto iki 1 dieno*. Vak. 6 iki 0.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

A» rKcizlciuskis 
' ' < 1 '*'■'» ■ •' ' ♦ .*» 'H ■ '

Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 

Residence Phone Hemlock 7691

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir Sventad. 10—12 dieni-

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia- 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd RL, Chicago
SKYRIUS:

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. tpo pietų.
KREIVAS 'AKIS,ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos /pigiau t kaip j kitur. 
4712 South Ashland Avė.J , Phone -fioulryasd -7-5 89

Dr. Susan A. Slakis.
Specialistė MoterųMr . Vaikų. Ligų

- 4145 Archer Avė.
Vai. TO iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
Sertdomis ir nedėliomis pagal susitarimą

Ofiso Tel.. Ląfayette .7337 >
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai
VWM»*W*^»/W«^^*MVV*^**V***W'***********^*<***

D R. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

\ Ofisas
1025 W. Ibth St., netoli Morgan St.

Valandos: nųa T O—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
^Rezidencijos telefonai

Hyde 'Patk *475$ ar Randalph' 6800

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 4V. Adams St., Room -2117 
Tekpbone Randolph 4X27

Vakarais 2151 W. 22nd St. neto 6-9 
Tdephone Roosevelt -9090

Namie 8-9 ryte. Ttl. Republic ‘9600

VINCENTAS BARAUSKAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 20 die 
ną birželio mėn. T930 n 
laukęs 45 metų amžiaus, 
•Lietuvoj, Žižmių kaime,-J

Paliko dideliame

Kaikur termometras sie- 
Numatoma, kad karšta 

pabus keletą dienų, nes jokių 
permainų ateityje nenusimato.

Maudyklės ežere prasidėjo su

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STR1K0L

Lietuvys Gydytojas 
.ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po ar.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

*6641 So. Albany Avė.
- TeL Prospect 1930

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdie*. Plaučių, Inkntų ir Kraujo . pakriki* 
inal scknilnffai gydomi. Talpai Aklų. Ausų. 

Noslė* ir Gerkite

par., Pasvalio ap 
nuliūdime moterį Veroniką, dūk 
terį Oną, du sūnūs 
Edvardą 
sų brangaus
bus Taikomos Šv. Mišios Šv. Jur- | 
gio parapijos bažnyčioje 20 dieną ii 
birželio ntėn. 19)1 m., pirmos Ii 
Mišios 6 vai., antros. — 6:30 v., • 
trečios — 7:45 vai. ryto. 'Kvie- ■ 
čiapie visus, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas, zo pas
kui ir į .namus po > num. 837 W. , 
33 Place. Mes Tave Mugu-bran
gusis vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau nc- 
besugrįši, bet mes ankščiau ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant! Nubudę , liekame

Moteris. Sunai ir Duktė.

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: ' 
» nuo 9 iki 11 .valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
.Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
•arti 47th Street

K. UMIS 
.ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room <1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo ,9 ilu.l2>tyto

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

JOSEPH L GRISH 
Lietuvis AdvokatasM. S. Alton

Praneša apie perkėlimą -savo dentistcdjos 
ofiso iš 3506 So. Halsted ..Street

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

Phone Canal 6222 

‘DR. >S. 3B1EŽIS 
GYDYTOJAS SIR CHIRURGAS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milutaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 1138

Stanley ^ Mažeika
Graborius ir 

Balzainuotojas
Moderniška KokplyČia Dovanai 

Turiu automobilius . visokiems reika
lams. .Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Skyrius priešais di
džiuosius vartus 
Holy Sepulcbre 

-kapinių.
Tel. Beverly 0601: 
,fAmiių Akmens” - 

paminklai. 
jAugščiausia 

••• -kokybė*---'--’ ’■ 
Žemos kainos. < ‘

Didžiausias ipamin-' 
A 1 klų pasirinkimas 
■V Chicagoje t

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUKICE KAHN
4631 South Ashland Avenue *' 

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3202

.... 7 !'!>'"» »' -I”,1"

'IT. Mulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS ’ . ■’ lr
Patarnauju laįdotuve 
ąė visosė miesto ii 
miestelių dalyse. Mo 

derniška koplyčia 
vfltui.

