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Fašistiška garbė draudžia 
save kaltinti! J

Fašistai su komunistais sykiu 
dirba

Išvažiavo prof. Ivanauskas 
palydovais
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Vokiečių premjeras 
išvyko pas Mussolirii 
santykių pagerinti fašistų bankierius

$56,000,000 bankro
to byla Francijoj ir

Lietuvos ekspedicija 
tyrinės Brazilijos 
džunglių gyventojus

su

Per vasarą Lietuvoj 
trūksta darbininkų; 
žiemą trūksta darbo
Ūkio produktai visai pigus.

Berlynas, grup. 6. Kancleris 
Bruening ir užsienių reik, mi 
nisteris Curtius išvažiavo į Ro- 
mą, padaryti vizitą Mųssolini ir 
Dino Grandį. Jų kelionės ^tiks
las, nustatyti gerus santykius 
su Italija ir padėkoti italams už 
jų greitą priėmimą Hooverio 
moratoriumo bei už sutikimą 
reviduoti Versalės sutartį.

Tuo tarpu Prūsijos naciona
listai, plienkepuriai, fašistai ir 
komunistai ruošiasi plebiscitą, 
reikalaudami paleisti dabartinį 
parlamentą ir.paskelbti naujus 
rinkimus, tikėdami laimėti rin
kimus.

Plebiscitui reikia surinkti 
13,000,000 balsų ir Vokietija 
tikra, kad bolševikams su fa
šistais tai padaryti nepasiseks.

Kur ir kiek yra mai 
nų Illinois

Springfield, rugp. 5. Seniau
sioji anglių maina Illinois, ku
ri ligi pat šiol nėra išsemta, 
tapo atidaryta 1851 m. Tai yra 
“Carbon Mine” netoli O’Falioti 
St. Clair valsčiuje. Ligi per
nai metų iš jos išimta 5,099,212 
tonų anglių. *

Giliausia maina^yra-*Victory 
_Coal Company’s .Jmaįną, „ pas 
Assumption, Christian valsčiuj: 
ji turi 1004 pėdas gilumo. Lo- 
vington maina, Moultrie vals
čiuj turi 920 pėtjų gilumo.

Prie Atkinson, Henry vals
čiuj yra tik vienos pėdos sto
rumo anglių, bet nuo 1929 m. 
ligi dabar jau išimta 438,183 
tonos anglių.

Didžiausią kiekį anglių iš
kasta mainoj ties Gillespie, Ma- 
coupin valsčiuj, kuri tapo ati
daryta 1904 metais ir iškasta 
21,633.380 tonų anglių.

Menton, Franci j a, rugp. 6. 
Vakar čia įvyko negirdėtas pa
simatymas tarpe dviejų geriau
sių Europoje švindlerių, tūlo 
Albert Austric ir Richard Gua
lino. Jųdviejų milžiniškos šu- 
lerystes sujudino visą Franci- 
ją ir Italiją, kuomet bankro- 
tavo $56,000,000 investorių pi
nigų vienoj tik Francijoj.

Austric, kadaise buvęs kavi
nės tarnas, kažkokiu budu “pa
sidaręs” pinigų pirko vieną 
seną turtingą banką Francijoj 
ir įsigijo galingą automobilių 
fabriką ir kelis kitus milijoni
nius industrijos koncernus.

Jo sėbras buvo Gualino, vie
nas stambiausių fašistų finan- 
sierių laike diktatoriaus Musso- 
lini “pučo”, už ką paskui buvo 
pastatytas Italijos Komercijos 
banko prezidentu ir didžiausios 
arklių lenktynių įstaigos.

Del tų dviejų šulerių kom
binacijų ir milžiniškų bankrotų 
griuvo keli Francijos kabine
tai, susikompromitavo premje
ras Tardieu ir kilo finansinė 
panika visoje Francijoje.

Austric tapo pasodintas Pa
ryžiuje į garsų Lazaire kalėji
mą, o Mussolinio bankierius 
Gualino tapo išsiųstas penkiems 
metams į Lipari salas už šuny
bes, pridarytas Italijoje.

Dabar abudu šuleriai suves 
ti jteismą. Italija “paskolino” 
Francijai savo Gualino, bet tas 
atvažiavęs nieko nekalba, tik 
pasakė, kad jo fašistiška- “gar
bė” diktuoja jam pačiam 
nekaltinti.

Bernard Shaw apie 
vietų Rusiją

iš-Vakar, 14 vai. 40 min 
vyko į Paryžių ir toliau j Rio 
de ženeiro V. D. universiteto 
profesorius Ivanauskas, “Mu
sų Rytojaus” savaitraščio fi
nansuojamas mokslinės į Pietų 
Ameriką ekspedicijos vadas. 
Jis apie savaitę pabus Paryžiuj 
ir," liepos 31 d., kitiems ekspedi
cijos nariams atvykus, iš šer- 
burgo vyks į Brazilijos Minas 
Gereas valstybę, San Francis- 
ko upės sritis, kurios turi tur
tingiausią atogrąžų gyvūniją. 
Čia ekspedicija kelis mėnesius 
rinks tos gyvūnijos kolekciją, 
kuri bus parvežta į Lietuvą ir 
padovanota universitetui gam
tos muziejaus atogrąžų skyriui

■ Čia matomas Dearborn1 gatvės plotas ties 50 gatve, kur policija nušovė 3 negrus laike su
sirėmimo, kilusio dėl neturtingos moteriškės išmetimo iš buto, 5016 So. Dearborn st. Susirė
mimui praėjus apie 1,500 policijos buvo sutraukta į tą apylinkę.
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Chile diktatorius 
išleido $20,000,000 

žvalgybos armijai

Kanados automobiliai 
padarė 9,000,000,600 

mylių .

save

So-

Provokacijomis įkalino ir ištrė
mė tuksiančius žmonių

Jūrių paukščiai išgelbė
jo nuo sąrančių

Salt Lake City, rugp. 6. 
Utah farmeriai, kuriuos sąran
čiai baigia į pavargėlius pada
ryti, atsiminė laikus, kada dar 
1847 metais buvo užplūdę są
rančiai ir nuo jų išgelbėjo at
lėkę daugybe narų (sea gulįs), 
kurie visus sąrančius sulesė li
gi vienam.

Londonas, rugp. 6. Kad ir už
stodamas už sovietus G. B. 
Shaw pasako daug tiesos apie 
juos. Ten komunizmas yra jau 
atsiektas, jis pasakė: niekas ne
miega viename kambary po 
mažiau kaip po tris žmones.

Mirties bausmė yrą panaikin
ta, ir ten gali žudyti kiek no
ri, daugiau negausi kaip po 4 
metus nuo galvos, ir už ypa
tingai žiaurią žmogžudystę ga> 
Ii gauti ligi 5 metų. Beabejo, 
ten ir sušaudo, bet tik už po
litinius nusikaltimus, žodžiu, 
mums labai sunku suprasti to
kius dalykus, pasakė Shaw.

Negrai' protestuoja 
prieš Amds ir Andy

Oro kryžeiviai atlėkė ir 
išlėkė

Pittsburgh, Pa, rugp. 6. žy
mus negrų advokatas ir knygų 
leidėjas Robert Vann pareiškė, 
kad renkama peticija su 300,- 
000 parašų, prašant Su v. Valst. 
teismų ir radio kompanijų iš
mesti Amos ir Andy iš radio 
programų, nes tai yra pasity
čiojimas iš atskiros Amerikos 
piliečių dalies kaip tautos ir 
rasės.

Chicago, III,, rugp. 6. Vakar 
čia buvo atskridę iš New York 
ir tuojau išskrido atgal du 
“kryžuočiai”, James Hali ir And
re de Cupet, kurie pralėkė 736 
mylias per 4 valandas ir 4 mi
nutes, tuo budu paimdami nau
ją rekordą. Jų orlaivis “The 
Crusader” ir jie patys priklau 
so Slapiųjų organizacijai kovai 
prieš sausuosius.

Valparaiso, Chile, rugp. 6. 
šimtai čiliečių,/tame tarpe žy
mių aristokratų, profesionalų ir 
žinomų visuomenėje Usmerių 
abiejų lyčių, pradėjo bėgti kur 
kas begalėdami' i/ užsienius po 
to, kai Chile kongresas prane
šė, kad paskelbs pavardes bu
vusių nuverstojo diktatoriaus 
Ibanez šnipų.

Patirta, kad, buvęs diktato
rius Ibanez išleido $20,000,000 
žvalgybai ir špionažui. Į tą be
gėdišką “profesiją” buvo įtrauk
ti visoki atmatos ir parsidavė
liai, kurie už atlyginimą darė 
pačios niekingiausios rųšies 
provokacijas.

Diktatoriaus šnipai buvo į- 
traukę į ginčus apie 1,000 žy
mių Chile piliečių, daktarų, ad
vokatų, teisėjų, redaktorių, ir 
išgavę iš jų prasitarimą prieš 
diktatūrą, tapo areštuoti, iš
siųsti į kalėjimus arba ištrem
ti.

šalę to spauda iškėlė dikta
toriaus laikų padarytą kontrak
tą su Anglija, kur diktatorius 
išleido $100,000,000 karo lai
vams statyti ir tiems laivams 
samdėsi 5,000 anglus darbinin
kus, kuomet Chile tūkstančiai 
bedarbių badavo, >

Rinkimai naujo Chile prezi
dento nustatyti spalio 4 d.

A ....._____ '

Ottawa, rugp. 6. Devyni tu 
kstančiai milijonų mylių pra
važiuoti automobiliais per vie
ną metą, yra. kelias beviek ligi 
paties “dangaus”. Kanados 
automobiliai per tą laiką suėdė 
500,000,000 galionų gazolino.

Algų kapojimas kenks 
f' Hooveriui

Deportuoja lietuvį 
komunistą pagautą 
su partijos tikietu

įsteigti.
Ekspedicija susidės iš 5 as

menų. Be prof. Ivanausko, iš 
Kauno ’ netrukus išvyks p. Ar- 
is, žinomas entomologas—vabz
džių kolekcijos rinkėjas, Cen- 
tralinės Azijos gyvūnijos ty
rinėtojas p. Palionis, entomo- 
olgas, universiteto 
skyriaus vedėjas, ir 
lis, kaip techniškas 
renkamos kolekcijos
ir fotografas. Brazilijoj eks
pediciją papildys dar vienas 
brazilietis gamtininkas, to kraš
to faunos žinovas, ir 2—3 pa
lydovai darbininkai.

zoologijos 
p. Fansti 
padėjėjas, 
laborantas

Gaunąs algą iš komunistų 
organizacijos

rugp. 
išim-

Macdonaldas ir Stim- 
son susitiko

fORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Greičiausia bus giedra; šilu
ma kiek vėsesnė, švelnus šiaur
ryčio vėjas.

Vakar temperatūra buvo 86.
Saulė teka

Mėnuo8:04.
5:48, leidžiasi

teka 11:36 p. m.

h:
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Sulaukė 107 metų ir 38 
ataugų

J-'dp* ".II......... i"1*' ■

Rogart, Skatlandija ,rugp. 6. 
•Čia įvyko susitikimas Henry 
Stimson ir Macdonaldo sykiu 
su abiejų šeimynomis, Nors 
susitikimas buvo šeimyniškas, 
bet jam priduodama reikšmės.

Mąlboro, Mass. Seniausia šio 
miestelio gyventoja Mrs. Ap- 
poline Lacouture, 107 m. am
žiaus pasimirė, turėdama 38 
ataugas, vaikų ir vaikų vaikų.

Sydney, Australiją; rugp. 6. 
Mlnisteris pirmininkas Lang 
konfiskavo 1,000 tonų miltų, 
kuriuos pirkliai norėjo išvežti 
j užsienį, tuotarpu kai 
bedarbiai jau badavo.

vietos

/

Kalnas palaidojo 
kaimų

visą
r

Meksikos Miestas, rugpT 6. 
Vera Cruz valstijoj . nugriuvo 
kalnas per visą mylią pločio, 
užpildamas indionų kaimelį ir 
laukus. Išsiveržė verdantis 
vanduo. Dabar ^vietoj, kur bu
vo kalnas, veržiasi iŠ griuvėsių 
gazai, 1 Prisibijoma, kad 

'

gazaL 1 Prisibijoma, 
yerš naujas vulkanas.

<■ ■'
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Washington, rugp. 6. Manu- 
fakturisitų laikraštis nusiskun
dė, kad dėl) Hooverio proteguo
jamų aukštų algų biznis nega 
lįs atsistoti į kojas ir grasina 
tolesniu algų kapojimu.. .

Darbo Federacijos žiniomis 
per pirmąjį šių metų pusmetį 
algų jau nukapota du syk dau
giau kaip per visus pernai me
tus. Toks fabrikantų elgesys 
pakenksiąs Hooverio 
mui 1932 motais.

išrinki-

Sausieji apsėdo naikinti 
“vyno plytas” •

V

New York, rugp. 6. Federa- 
linini prohibicijos agentai Už
puolė krautuvę, kurioj su di
džiausiu pasisekimu buvo par- 
duadamos “vyno, plytos”. Rado, 
kad viena plyta, atskiesta van
deny, tuojau duoda 13 nuošim
čių stiprumo vyno galioną. 
Areštuoti trys “plytninkai”,

Šuo įkando, jis kando 
šuniui atgal

Lorain, O. rugpj 6. Tūlas šuo 
labai neapkentė Charles Myėrs' 
namų tapytojo ir sykį įkando 
Myers į koją. Myers atsisukęs 
kando šuniui ir, sako, nuo to 
laiko “nebeturiu jokio trubelio 
su šuniu”.

Rusijoj pasirašė $800, 
000,000 paskola

Maskva, rugp. 6. Birželio 
vidury išleista Sovietų Vidaus 
paskola, sumoje 1,600,000,000 
rub. arba apie $800,000,000 ligi 
rugpįu&o 1 d. tapo visa išpirk
ta. Miestų darbininkai veik vi
są paskolą išgaudę.

\ ■ ----------------------

Londonas^ rugp. 6. Perkūni
jos su smarkia audra nušlavė 
yisą Anglijos kalą ir šiaurvaka
rinę Europos dalį. Užmušta 
keletą žmonių ir lietuj patvino 
kai kur laukai ir. sodybos.