.3103 S. Halsted St 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Tėl. Yards T 829 

®R. C, SERNER 
LIETUVIS -AKIŲ SPECIALISTAS

Mykolas Marozas
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 17 d., 5 vai. va

kare, 1931 m., sulaukęs 29 metų* amžiaus. A. a. Mykolas 
gimė Chicago, III., buvo policininkas Chicagos miesto. Pa
liko dideliame nubudime moterį Elsie, motiną Kastanci- , 
ją, tėvą Mykolą, 3 brolius — Zigmontą, William ir An- | 
taną, švogerką Petronėlę, seserį Oną Balčaitienę, švogerį « 
Juozai>a ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 534 ' W^ 
33 St.
. Laidotuves įvyks pancidely, birželio 22 dieną, 8 vai. ; 
ryte iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at- 1 
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten'bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. ■ 1

Visi a. a. Mykolo tyarozo gimines, drhugai-Ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti Taidotuvesė ir 9 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir ^atsisveikinimą, "

Nuliūdę liekame . ' • T.j • r z
įMoteris, Tėvai, Broliai, Sesuo, :šyogęris, i 

švogerką ir * Gdmiiiės. *
Laidotuvėse patarnauja graborius S.'P. Mažeika,* tel. 

Yards 1138. >

• S. M.SKUDAST
■ • , . " ■} i •

1 Lietuvis
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. -
Tel. Roosevelt 7532

Persiskyrė su šiuo 
1931 m., sulaukus 61 
kaime. Mažeikių apškr. 
sūnų Joną Drazdauską 
kevičių 
gimines 
Virginia 06?9.

Laidotuvės įvyks subatoj. >birželio 20 dieną. 9:30 vai. ryte iš namų 
į Tautiškos šv. Marijos parapijos bažnyčią, 35 ir Union Avė., >kurioje . 
atsibus gedulingos* pamaldos už'Vilionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Tau- | 
tiškas-kapines, kur laikinai-bus padėta kapinių koplyčioje.

Visi a. -a. -Marteles -Vitkevičicnės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai^ kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą k atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS IR GIMINĖS *

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžius, Tel. Canal 6174.

A. -A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjs 
Room -1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washmgton 'St. 

Cor. ;Washington * and Clark *Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Td. Hyde Park 3395

Marcelė Vitkevičienė
TĖVAIS DRAZDAUSKAITĖ
pasauliu birželio 17 dieną. 3:30 valandą po piet 
metų amžiaus, gimus Tirkšlių parap., Spurginų 
Paliko dideliame nubudime vyrą Izidorių, brolio 

ir jo seseris — Ceciliją ir Oną. švogerį Jurgį Vit- 
jo sūnų Simoną, giminaičius — Vincentą 'Zubavičių, Anelę ir 
Kūnas pašarvotas, randasi 2508 W. 38th St., Telefonas

Iki -3 val^kortuo« —nuo 3 iki ^9 
•Subatonūs muo 9 iki *9

52 East l07th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—1
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

1 F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS .LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

* * < ■ >. '• p i 7
Laidotuvėse patarnaut 
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, j kac 
priklausau p*rie gra

bų išdirbystes, 
OFISAS:'

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
’ SKYRIUS:

3Ž38 S. Halsted St. 
„ TfL. yittpry 4088

Phone Boulevard 4139 
Ai MASALSKIS

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal ,1912

DR. M. J. SHEkmAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blųe Island AVe.

Valandos: 10 to '12 A. M., 1 to 4
8 7 to 8:30, P. M.

Lietuviai Gydytojai 
irw~Twwi-i urLrLr_r-Lr.r,~ir~j~L"r~.  .--------------- ~i " ———■

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659-' 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

«e»
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicago Heights, III
Bedarbė siaučia

stoviVietos dirbtuvės vienos 
uždarytos, o dar nekurtos dir
ba, tai ir mažai: naujam darbi
ninkui nėra nė kalbos darbas 
gauti, žmonės bėdavoja, kad 
darbo negalima gauti. Sunku 
pragyventi, o ypatingai su šei
mynomis. Visi laukia geresnių 
laikų ateinant.

kytų arba toms draugijoms, ku 
ric-j neturi Čarterio neduotų, 
vietos savo kambaryje. Dabar 
tės tavorščiai argumentuoja., 
kad Baceviče rakė, kad galima 
ir be čarterio susirinkimus lai
kyti, bet kurie daugiaus supran
ta, atsako: Gali sakyti Bace
vičienė ir Bacevičius ir Ješke- 
vičiutė ir kiti, bet čarterio nė
ra ir negalima jokio susirinki
mo laikyti. Tai jau pasirodė 
bolševikų negudrios pasakos 
melagystės. —T. B.