' *

kas ukinin- 
mėšlavežyje

visai pigus,

-S

2.

West Frankford, III
6. » Deportacijos varantai išim
ti de]'Antano Aimenasevičiaus, 
lietuvio; .Ivano Iljevič, ruso ir 
Clara Saffern, rusės, iš Chica- 
gos jie laikomi Franklin coun- 
ty kalėjime ir bus atiduoti val
džiai į teismą.

Visi trys suimti federalinių 
ir Franklin valsčiaus agentų 
laike kampanijos prieš komu-, 
nistus šiame valsčiuje,

“Karas dar tik . prasidėjo”, 
pareiškė valstybės gynėjas 
Hart. Tie visi ateiviai yra ko
munistai, turintys partijos na
rių korteles ir gauną algas iš 
komunistų organizacijos.

Vakar. suimtas dar vienas, 
Andy Gdovųi.

Uždraudė vyrui užmuš
ti žmoną

Mrs.Marion, III., rugp. 6.
Colleen Jeralds gavo injuction 
iš teismo prieš savo vyrą, ku
tino uždrahdžiama vyrui Hillis 
Jeralds grasinti užmušti savo 
žmoną. 1

Apnuogino petį, gavo 
kalėti

New York, rugp. 6. Už nulei
dimą maudomojo kostiumo nuo 
vieno peties, kad gavus kiek 
saulės, Sylvia Meyer tapo areš
tuota ant Coney Island ir ka
dangi ji neturėjo $5 pabaudai 
užsimokėti, nuvežta į policijos 
kalėjimą ir pasodinta su krimi
nalistais ligi teismo.

Amerika turės • 16,000 
jurininkų korpusą

■ ' I.
■M.................. 'I"

Washington, rugp. 6. Nauju 
Hooverio taupos ' planu, karo 
laivyno jūreivių korpuso skai
čius bus nukirstas ligi 16,000.

60,000 meksikonų grįžo 
namo

, rugp. 6.
6 mėnesių 60,-
lauko darbinin- 
Valstijas ir grį-

Meksikos Miestas 
Laike pintųjų 
000 meksikonų 
kų apleido Šuy, 
žo į savo šalį

Patvirtinta nauja tvar 
ką žurnalistams gele
žinkelių papiginimui 

gauti

Kupiškis. Spaudoje ir šiaip 
tenka girdėti apie bedarbę ir; 
didelį darbininkų perteklių. 
Tas dedasi kaip užsienyje taip 
ir Lietuvos didesniuose mies
tuose. Bet pas mus, ypač že
mės ūkio darbininkų jaučia
ma nemaža stoka. .Vargas ir 
didelis rupesnis tam ukinm*« 
kui, kurį — darbo laiku ap
leidžia merga arba bernas^ 
nes sunku jis begauti. Apid 
padienio darbininko nusisam- 
dymą vargu ir manyti. Jei ir 
gauna padienį darbininką, tai 
reikalinga jam mokėti nuo 5 
— 8 litų į dieną, 
kui imanoma, tik 
ir rugiapiutėje.

Ūkio \ produktai
Padienis darbininkas, padirbė
jęs 3—4 dienas, užsidirba sau 
ir savo šeimai visam mėnesiui 
duonai ir bekonų liekanoms, 
o toks darbininkas, apsirūpi
nęs maistu, dar labiau verti
na savo darbą, arba pritingė
damas, nori pailsėti.

Staliai, mūrininkai, namų 
statytojai ir kiti panašus kva
lifikuoti darbininkai uždirba 
nuo 10 iki 15 ir daugiau litų 
į dieną. Jei tokį darbininką no
ri gauti, tai nemažiau dviejų 
savaičių eilės reikia laukti.
.. Ūkininkai, uogaudami dar
bininkų, praktikuoja daugiau, 
Žemės ūkio mašinų įsigyti ir 
patys, be sarhdinių darbus nn-- 
dirbti. x

Neabejotina, kad žiemos 
metu pajusime ir bedarbę.

Jurgis Pingvinietis.

Daugiau nebereikės kiekvie
nam kartui rašyti- i£ knygutės 
išplėšiamų kortelių. Pakanka 
kasoj parodyti nario knygelę 
(su fotografija) ir bus išduotas 
bilietas su atitinkama nuolaida. 
Nario knygelę taip pat reikės 
rodyti ir bilietų kontrolieriams 
drauge su bilietu. Kaip teko 
patirti, ši tvarka pradės veik
ti nuo liepos 23-24 d. Papigini- 
mo liudymai iš “kvitarų”, ku
rie buvo ligi šiol, nebebus pri
imami. Tie nariai, kurie jau 
įteikė fotografijas sąjungos 
sekretoriui, knygeles gali atsi
imti, paskambinę sekretoriui te
lefonu 26-30. ■. ■ * • ■ ' "

Vienuolynai lyg grybai 
auga

Panevėžy Sodų g-vėj netoli 
įgulos bažnyčios vienolės — 
pasaulietės baigia statyti tri
jų aukštų rumus. Be to teko 
girdėti, kad kitais metais prie 
vyskupijos bus statomas trijų 
aukštu .didelis vienuolynas -— 
vyrams.

Panevėžy, be malūnų yra! 
net limonado sindikatas, kuria 
už butelį “sitro” ir gazuotai 
vandens ima po 30 et., tuo 
tarpu provincijoj daug pigiau.

■mi

Kam prezidentas dova 
nojo bausmes

Respublikos prezidentas do* 
vanojo likusias kfilėti bausmes: 
1) Juozui Kairaičiui, baustam 
Kauno apygardos teismo už da-* 
vimą Feinbergui vekselio už 
prekes su suklastuotu žiranto 
B^los parašu 
nubaustas V/2 metų sun. darb. 
kalėjimo ir atimtos teisės.

2) Justinui Plaušipaičiui, 
baustam Kauno apygardos teis
mo 8 mėn. kalėjimo už pasisa
vinimą valdiškų pinigų, tarnau 
jant jam Kauno miškų urėdi
joje. 3) Jonui Savickui, baus
tam Radviliškio taikos teisėjo 3 
mėn. kalėjimo už kirtimą me
džių valdiškame, miške.

■ ■".—!■■■.....................  . ......

1000 “Liet Enciklope
dijos” prenumeratorių

“Liet. Enciklopediją” užsipre
numeravo jau 1,000 asmenų, 
daugiausia mokytojų, valdinin
kų, dvasiškių ir kit. Prenume
rata eina jau į II-jį tūkstantį. 
Pirmasis sąsiuvinis išeis apie 
rugpiučio pusę.

Kairaitis buvo

Didelė audra
Žagarė. Trečiadienį liepos 

mėn. 8 d. Žagarės apylinkėje 
apie 13 vai. siautė baisi audra, 
kuri tęsėsi vos kelias minutes, 
bet per tą laiką išrovė bei nu
laužė daugybę medžių, nunešė 
stogų, sugriovė trobėsių. Kito 
trobesio kur nevaliojo sugriau
ti, tai nukėlė nuo pamatų, pa
suko kita kryptimi. Nukentė
jo taip pat ir javai. Nuostoliai 
milžiniški. * ’

LIETUVON
• *

Siunčiame Pinigas Pal
tą ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai,

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras lasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai
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2 BIZNIO, EKONOMUOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2 -
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PIENO BIZNIS 
LIETUVOJE

1. Pienas Lietuvos ūkyje.

taikytis prie užsienio

Šjmetes Kauno sta 
tybos naujienos

.» \ i ■ * 4

skėsto efcsjiortitoM voš 16$ U- 
W o 1980 meteis jau 7,859,8 

ią I Skirtumas — jtikimbnaal 
kas reikšmingiausia čionai, 

tai tasai tempas kuriuo didėja 
eksportuojamo sviesto kiekis. 
Pieno ūkio pradžioje eksportuo
jamo sviesto kiekis vienu kitu 
šimtu tonų, o 1980 m. palygin
ti su 1929 mėt.-• padidėjo dau
giau kaip 8,000 tonų!

; 1930 metais gerokai padidė
jo ir eksjKirtuojamo sūrio kie
kis. Būtent: t

metai išvežto sūrio tortas 
1927 
1928 
1929 
1930
šitie visi pieno produktą eks

porto skaičiai pasirodys itin 
reikšmingi, jeigu prisiminsime 
tą kainą, už kurią jie buvo už
sieny parduoti. Būtent:

inetai pieno produktą 
eksportuota už mi
lijoną litą

i ■

išleista visa eile privalomų! 
įsakymų, kurie turi būti stro
piai vykdomi. Statybos inspek
cija prižiūri, kad namai butų 
aprūpinti reikalingais patogu
mais, kad butai ir kambariai 
turėtų pakankamai šviesos, 

visiems iki katilų įkirėjo, bet I Dabar griežtai draudžiama 
ir sutrukdė visus darbus. Dar- naujuose namuose ruošti tar
kų sutrukdymą skaudžiai at- naitėms belangius kambarė- 
jauČia ne tiktai sodžius, kur liūs, kokie iki šiolei nekartą 
tuĮčjo pavėluoti ttidša soduose pasitaikydavo. Dabar jau visi 
ir daržuose bei išėjimas į lau- [tarnaičių kambarėliai privalės 

į kus, — susitrukdė net ir mies-1 turėti langus. Namų laiptams 
tų darbai. Ir Kaunas šiuo at-ldabar bebus galima vartoti 
žvilgiu turi didelio pagrindo I tiktai nedegama medžiaga, — 
būti piktai nepatenkintas pe- seniau ir mūriniai namai turė- 
reita žiema. Susitrukdė Kau- davo tiktai medinius laiptus, 
ne pradžia statybos darbams, Keturių ir daugiau aukštų na- 
kurių šiemet numatoma Kau- inuose turės būti privalomai 
no maštabui labai daug. Iki įrengiamas, liftas. Draudžiama 
šių metų kovo mėn. 3 dienos rūsiuose berengti butus. Vadi- 
buvo patvirtinta 31 mūrinių namieji “rūšiniai“ butai turės 
namų projektas, kurių talpu- būti taip įruošiami, kad jie 
mas bendrai turi siekti 41291Į bent,pusantro metro butų iš- 
kub. metr. Medinicms namams Įsikišę ties žemės paviršiumi, 
patvirtinta 27 projektai bendro Pirmos eilės gatvėse visiškai 
talpumo iki 10987 kub. metr. draudžiama statyti vieno auk- 
Pokios Chicagos maštabui tai namus. Naujai statomųjų 
butų lyg ir mažoka, bet Chica- M fasadai Įuri buti gude. 
ga gi yra miestas, kuriame gy-| . / .
ventoją yra beveik dukart Į kaimyninių namų fa-
daugiau, negu visoje dabartį- padais, kad visa gatvė galėtų 
nėję Lietuvos valstybėje, o 
Kaune yra tiktai apie 100,000 
gyventojų su nedideliu kaupu.
Pereitais metais energinga) 
Kauno statyba visiems krisda
vo į akį, bet šiemet numatomi 
darbai toli prašoks perpykš- I 
Čnis. Pavyzdžiui, pernai iki, 
aukščiau minėtajai datai (ko
vo 3 d.) btivo patvirtinta tik- Į 
tai 10 projektų muriniems na* 
inams, bendro talpumo 9,232 
kmt. ir medinicms namams— 
23 projektai su talpumu iki 
6,509 kub. metr. Medinių na
mų statyba šiemet nedaug te-1 
padidės, bet mūrinių' namų 
statyba bus daugiau kaip tris 
kartus didesnė už pernykščių 
metų statybą, o jų talpumas 
viršys pemykščios statybos 
daugiau, kaip Returius kar
tus.

Didėjant Kaune statybos 
darbų skaičiui keičias pama
žėl! ir statomųjų s . namų cha
rakteris. Kaune dabar atsiran
da vis daugiap ir daugiau di- 
džtnicsčių daugelio aukštų 
trobesiai. Prieš kąrą Kaune jo
kie namai neturėjo daugiau, 
kaip du aukštu; dėl kariškų 
sumetimų rusų valdžia buvo 
griežtai uždraudusi statyti di
desnius namus, o dabar jau 5 
aukštų namai Kaune nebeste
bina, nes čia yra jau ir'7 aukš
tų namai, šiemet numatoma 
statyti taip pat keli svarbesni 
trobesiai. Pavyzdžiui, Vytauto 
Didžiojo Muzejaus Rūmai, di
delės Universiteto Klinikos, 
“Pienocentro” platus penkerių 
aukštų namai, “Pažangos” 
bendrovės taip pat dideli na
mai, ir kt. Reikia prisiminti, 
kad Čia minima tiktai patvir
tinti statybos projektai iki ko
vo 3 dięnai, daugelis projektų 
dar laukia savo patvirtinimo. 
Pagaliau, statybos sezonui pra
sidėjus paprastai pristatoma 
nemaža projektų patvirtinti, 
kurių išankstb nebuvo galima 
numatyti, kurie tačiau taip pat 
skubotai vykdomu. Tokiu bu- 
,du dabar dar visai negalima 
nustatyti, iki kokių sienų išsi
plės šįmetė Kauno statyba. .

Pirmaisiais Nepriklausomy
bės metais Kaune siautė nepa
prastas gyvenamųjų butų kri- 
zis, už menkiausią lūšną buvo 
imama Kaunui stačiai negirdė
ti pinigai. PleCių savininkai 
ir nuomininkai, sunaudodami 
jiems palankią situaciją, ėmė 
galvotrūkčiais statyti trobesius 
ir išnuofriuoti butus, +- per 
ketverius, ar penkerius metus 
jie jau atsiėmė įdėtąjį į namus 
kapitalą su procentais. Tuo-I 
piet rūpėjo žmonėms statybos 
kiekybė, bet ne kokybė. Ne 
tiktai tuorneį niekas nesirūpi
no ; trobesių grožiu, — nesirū
pino tuohiet ir buto ar namo r 
patogumais. Lygiai mažai te
buvo atsižvelgiama ir į fiigije-1 
nMtts namų sąlygas, 
ši liėgėrovė jad.imama, rūpės-1 
tingai Įvįtkyti, ir nauji namai 
Kaune dabar darosi vis kul- 
tUrihgėsni ir kultūringesni.