dirbki‘ ' PRANEŠIMAI
X

ir

Burnside
Apipiešė

Brighton Park
American 'Lithuanian Citizens 

Club susirinkimas

Garfiėld Park Lietuvių Vyrų 
ir Moterų Pafylpinis 

Kliubas Financial
Finansai-Paskolos

Miscellaneous
 įvairus

Kaip komunistas pateko bėdon
Čionais gyvavo SLA. 255 kuo

pa, bet karščių ir smegenų už
degimu nariams apsirgus, kuo
pa likosi sunaikinta. Vieton 
SLA. kp. patapo raudonojo su
sivienijimo kuopa ir laikydavo 
savo susirinkimus pas tūlą len
ką, bet vieną kartą policijai už
ėjus pareikalauta čarterio pa
rodyti, o jie jojo neturėjo. Li
kosi susirinkimas išvaikytas ir 
prisakė lenkui, kad daugiaus 
vietos neduotų iki jie gaus savo 
čarterį. Iš tarpo narių atsirado 
geras patrijotas, sako aš turiu 
didelį kambarį, galėsite pas ma
ne laikyti susirinkimus ir dar 
po burnelę gausite. Atėjus lai
kui susirinkimą laikyti, atsilan
kė dvi juodos jaunos seselės. 
Ar tas biznierius jas kvietė 
dėl biznio ar jos buvo narės 
darbininkų susivienijimo? Pra
dėjus susirinkimą, tuojaus* po
licija įpuolė į kambarį ir ką jus 
darote? Kas jums pavelijo. Ir 
vėl klausė to prakeikto čarte
rio. Mat, policijos butą “šovi- 
nistės,” turėjo 
brolį pagelbon. 
prie juodųjų 
“What you do,
“We are at Lithuanian meet- 
ing”. “Būt your are not Lith 
uanian, you are real negro. Go 
home!” sudavęs per užpakalį 
su savo buože, taipgi ir kitus 
išvaikė. Kurie dar vis prieši
nosi, gavo irgi buožių per sė
dynę. Nieko neareštavo, tiktai 
patį savininką iškrėtė. Rado 5 
galionus munšainės ir kelis keL 
sus alučio. Tam teko užsimo
kėti pabaudą ir gavo įsakymą, 
kad slaptų susirinkimų nelai-

su savim juodą
Tas priėjęs 

seselių klausė: 
sisters, here?”.

Susirinkims įvyks sekmadie
nį birželio 21 d.; pradžia lygiai 
pirmą valandą po pietų, K. 
Gramonto svetainėj, 4535 So. 
Rockvvell Str.

Gerb. kliubo nariai prašomi 
skaitlingai susirinkti, nes šiuo 
laiku randasi daug svarbių rei
kalų apie kuriuos turėsim visi 
bendrai pasikalbėti. Manau, na
riai tai gerai žino, kad ir prie 
geriausių norų vienai valdybai 
daug kas nuveikti persunk u 
arba kartais visai negalima.

Štai vienas labai svarbus kliu— 
bo gerovei įvykis, kuriuo visi 
nariai yra prašomi ir privalo 
susirinkti bei pasidarbuoti, šių 
metų liepos mėnesio 26 dieną 
kliubas rengia gražų išvažiavi
mą sir išlaimėjimu daug nau
dingų dovanų; bus muzika, šo
kiai,' užkandžiai ir gėrimai, šis 
išvažiavimas turėjo būti prie 
St. Svelainio, bet kadangi tą 
vietą atpirko apskričio valdžia, 
tai dabar išvažiavimas bus p.p. 
Sakalauskų farmoj prie pat Lie
tuvių Tautiškų kapinių liepos 
26 d.

Dar yra daug neišplatinta iš
važiavimo tikietų-serijų. Nariai 
ateikite j susirinkimą ir pasi 
imkite bent po kelis tikietus; 
tie itikietai bus geri išlaimėji- 
mui dovanų, o įžanga išVažiavi- 
man bus veltui. Jeigu nariai 
negelbės darbuotis išplatinime 
tikietų, tai komisijai bus per 
sunku ir išvaživimas peikiamų 
pasekmių galės duoti ne tiek 
kiek reikia.

Nariai, komisija ir valdyba

Pasaka Apie Adomo 
Obuolį

NAUJIENAS 
Galima gauti pas 

A. F. STANEVICZE 
3451 S. Wallace St.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur: SAVO ŠEI
MYNĄ, 
TUVES, 
MENIS. 
atlieku 
ki t u s I 
darbus; i 
metų patyrimą

, ŠER- 
Taipgi 

visokius 
fotografo 
turiu 25

Praneikit ii anksto telefonu:

ENGLEW00D 5840 •
P. CONRAD

730 West 62nd Street

Tūli žmonės mano, kad moterys ne
turi Adomo obuolio... Tai yra todėl, 
kad Adomo obuolis pas moteris nėra 
tiek žymus, kaip pas vyrus. Bet Ado
mo obuolį turi kaip vyrai, taip ir mo
terys. Yra įdomi pasaka apie Adomo 
obuolį ir kaip jis įgijo tą vardą.

Dar senai, kada žmonės mažai žino
jo apie anatomiją, buvo manoma, kad 
domo obuolis yra šmotukas to obuolio, 
kurį Adomui davė valgyti Ieva ir ku
riuo Adomas užspringo. Esą bekram
tydamas tą obuolį Adomas užspringo ir 
taip pasiliko jo gerklėje išsikišęs. Tą 
Adomo ypatybę paveldėję ir jo ainiai iki 
šių laikų.

Betgi, kaip minėta, tą Adonio obuolį 
turi ir moterys. Ir tas Adomo obuo- 

Kada

John C. Finn & Co., 9348 
Coltage Grove Avė., 10 d. bir
želio, 10 vai.' ryto likosi užpul
tas real estate ofisas: 5 plėši
kai įpuolė j vidų, prisaką dar
bininkams rankas iškelti, pa
siėmė viso 450 dol. ir prasiša
lino. Tai dar pirmas pas mus 
toks drąsus užpuolimas įvyko 
vidurdienyje. Tiktai jie pavė
lavo 5 minutes kdip ‘tiktai 
$4000 buvo išnešti į banką pa
dėti. Tai mažą sumą jie tepaė- 
mė.

Rcngia
LINKSMĄ IŠVAŽIAVIMĄ 

. BIRŽELIO 21 d., 
' SPAIČIO DARŽE, 

Willow Springs, III.
Ncdavažiavus Willow Springs 
matysite Kliiibp iškabą.

Kviečia Komitetas.

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815

KARPENTERIO, plasterio, muro, ka
minų taisymas. Darbas guarantuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Divęrsey 8775.

Bankas veikia
andVietos Burnside Trust 

Savings Bank, kurį buvospuo- 
lę depozitoriai, norėdami savo 
visus pinigus ištraukti, kaip 
darė biznį pirmą, taip daro ir 
dabartiniu laiku, o kiek tai 
.buvo kalbų ir ašarų pralietą 
visai be reikalo. Tiktai visa 
bėda su čekiais: nelabai l^as no
ri mainyti.

Revoliucija
K

Vietos komunistėliai pabėgė
liai iš SLA 63 kuopos turi su
tverę raudoną kuopą, bet nela
bai jiems sekasi; mažai narių 
turi ir jau rengiasi prie skili
mo. Vieni pruseikiniai, kiti 
bimbistai, ir da kita bėda — 
ligonių pirmiaus butą pašelpų 
niekas negavo, laukė-dar; da
bartiniu laiku ir. vėl keletas 
randasi ir tie norės pašelpas 
gauti, o prezidentas Baceviče 
liepia laukti iki pinigų bus iž
de. Belaukiant ir visa raudo
nųjų kuopa pakriks kaip ūki
ninko bitės. —K. A. V •

West Pullman S. 'L. A. 55 kp. na
riams. šiuomi pranešu, kad persikėliau 
į naują vietą. Tad su mokesčiais ar ki
tais reikalais kreipkitės: A. Statkus, 
656 W. 120th~St.

Indiana Harbor, Jnd.—Pranešimas S. 
L. A. 343 kp. nariams. Gerb. narių 
labai prašau Tamstų užsimokėti užsi
likusias* mėnesines mokesnias. Aš pra
šau, kad ateitumėt pas mane į namus. 
(Aš bunu namie kas vakarą. Butų labai 
gerai, kad sumokėtumėt iki 20 d. bir
želio, nes po 20 dienos aš pasiųsiu į 
Centrą ir nebepriimsiu, jeigu vėliaus at
eisite. Pageidaujami tie, kurie yra pasi
likę po du mėnesiu.

P. S. Rindokas, fin. rašt, 
2111 Broadvvay.

Lietuviškos Tautiškos Draugystes 
Vienybė priešmetinls susirinkimas atsibus 
birželio‘‘20, d. šeštadieny, 7 vai. vak., 
paprastoje M. ’ Meldažio svet., 2244 W. 
23rd PI. Visų narių buvimas pagei
daujamas. . Valdyba.