Nanių’- šltkUltuHAimūi yra •

• Pernelyg ilgaį nusitęsusi šį- 
metė Europos žiema ne tiktai

sudaryti vienalypį architektū
rišką vienetą.

kitokių perspektyvų akyvai- 
zdoje plytų fabrikantai delnus 
trina iš džiaugsmo. Jų ap
skaičiavimu vienas Kaunas su
vartosiąs ne mažiau 25 milijo
nų plytų. Nenuostabu, kad 
prasidėjus statybos sezonui 
ėmė kilti gandai apie plytų 
pabranginimą. Tačiau tie gan
dai turėjo greit nutilti: val
džios sluoksniuose pradėta 
svarstyti valstybinės plytų dir
bimo įmones įsteigimo reika
las...

Kaunas po truputį ketina pa
virsti nors ir nedideliu, bet vis 
tiktai europiškai kulturingu 
miestu.

a. Steigti naujas pieno per
dirbimo bendroves;

b. ijrengti ir aprūpinti pieno 
farmas; x

c. Organizuoti pieno produk
tų pardavimą vidaus ir užsienio 
rinkose.

Besiekiant šių tikslų Pieno 
centrui pavyko jau labai daug 
padaryti. ' 1929 metais prie 
“Pienocentro” priklausė 254 
pieno perdirbimo bendrovės, 
turėjusios 18,051 narį — pie
no statytoją, kurie savo rėžtu 
turėjo 61,501 karvę. 1930 me
tais prie “Pienocentro” buvo 
prisidėjusios jau 272 pieno per
dirbimo bendrovės su 21,791 
nariu ir 74,281 karve. Tačiau 
ir “Pienocentras” dar toli ne
apima viso Lietuvos pieno ūkio. 
1929 metais Lietuvoje buvo pri- 
skaitoma karvių apie 692,000, 
vadinasi organizuotame pieni
nių darbe dalyvauja dar neper- 
didelis karvių skaičius, čia rei
kia dar daug organizuoti.

c. “Lietuvos vietinių galvijų 
gerinimo draugija”. Užsieninių 
rasinių galvijų jsigyjimas kai
nuoja labai brangiai, dažnai 
ūkininkui esti tai nepakeliama 
našta. Kiti ūkininkai net sam
protauja, kad atitinkamu budu 
pagerinus vietos veislę galima 
pasiekti neblogesnių rezultatų, 
kaip ir veisiant olandų ar Ža
lųjų veislės galvijus, ši drau
gija ir varo sėkmingai vietos 
galvijų gerinimo darbą. Galvi
jų rasės išauklėjimas reikalin
gas ilgų metų darbo, — tiktai 
po ilgamečio patirimo galima 
kalbėti apie pasiektus rezulta
tus visiškai įtikinamai.

šiaip ar taip, visos Šios drau
gijos kontroliuoja savo narių 
karves, lygina rezultatus, moko 
si ateičiai.' čia nttn’ai svarbu 
pabrėžti, kad kasmet sparčiai 
auga šių organizacijų narių ir 
kontroliuojamų karvių skai
čius. Pavyzdžiui, 1923 metais 
įsikūrė pirmosios 6 vietos or
ganizacijos (provincijos sky
riai), prie kurių išviso priklau
sė 46 ūkininkai, turėję 1,170 
kontroliuojamų karvių. 1928 
metais buvo jau 108 organiza
cijų skyriai, turėję 1,603 na
rius — 15,422 kontroliuojamas 
karves. 1929 metais buvo 113 
skyrių, 1,668 ūkininkų- su 16,- 
426 kontroliuojamų karvių. O 
1930 metais buvo jau 123 sky
riai, 2,107 ūkininkai, 21,757 
kontroliuojamų karvių.

\ Šitoksai organizacijų ir kon
troliuojamų karvių skaičius to- 
lydis nesiliaujamas augimas pa
rodo, kaip rimtai Lietuvos ūki
ninkai yra susirūpinę pieno 
ūkiu.

3. Pieno perdirbimo įstaigos 
1 sietuvoje

Pieno perdirbimas., .Lietuvoje 
yra organizuotas kooperatyvi- 
niu pagrindu. Susiburia koopc- 
ratyvan kurios nors apylinkės 
karvių augintojai ir steigia 
pieninę, kurioje nugriebiama 
nuo pieno gretine ir gaminama 
sviestas. Tokiam kooperatyvui 
perkant ’mašinas valdžia duoda 
atitinkamą subsidiją. Pieninių 
sistematiškesnis organizavimas 
prasidėjo taip pat 1922 m., katkl 
iš švedų buvo galima pirkti pie
ninės mašinas kreditan (vald
žia švedams davė reikiamų ga
rantijų). 1925 metais veikė 
Lietuvoje jau 97 pienines, ku
riu tarpe 45 buvo garinės. 1929 
metais pieninių skaičius išaugo 
iki 262, kurių tarpe garinių bu
vo 118. O 1930 metais pieninių 
skaičius pasiekė 272, ta^p ku
rių garinių buvo jau 128. Vi
sos šios pieninės yra koopera- 
tyvinčs, gaminančios sviestą. 
Be kooperatyvinių pieninių yra 
dar privatinės, atskirų farme- 
rių pieninės, - — jų bus apie 
75; iš šio skaičiaus apie 40 far- 
merių gyvena Klaipėdos kraš
te. Klaipėdiečiai farmeriai dau
giausia sūrį gamina.

Be šių pieninių Lietuvoje 
vėikia taip vadinamieji pieilo 
nugriebimo punktai, čia svies
tas negaminama, — čia tilT nu
griebiama grčtinėlė ir vežama 
ji į at^imiausią pieninę svies
tui gaminti. Tokių nugriebimo 
punktų Lietuvoje yra jau labai 
daug.

4. Garsumai “BlENO- ' 
CENTRAS”

Pasakėme “garsusai PIENO
CENTRAS” todėl, kad tai yra 
dabar stipriausioji, ekonomiš
kai tvirčiausia. stovintis Lietu
voje žemės ūkio organizaci j a. 
Tai yra taip pat kooperatyvas. 
Pilnas tos organizacijas pava- 
dinitnas skamba Šitaip: “Ceh- 
t rali nė Lietuvos pieno perd ir-

sai pavadinimas pasako, Itid 
tai y fa per organizacija. Šioji 
organižacija buvo IkUtta t<> 
kiais tikslais; ‘ < 5 ’

Pieno ūkis Lietuvoje, paly
ginti su prieškariniais laikais, 
padarė nepaprastos, stačiai ne
tikėtinos pažangos. Prieš karą 
Lietuvos ūkininkas pieno pa
prastai tiek teturėdavo, kiek 
jam pačiam reikėjo suvartoti 
ūkio reikalams. Gerai, jei ūki
ninkė sugebėdavo padaryti vie
ną kitą sūrelį ir galėdavo jį 
parduoti parapijiniame turgu
je. O toks ūkininkas, kuris ga
lėjo pardavinėti sviestą buvo 
jau, kaip sakoma, didelis po
nas. Visoje Lietuvoje buvo vos 
keletas nedidokų pieninių, ku
rios gamindavo sviestą apskri
ties miestelio, retai gubernijos 
miesto reikalams. O jei kur 
kaime atsirasdavo centrifūga, 
žmones eidavo jos žiūrėti, kaip 
didelio dyvo nematyto. Nenuo
stabu, kad prieš karą pienas 
Lietuvoje teduodavo ūkininkui 
vadinamus “vištapinigius”, ku
rias šeimininkė suvartodavo 
savo nesudėtingo tualeto reika
lams.