North Side. Ateinantį sekmadienį, 
birželio . 21 b d,N. W. Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia savo draugišką išvažiavi
mą į Eikš Grove girias. Komitetas, pra
šo visas kliubietės moteris, kurios turi 
savo automobiįius, susirinkti sekmadie
nio ryte kai 9 vai, prie pp. Prūsių namų,' 
324-7 Beach Ąve. . Kurios narės neturi 
savo automobilių; tai nuveš tie, kurie 
važiuos su automobiliais. — Komitetas.
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Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Iš radio WCHI stoties, 
1490 vkilocycles

Nedčlioj, Birželio 
(June) 21 d.

nuo 1:30 iki Ž :30 \aį. po piet

Programas susidės gražių 
giesmių, ir kalbų. Kalbės B. 
Kardelis temoje:

“Kas išgelbės pasaulį?”
Tai yra Dievo pranęšimas 

suraminimo ir vilties.
Ir dar bus dviejų pasikalbė

jimas temoje 9- Kas yra tikro
ji bažnyčia.) i .

Programas bus įvairus ir 
įdomus, verta girdėti kiekvie
nam

Specialistas yydymo chroniškų ir na

man atidengs jūsų 
imsiu jus gydyti, k

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnos isegzamlnavi- 
mas atidengs junų tikrų liga, Ir jei aS apsi- 
:__ sveikata'Jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, 
kur ir kas jums skaudi 
po i

i, kuris neklaus jūsų 
ir kas jums skauda, bet pate pasakys 

galutino ifiegzaminavimo—kas Jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvro iki 1 po pietų.

yra.

20 St.

po

CLASSIFIED ADS.
f U t ' ' i < ■ : ■

Ėducationąl
< / Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: \

turi ir moterys.
lis yra labai svarbus dalykas.
jus paliečiate Adomo obuolį, jus pa
liečiate svarbiausiąją gerkles dalį — 
larynx. Tai yra jūsų balso dėžutė, kur 
telpa visos balso gyslos. Todėl Lucky 
Strike cigaretų išdirbėjai,ir sako: ‘‘Da
bokite savo Adomo Obuolį”, nes tada 
jus dabojate savo gerklę, savo balso gys
las.
jais
yra vienatiniai cigaretai, kurie savo iš
imtinu 
tabako aštrius 
erzintojai yra 
mikams. Jų 
garėtuose.

Negadinkit gerklės aštriais erzinto- 
Rukykite Lucky Strike, nes jie

spraginimo” procesu pašalina iš 
erzintojus. Tie pašalinti 
išdirbėjų parduodami che- 
nesiranda Lucky Strike ei 

(Apgarsinimas).

69c
■' /> ,

40 % Nuolaidoj ant Drapes , • 
gaukit 

Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

3 DIKNV 
PATARNAVI 

MAS 
Puikiausias 

Valy man 
Chicfifirojo » 

VISI *\ •' 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI

Vyrq siūtai —.——. 79o 
Moterų skrybėles 8So
Vyrų skrybelOs OOc
Specialiai gegužes mCn. 

piržtynSs — pora 17o 
Dresėe nudažomOB *2.60 
SECURITY MASTER CLEANERS 

. 160 N., Stato St.
kampas Randolph, Room 1612 

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai.
A t vežk i t juos.

INTERNATIONAL BAR6ER 
COLLEGE. 

672* West 'Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

RE AL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI ir įkainuojami; ge
riausia cash kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY, 

14{6 Forman.State Bank Bldg., 
Franklin 5664

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greitas, kon- 
lidenciųlis patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė roomlng house. g»- 
so stotys ir garažai. Tel. Del. 0426. Mr. 
Ryan, Km. 603. 612 N. Michigan Avė.,

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

I
FURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kie

to medžio malkos bekernėms. PatarnaVi 
Ino kiinih -------- --  - * --------
ė::-. 'H’

IEŠKAU $4000 pinigų apmokėjimui 
pirmųjų morgičių. Geras, didelis kam
pinis bizniavas namas. Mokėsiu 6%. 
857 E. 75th St. Tel. Triangle 7157.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

Mes sudedame rynas, vandens nuovadas, 
skailaitus. Specialė atida į stogų dengi
mą. Darbas garantuotas. Apskaičiavi
mas dykai.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

0x12 KAURAI 
Domestlc 

IŠVALOMI------ $1.76
Gyvumas ir spalvos htstelgiamos 

kaip naujiems.
Nieko neima’.n už pasiėmimų ir pristatymų 
ant $6 ar daugiau orderio. Dykai apsaii- 
gojimao nuo kandžių. J n bu kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas.

PENSACOLA 7983 
CRYSTAL CARPET CLEANERS 

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie Montrose

CHAMBERS ROOplNG CO. — Se
nas darbas musų specialybė. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
2630 Wallace St., tel. Victory 0943.

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2. Garažai ir rtmodeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne- 
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

. DUMAN >
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas. Žemiausios kainos. Darbas 

garantuotas. <
3552 So. Halsted St' f 
Šaukite Yards 0385

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau, atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilids su vėliau
sios « mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALŽEKAS MOTOR SALES
/ 4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Furtiiture & FixtUres 
Rakandai-Įtaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
fadio, kurtinos ir t. t. Privatiška šei- 
nrina turi parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

Nudažykit debesis bu saulės Bviosa ir
, Elektrikiniu<

REFRIGERATORIU
Kam pirkti ledų kuomet Jus galite nusi
pirkti garantuotų elektrlkinį Reirigeratorlų už 

$59.50 ir augšy ,
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1736 Jnckson • • / Seeley 10000
1401 W. Randolph
5081 Broadway Edgevater 1300

BARGENAS.—Hoover vac. cleaner 
su atač. $15, ger, stovy. Englewood 7640

( . J. . 1 1UI

PRIVERSTAS apleisti savo* gražų 
apartmentą, galima ir renduoti: gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162.

Atimti elektrikiniai refrigeraforiai. 
$40:—kol jų išteks.

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Ąv. Rockvvell 7540

PARDAVIMUI elektrinis vakumo va
lytojas, kaip naujas $10. Prospect 5339

RAKANDAI už didelį paaukojimą. 
Valg., mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kedės.\5042 W. Washington Bpul., Tel. 
Columbus 4180.

PARDUOSIME 1 pigiai 5 kambarių 
modetninius rakandus—seklyčios,setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, bady grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir firankas. . Taipgi atskirai. 
7816. S. Marshfield Ąve., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

1
FIKČERIAI grosernei arba bučernei. 

Visas setas, taip kaip naujas. Labai 
pigiai, greitam pardavimui.

, Kreipkitės<■ ■>
J. SPAITIS, 

(bučernėj) ' ‘ s '
.3631 So- Halsted St.

Miscellaneous 
• įvairus •

MAIN BŪS DEPOT
St. jLouis, $3 ........  Detroit,, $3

Žemos kainos. Visos linijos 
10 bdsų persamdymui, pigiai. 

Vidurm. stotis 232 N. Clark St.
4640 South Park Avė. ( brexel 8080

TUMLER’S CELEBRITY STUDIO
SPECIĄLĖS kainos — vestuvių foto

grafijos $10 tuzinas ir augs. Taipgi vai
kų ir šeimynų grupės. 1840 N. Wells 
St., Tel. Lincoln 4775.

TURIU naują troką, galiu vežti pik- 
nikan 30 ypatų. Gerai patarnausiu.

SAM BURBA 
816 W. 33rd PI.

PARDAVIMUI bučernė ir groserni, 
cash biznis. Turi būti parduota j sa
vaitę iš priežasties ligos už $1,500. 
Bargenas, 2001 S. Allport Avė., arti S. 
Racine Avė,

Miscellaneous for Sale

PARSIDUODA jaunas poiice dog, 7 
nedėlių senumo. Parduosiu pigiai, 
6400 So. Maryland Avė. Fairfax 4899.

Furnished Rooms

PARDAVIMUI Shoe repairing shop. 
Turiu parduoti į trumpą laiką, nes 
svarbių reikalų verčiamai išvažiuoju į 
Lietuvą. Parduosiu pelningą dirbtuvėlę 
už prieinamą kainą. Del platesnių in
formacijų rašykit.

Box 1311, 
Naujienos, 

1739 S. Halsted St.

ŠVARUS kambarys su visais patogu
mais prie mažos šeimynos, pigiai. 6111 
So. Albany Avė. Prospect 10434.

RENDON kambarys su valgiu arba 
be valgio. Maža šeimyna. Atsišaukite 
vakarais. 4212 So. Rockvvell St. 

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

PARDAVIMUI drabužių valymo it 
kriaučių Šapa, garu šildoma, karštas van
duo. 4 kambariai pagyvenimui užpa
kaly. Garantuota, kad daro gerą biz
nį. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu mie
stą. 4440 Archer Avė., Tel. Virginia 
2555.

RENDAI kambarys vaikinui, mergi
nai ar vedusiai porai. Prie mažos šei
mynos. 2 f r. 4233 S. Rockvvell St. 

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

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro- 
sernė iš priežasties išvažiavimo į kitą 
miestą. Saukit Victory 8218.

—iO>—

PASIRENDUOJA kambarys, šviesus 
ir pigus. . - i

734 W..35tb St. (antros lybos)

, 3 KRĖSLŲ BARBERNĖ

Parsiduoda labai pigiai, įmokėt 25 do
lerius, kitus pagal suartį; mainysiu į lo
tą

For Rent
PASIRENDUOJA graži Golden Dome 

Ballroom salė Brighton Parke, kampas 
Archer Avė. ir S. Whipple St. Salė tin
kama vestuvėms, bankietams, šokiams ir 
visokiems mitingams. Žema kaina už 
bile vakarą, kurį jus pasirinksite. Kreip
kitės prie

RUBIN BROS.
Archer Avė. ir S. California Avė. 