Sistematingai pieno ūkį Lie- 
' tavoje pradėta organizuoti vos 

1922 metais. Nuo to laiko iki 
šiolei jis tiek išaugo, kad jis 
Lietuvoje dabar pasidarė pats 
pelningiausias. Javai ūkininkui 
šiais laikais jau labai sunku 
beparduoti, gyvulių ūkis, rei
kalauja labai daug vargo ir lė
šų, ir jo vaisius nebe taip len
gva parduoti, — nelengva gy
vulius ar mėsą eksportuoti už
sienin: reikia čia labai rūpes
tingai
rinkos pareikalavimo ir nekar
tą dar laukti patogios parda
vimo progos. Pieno ūkio pro
duktai iki šiol, palyginti su ki
tais produktais, lengviausia bu
vo parduoti užsieniui. Dabar 
Lietuvoje pienas dažnai sudaro 
pagrindinį ūkininko pajamų 
šaltinį, ir kas svarbiausia, pa
tikimą šaltinį. Vasara, pa
vyzdžiui, kai ūkininkas yra vi- 
sųlabiausia pinigų reikalingas 
darbininkams apmokėti, trą
šoms ir kitoms ūkio reikme
nims pirkti, pieno ūkis suda
ro jam ir vienintelį paja
mų šaltinį. Todėl dabar Lietu
voje pieno ūkis ir yra organi
zuojamas plačiu valstybiniu mą- 
stu.

2. Lietmos pienu gamintojai

Lietuvos pieno produktų ga
mintojai, norėdami turėti iš sa
vo ūkio daugiau pajamų, pir
moj eilėj susirūpino pagerinti 
karvių veislę, — kad jos duo
tų daugiau pieno ir kad jų pie
nas butų riebesnis. Šiuo atžvil
giu pasiekta neblogų rezultatų: 
1929 “metais organizuotų pieno 
ūkininkų karvė vidutiniškai da
vė į metus 2,080 kilogramų 
pieno, kuriame buvo 3,7% rie
balų. ,

Karvių veislei gerinti Lietu
voje veikia įvairios organizaci
jos, kurių tarpe svarbiausios 
yra tokios:

a. “Lietuvos Olandų veislės 
galvijų augintojų sąjunga”. Ji 
įsikūrė 1922 metais turėdama 
vos 22 nariu. O 1931 metų pra
džioje ji jau turėjo 141 narį. 
Vadinas 141 ūkininkas Lietu
voje organizuotai auginą pie
ningą olandų veislę.

b. “Lietuvos žalosios veislės 
galvijų augintojų draugija”. Ši 
draugija veikia paraleliškai pir
majai. Abejų draugijų darbas 
yra nukreiptas viena linkme: 
ištirti, kuri galvijų veislė la
biausia tinka Lietuvos4klimate 
ir ūkio sąlygoms, ir kaip tų bimo bendrovių sąjunga”. Fat* 
veislių galvijus prijaukinti prie 
Lietuvos sąlygų. Kol kas abi 
draugiji dirba 
sėkmingumu.

beveik vienodu

.... 627,9

.... 698,5
..583,6
.... 876,5

16.8
25,6
38,0
52,5

r

5. Valstybini ekjg>ortuojamo
sviesto kontrole

Lietuvos sviestas pasaulio 
rinkoje prie kelerius metus bu
vo dar visai naujas nepažįsta
mas dalykas, neturėjo jokios 
markės. Dažnai pasitaikydavo 
net tokie keistumai: kuri nors 
Lietuvos kaimyninė valstybė, 
turinti, pavyzdžiui, Londone iš
dirbusi savo sviestui markę, 
supirkinėja Lietuvoje sviestą 
gana pigiomis kainomis, pas
kum prideda savo markę ir to
liau ji pardavinėja jį, jau kaip 
savo. Lietuva iš to turėjo ži
noma tiktai grynus nuostolius. 
Reikėjo Lietuvai susirūpinti sa
vo sviestui savo markės nusta
tymu, — supažindinti su juo 
užsienio rinką. Dar labiau su
sirūpinta, kad išvežamas jš Lie
tuvos sviestas butų -tikrai ge
ras, kad jis nedarytų Lietuvai 
gėdos. Tuo tikslu 1927 metais 
įvesta eksportuojamam • svies
tui valstybinė kontrolė, kuri 
blogam eksportuojamam svies
tui uždėjo stambų muitą, o be 
muito išvežti leido tiktai gerą, 
gerai įpakuotą sviestą. Be mui
to išvežti leidžiama tiktai tok
sai sviestas, kuriame: 1. van
dens yra ne daugiau 16%; 2. 
kuriame nėra jokių anilinių dar 
žų; 3. kuriame nėra jokių kitų 
konservavimo priemonių, kaip 
tiktai druska; 4. .kuris yra ge
rai padirbtas, 
pasukų ir pn.

Yra pastatyti specialus kon
trolieriai, kurie tyria ekspor
tuojamo sviesto: skonį, kvapą, 
išdirbimą, sąstatą, spalvą, dru
skos procentą, įpakavimą. Vi
sa tai ištyrę nustato sviesto 
rųšį sulyg punktais, nuo 1 iki 
15. št kontroles sistema davė 
labai gerų vaisių. Tuo budu 
buvo pakelta sviesto kokybė. 
Pieno perdirbimo bendrovių ir: 
kontrolės darbo rezultate Lie-» 
tu vos sviestas jau prasiskver
bė į visas svarbiausias rinkas 
— Berliną, Paryžių, Londoną, 
Rotterdamą, Šveicariją ir kt., 
susidarydamas sau neblogą 
vardą.
6. Kiek pieno produktą Lietu*

va eksportuoja?
Kaip auga 'Lietuvos pieno 

ūkis geriausia matyti iš ęks^ 
portttojamų pieno produktų 
skaičių. Sviesto 
užsienin: •

metai
1923 ........... .
1924 ...............
1925 . .... .
1926 
1227 
1928 \ 
1929

Mm . ,
šie skaičiai vaizdžiai parodo, 

kUd LletttVOg ttkinblkų paštam 
JH* pakelti pieno ūkį davė la
bai gerų vaisių. 1923 metais

• \

•' neturi savyje

buvo išvežta

tonos
162,0
523,9
982,3

1,746,8
2,051,8
2,642,6
4,083,7
7,856,8

1926 
1928 
1929 
1930
Nežiūrint, kad pastaraisiais 

metais sviestui ir suriui apskri
tai kainos Europoje gerokai 
nukrito, vis tiktai pieno pro
duktų, išvežtų iš Lietuvos, ver
tė stebėtinai išaugo. Tai atsi
tiko dėl tokių priežasčių. Visų 
pirma mažiau beišvežama ne
perdirbto pieno, vis daugiau 
išvežama perdirbtas, — svies
tas ir suris. O antra, labai pa
gerėjo Lietuvos pieno produktų 
kokybe, — juos pertat galima 
užsieny brangiau parduoti ir be 
tarpininkų.
i 7. Lietuvos pieno biznis ir 

Amerikos. Lietuviai
Kaip matyti iš aukščiau pa

duotųjų davinių, Lietuvos pie
no ūkis ne tiktai sparčiai ple
čiasi, bet turi ir gražią ateitį. 
Jis galėtų būti pįomųs ir Ame
rikos Lietuviam^.

Pramoninga i^.turtinga Ame
rika dabar gavena itin sunkų 
krizį. Joje priskaitoma apie 7 
milijonus bedarbiųmilijonus bedarbių, — tai yra 
toks stambus drauge ir baisus 
skaičius, toksai pilnas netikėtu
mų, kad jis gąjįĮ, sugriauti vi
sus ateities b ąpskaičiavimus. 
Amerikoje dabar, labai sunku 
numatyti ateitį, ten niekas ne
gali žinoti, kokių naujų siur
prizų atneš rytojaus diėna.: To
dėl tiems Amerikos Lietu
viams, kurie nogėtų ramesnio, 
drauge ir tikresnio gyvenimo, 
Lietuva ir galėtų pasiūlyti da
lyvauti jos pieno ūkyje. Žino
ma, ir Lietuva čia jokių pasa
kiškų sąlygų nęsįulo; ji ir ne
norėtų, kad apie, jdš gyvenimą 
susidarytų kokios iliuzijos. Lie
tuva neturi, gal greit ir netu
rės vadinamų a m e r i k o n i š- 
k ų biznio sąlygų. Lietuvoje 
taip greit nepraturtėsi, kaip 
tai galima kartais > Amerikoje 
padaryti. Iš piepo ūkio Lietu
voje taip pat amerikoniško biz
nio nepadarysi, I didelių turtų 

to negalima tiž-nesukrausi, 
miršti. Bet iš pieno ūkio Ame
rikos Lįetuvis gf Ii turėti Lie
tuvoje gražų raibių tikrą gyve
nimą. Turės jisai Lietuvoje gra
žias sodybas, žaruojančius lau
kus, savo automobilį. Bus jisai 
įtakingas asmuo1 ir savo apy
linkėje, su kuriuo visi skaity
sis ir visi gerbs, — galės jis 
turėti didesnės įtakos ir j pla
tesnį visuomeninį gyvenimą. Tai 
jau turi savo privalumų, kurie 
perdaug maža vertinti butų ne
išmintinga. ‘ -J

Todėl, berods, butų išmintin
gai padaryta, jei, Amerikiečiai' 
šios vasaros atostogas sunau
dotų šio biznio ištirimui vieto
je, tai yra Lietuvoje, it patys 
įsitikintų, kad tai yra labai re
alus, ir kaip čia pasakius,. ma-' 
lonus biznis. . Y '. -•" 1
. ......    I"1

. ....................................*.................. ‘

GERB. Naujieną .skaityto* 
jos. ir skaitytojai prašomi 
ūkinių reikalais eiti j tas 
krautuvei kurios skelbiasi 
N a u j ...

.______ i_____ :_______ -.4 . ; v • • •______________________ J
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Dabar

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KA ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS. ,

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calutnet 4589

Elekirikinės

Ledaunes
DEL, MAISTO NESUGADINI, 
MO YPATINGAI NAUDINGOS 
VASAROS METU. ELEKTROS 
IŠVARTOJAMA TIK UŽ 2c I 
DIENĄ. MES TURIME VISŲ 
GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ:

GENERAL 
MOTORS 
FRIGIDAIRE 
STAR FREEZE 
MAJESTIC 
SERWELL

DIDELIS PASIRINKIMAS IR KAINOS ŽEMOS PAS

Jos.F.Budrik,įH£
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulcvard 8167 ir 4705

Lietuvių Dainos Per Radio
KAS NEDĖLDIENĮ IŠ W. C. F, L. NUO 1 IKI 2 V AL. PO PIETŲ

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
• • . ■ • ."■» .

Vartotų Automobilių
VISOKIŲ IŠDIRBYSČIŲ. 

GERAI M E KANIŪKAI SUTAISYTI.
1928 .CHEVROLET, 4 DOOR SEDAN

- 1929 CHEVROLET. SEDAN
1929 CHEVROLET* 1 DOOR SEDAN 
1927 HUPMOBILE 4 DOOR SEDAN.
1927 NASH
1926 REO, 4 DOOR SEDAN
1927 OLDSMOBILE, SEDAN
J 92$ HUDSON. 4 DOOR SEDAN
1926 PA1GE, 4 DOOR SEDAN v

.1925 DODGE. 4 DOOR SEDAN
1930 PLYMOUTH. 4 DOOR SEDAN
1927 CADILLAC

z 1929 CHRYSLER “65” ROADSTER

'Nepraleiskite, sunaudokite tą progą. Kainos nuo $75.00 iki $700.
Pirkdamas sutaupysi 50%. Vieta pardavimo ant tuščios žemės. 
3413-15 So. Halsted Street.

M. J. Kiras Motor Sales, Ino.
i Chrysler & Plymouth

> - ,v TELEPHONE: 'CALUMET 4589 
3207-09 South Halsted Street 

CHIČAGO. ILLINOIS.
__________1;_______  . - • ■ ' .

. , CM’. '
i '’ 'v;?r • - ibi
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Zeigler, III
Trumpos žinutės

vraNors musų miestelyje 
daug skatiytojų, mėgstančių 
paskaityti žinių iš šios apylin
kes, bet parašyti retai kas pa
sistengia. Todėl laikau sau

ninkais ir išsklaidė mažą bū
relį klausytojų, kuris buvo su

nkęs. Kai kurie iš 
buvo apdaužyti ir 

Matyt, komunistai 
naujai apskričio

kalbėtojų 
areštuoti.
nepatinka 
valdybai.

žodžių ir pranešti laikraščių 
skaitytojams, kad ir musų 
mieste žmonės kruta ir dar
buojasi. Vieni dirba ir rūpi
nasi organizacijų reikalais, 
kiti gundo ramius tautiečius 
prie visokių suiručių.

Ikišiol musų miestelyje ko
munistams darbuotis nieks 
nekliudė, bet štai rugpiučio 1 
d. juos ištiko nelaimė. .Jie tą 
vakarą turėjo suruošę taip 
vadinama prieškarinę demon
straciją ir viskas kurį laiką 
sekėsi gerai, bet kalbėtojams 
pradėjus griausti galingais 
balsais, netikėtai pasirodė še
rifas su savo dvejais pagclbi-

Liepos 26 d. čia buvo su
šauktas S. L.-A. 12-to apskri
čio suvažiavimas, kuris buvo 
vienas iš ramiųjų. Jame bu
vo svarstomi vien tik organi
zacijos reikalai. Delegatų vi
so dalyvavo 29, atstovaudami 
320 narių. Trys kuopos savo 
delegatų neprisiunte. Buvo 
manoma suruošti prakalbų 
maršrutas, bet projektas tapo 
atidėtas dėl dabartinių nedar
bo laikų. Po ilgų diskusijų 
tapo priimta rezoliucija pa
peikti S. L. A. Pildomąją Ta
rybą už ėmimą sau pagalbi
ninku, kuomet nariu skaičius 
sumažėjo vienu . tūkstančiu 
nuo pereito 36-to seimo. Taip
gi buvo nutarta, kad ateinan
čiuose P. Tarybos rinkimuose 
kuopos pasistengtų išrinkti 
tinkamus viršininkus šiai or
ganizacijai vadovauti.