TeL Lafayette 8705

PASIRENDUOJA užeigos vieta — 
Road House — netoli nuo Chicagos, 
pigi renda, gera vieta, galima pirkti. Ra
šykite { Naujienas, Box 1313. ••

PASIRENDUOJA Storas tinkamas dėl 
barbernės ar kriaučių šapos. šiame 
štore barbernė buvo per 9 metus. Pigi 
renda. Kreipkitės į štorą 

3267 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA barbernė. 
renda.

752. W. 33 St.
; ■ "ri i

RENpAI 4 kambarių ilatas. maudy-. 
nės. Randasi 3329 Aubum Avė., Savi
ninkas. 3341 So. Halsted St. Tel. 
Prospect 3938.

Pigi

• Personai
Asmenų Ieško

Juodieji inkštirai, spuogai paBalinaml ant 
visados, taipgi ■ visokie odos išbėrimai.

SOUTH-PARKWAY LAB. 
403 E. 61 St. 
Normai 6303

Valandos 10 a. am. — 6 p. m. 
7-0 p. m.

MES I’ALIUOSUOSIME JUS
NUO SKOLŲ

Sulig musų originallo visoj Baly ilnomo pie
no, indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik jį žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visų savo skolų paverskite į mėnesinį pie

nų, su mokėjimu Ūktai vienoje vietoje. 16- 
vengkito nlgn nnraAJnėjlmo, garnifimentų, la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų; ne
reikia pasiraBytojų; nėra ‘red tapė*: jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė.

Mes teimam mažų kainų už patarnavimų 
ir iBsiuntinėJimų.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suitc 440 30 N. La Saite St.

___ *

PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
ar parduodami. E.Sanders, 536'S.Clark st.

arba automobili.

C. P. SUROMSKI CO.
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751

PARSIDUODA mažas candy Štortlis 
pigiai.

950 W. 18 St.
—.... o

TAILOR štorą parduosiu už $550. 
Savininkas važiuoja Lietuvon. Rašykite 
Box .1314, Naujienos, 1739 S. Halstede 
Street.

PARDUOSIU ar mainysiu saldainių, 
aiskrimp, mokykloms reikmenų ir vi
sokių smulkmenų krautuvę. — ant loto 
ar automobiliaus. 2546 W. 69 St. Tel. 
Hemloek 6346.

PARDAVIMUI bučernė. elektrikinė 
refrigeracija. maišyta • apielinkė, greta 
National Tea štoro ir bekernės. Išva
žiuoju į -Michiganą. veikite greitai. 
3933 W. 63 St., tel. Republic 3576.

PARDUOSIU yestaurantą už cash, ar
ba mainysiu į automobilį bargenas, 
pasiskubinkite. 41Q8 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5 į 07.

■—w———
Real Estate For Sale <
• Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Snuth & Co. 
REAL ESTATE 

LOĄNS 8 INSURANCE 
‘Perkam, parduodam, maįnom namus, 

lotus, farma®, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir knr yra ar 
kas yra. '* Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parnpinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis- Teisingas ir greitas 
pacarnavimas-

TtL Lafayette 0455

morgičių 7 kam- 
kampo, arti gat- 
furnasu šildoma.

PARSIDUODA už 
barių rezidencija, ant 
vekarių. platus lotas, 
Kaina $5,000.

6 kambarių muro 
vandeniu šildoma, aržuolo trimas. arti 
gatvekarių, prie Marųuette Parko. Mor- 
gičių kompanija parduos už pirmą tei
singą pasiūlymą.

Taipgi turiu, daug kitų gerų bargenų 
ant pardavimo, arba mainymo, namų ir 
lotų, taipgi priimam bonus ir morgičius 
už pirmą kainą.

Norint pirkti ar parduot, matykit mus . 
visuomet gausit teisingą patarnavimą.

A. N- MASULIS 8 CO.
6641 $o. Western Avė.

Tel. Republic 5550

bungalow, karštu

MASAŽAS per diplomuotas masažis
tes. 1520 S. Wabash A v., Victory 5091, 
Room 2.

PARDAVIMUI lotai lietuvių apie- 
linkėj, labai pigiai — perjunku seniems 
žmonėms išlaikyti. 75 pėdos ant Clif- 
ton Park Aye., tarp 111 ir 112 gatvių; 
šalygatviai ir suros sudėti.

Savininkas 
5346 Shields Avė., 

Tel. Boulevard 9280
—T——' --- :---- -----
. ALGONŲUIN. ILL.

Keletas puikių namų prie pat Fox upės, 
yra vanduo, gasasr suros ir elektra. Kai
na $3,000 ir augščiau. Ištirkite šiuos 
bargenus. Del platesnių žinių kreipkitės 
’ JOHN DVORAK. Jr.

Telefonas Ąlgonųuin 8J

KADA SKOLINATĖS PINIGUS 
PIRMAt—Skolinkitės iš užtikimos fir

mos, kuri turėjo chicagiečįų pasitikėji
mą ir prielankumą per‘28 metus. f 

ANTRA—-Imkite paskolą bile sumoj 
iki $300 'ant jūsų algos ar rakandų.

TREČIA-^-Pasįrinkįter tokį atmokėji- 
mo pieną, kuris jums yra parankiau
sias.

KETVIRTA—Nepadarykite klaidos. 
Šaukite ? ■

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Randolph 2060
- ....... . ...IV.... . .......................... .

’ .f •

' PINIGAI skolinami ant šėrų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL, 100 
W. Montoe St. Tel. Franklin 3495.

■ , ' . ... ■ . ■ ... >
■ ........ • ... .

PERKAME Lietuvos Laisvės
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės | Naujie
nas, Box No. 1258. 

.......................n ■ ■■■■*>'■* ■■ ■■ — 
' :.......................i. , ; ,

CASH UŽ BONUS
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, teletonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

134 N. La Šalie St.
Room 316 Tel, State 4030

SKpLINAM PINIGUS 
ant pirmų marginių < 

Kreipkitės pas 
!J0HN KUCHINSKAS 

2221 W. 22 St,

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynes. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewood 6425.

DĖMĖSIU! NORINČIŲ GYVENT 
LIETUVOJE. Delei nesveikatas Skubiai 
parduodu veikiančią dirbtuvę vilnų ver- 
pyklą ir audinių apdirbimo, su nuosava 

duoda gryno pelno apie 12000 litų per 
metus. Parduosiu už w 6000 dolerių. 
Kreiptis Lietuva, Kretinga, T. Poluckui.

T

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loub Avė.

• CHICAGO, ILL.

WISSIG
Pasauliniame Kare

. Seno Krajaus

Daktaras
Kapitoną*

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjų jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metu ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200" Westf.26 Stų. > ĮtapigM fyd** " T f Į*7?

parduodu veikiančią dirbtuvę vilnų ver- 
pyklą ir audinių apdirbimo, su nuosava 
žeme, namu ir {vairiomis mašinomis, kas

1
Parduosiu už . 6000 dolerių. • » v ’ « « •

H. O. STONE CO. 
Fairmont Apartments 

Bondholderiai minėto aptart. 
4845-51 N. Lincoln Street 

prisiųskit savo vardą ir adresą 
Bond Holderių 'mitingui

M. 'Benson, 348 S. Homan Avė.

DIDELI BARGENAI
4 flatai parsiduoda už morgičius. 6 

ruimų katadžius parsiduoda už morgi
čius. Bizniavas namelis irgi už morgi
čius. Gera proga pasipelnyti.

.Saukite
Republic 1861 

FRANK RIDLAUSKIS
REIKALINGAS senas auksas. Cash 

už seną auksą, sidabrą, ■ platiną, dantų 
crovvns. United States Smelting Works, 
39 S. State St., kamp. Monroe.

;t u X Tėh Prospect 63934
• . ■ ■ ; .

1■■f r-. <

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris į bu- 
čemės biznį su mažu kapitalu.

319 E. 58 St.

BARGENAS ,
3 flatų nžtnas, J po 5 lęamb. apart- 

mentai ir miegamieji porčiai; 3 karų 
mūrinis garažas, 
gerai finansuotas, 
nysiu.

Perdėm modemiškas, 
$17,500, arba mai- 

Arti 73 ir Mapicwood Avė. 
E. J. GLACKIN

7330 S. Western Avė, 
Tri. Hemloek 6375

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PAIEŠKAU moterį dėl namų darbo, 
valgis ir guolis.

4549 So; Wells St;

NAMAS pardavimui ar mainymui, 
tikras bargenas, 6 pagyvenimų, yra ga- 
radžius. Geroj apielinkėj.

Atsišaukite greitai
J. SPAITIS, ‘ 

t (bučernė j)
3631 So. Halsted St.,

, Chicago;

IMPERFECT IN ORIGINAL
b?1 m?

■