Naujas Išradimas 
Dabfir jus galite skalbti 

savo drapanas 
> be •

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
komis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

Darbai dabartiniu laiku pas 
mus eina prastai. Dirbama 
vos pusę laiko. , Lietuviai 
šiaip taip sugyvena. Laikraš
čių gauname visokių.

■ . Liepa.

Toronto, Ont
Iš K. D. J-mo S-gos pikniko.

bon-

DINCO PRODt’CTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Puliman 6201

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju EuropejiŠku Įčirš
kinto Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas {čirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

64 W. Randolph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketu, ir Penk. nuo 10 iki 8 v.

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURB « PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. C.lumet J399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
FornyŠių ir pianų m uvėriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigos.
817 \Vest 34th St.

Tel. Boulevard 9336

M. J. KIRAS
REAL ESTATB .

Parduodam, mainom ir renduojam
' namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yards 6894

RAMOVA LAUNDRY 
(WET ANO DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te-—teisingas ir 'greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Ttl. Boalmrd 9122

gražuolę!

Ateity teatralė komisija 
turėtų padaryti geresnę sutar
tį su muzikantais. I . *'
Žodis apie pikniko

musų miestelis paliks tuščias, 
nes visi tariasi važiuoti.

Kitas smarkus piknikas,, 
kuriame haboriečiai turės visi 
dalyvauti, yra rengiamas Liet. 
Pasilinksminimo ir Draugiš
kumo Kliubo, > sekmadieny], 
rugp. 16 d., Glenwood Parke, 
Ilk, pas Gečą. Savaitę atgal 
Black Oak darže įvyko S.L.A. 
343 kp. išvažiavimas ir, nors 
nelabai skaitlingas, rengėjams 
paliko šiek tiek pelno. Tvar
ka jame nebuvo gerai vedama, 
nes vienam asmeniui buvo 
atiduotas visas įplaukų,, tvar
kymas. Patarčiau kuopos na
riams kitą kartą turėti tokia
me išvažiavime geresnę tvar
ką, kad vėliau nebūtų kalbų 
ir rengėjai vieni kitų nekal
tintu.

Viena ponia pereitą savaitę
suruošė “beach party” netoli 
Gary Beach, ir suprašė į ją 
visus Indiana Harbor jr apy
linkes lietuvių turtuolius, ku
rie atsirado tų išrinktųjų 
skaičiuje prohibicijos įstatymo 
dėka. Buvo ten “chop suey” ir 
visokių kitų prašmatnybių. 
“Party” prasidėjusi vėlai šeš
tadienio vakare, su triukšmu 
užsibaigė tik sekmadienį ge
rokai sutemus. Moteriškės pro
gresuoja ir tiek.
\ — Reporterio padėjėjas.

Glyndon, Minn
Iš Seno Petro kelionių

Creameries Fargo mieste už 
vištas moka 10—12 centų. Už 
pirmos rūšies kiaušinius jie 
moka 8 centus už tuziną, už 
kiek menkesnius — 7 

šią korespondenciją 
arklidėje, nes Senam 
nėra vietos tridboje^ .

— Senas Petras.

Indiana Harbor, Ind

centus, 
rašau 

Petrui

V ardu vi ų pa m i nėjimas

Waterbury, Conn
Mirė Ch. Ė. Kažemėkas

Liepos 26 d. mirtis atome iš 
musų tarpo jauną, daug ža
dantį,- visiems žinomo banki
ninko p. Kažęmęko sūnų, Ch. 
E. Kažemėką. Miniai žmonių 
atiduodant jam paskutinį pa
tarnavimą, jis buvo palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.
Velionis buvo. Kažemėkas. & 

Co. banko tyice-pirmininkas. 
Jis lankė Villanovv ir «, New 
York universitetus ir paskuti
niuoju laiku studijavo advo
katūrą Northwestern universi
tete.

Lai lengva būna jam ilsėtis 
šaltos žemės prieglobstyje.

Nei vienam nieko nesitikint, 
staiga liepos 25 d vakare pas 
poną TurkeviČių susirinko di
delis būrys draugų pasveikinti 
varduvėmis pjauną ponią Tur- 
kevičienę, padarydami jai iš 
tikro didelį “surprize”. Ponai 
Turkevičiai užlaiko valgomų
jų daiktų krautuvę ir nors da
bar blogi laikai jiems biznis 
gerai sekasi. Nereikia pa
miršti, kad p. A. Turkovičius 
yra atsižymėjęs vietinių lietu
vių tarpe ir dalyvauja visuose 
svarbesniuose parengimuose. 
Jis taipgi yra nuolatinis •“Nau
jienų” skaitytojas ir rėmėjas.

— Mažiukas.

St.'Charles, III.
PIKNIKAS, rengia D. L. K. Vytau

to Draugija, St. Charles, III., nedėlioj/’ 
rugpiučio 9 d.. Y931, Joe Molio miške, 
Coleman Grove, prie Fox Vaiky upės. 
Važiuojant 22 keliu j Elgin, bus padėta 
PO dešinės puses saina —. Piknikas. 
Visus St. Charles ir apielinkės miestų 
lietuvius ir lietuvaites kviečiame daly
vauti puikiam pasilinksmink. Bus ska
nių gėrimų ir užkandžių. Muzikantai 
grieš visokius šokius. Nubudusius pa
linksmins, pavargusius atgaivins. Bu
site visi užganėdinti šituo puikiu pik
niku. Tik nepamirškite dalyvauti 
įžanga: 50c nuo automobiliaus. Lauksi
me jūsų Komitetas.

Kelrodis: Važiuot gatvekariu į Elgin. 
iki Coleman Grove stoties, nuo stoties, 
apie 20 pėdų, bus pikniko vieta. Pasar
ga: Jeigu diena bus lietinga, piknikas 
neįvyks; bus atidėtas ant sekančio sek
madienio.

Liepos mėn. 19 d. įvyko 
J-mo S-gos metinis piknikas, 
Augustinavičiaus, farmoje, Ve- 
stone. Kadangi oras tą dieną 
buvo gražus, tad ir publikos 
susirinko daugiau, negu tikė
tasi, ypač dalyvavo gražus 
mergaičių būrys, nes garsini
mų lapeliuose buvo skelbia
ma, kad bus renkama pikni
ko gražuolė, ir kiekviena no
rėjo išbandyti savo laimę, bet 
ta garbė teko tik vienai t. y. 
p-lei A. šeštokaitei.

‘ Rinkimai buvo teisėti, nes 
buvo renkama, visuotinu, slap
tu balsavimu. Komisija su
daryta buvo iš publikos daly
vaujant S-gos Vald. nariams.

Dar buvo pora dovanų, vy- 
i rui, merginai ir vaikinams, 
kurias laimėjo atlikdami tam 
tikrus uždavinius, šiaip jokio 
“monki biznio” nebuvo kaip 
yra priprasta pas Torontie- 
čius.

Tenka pažymėti, kad J-mo 
S-ga savo parengiihus daro 
retai, bet visuomet paruošia 
ką tokio kuo galima pasigerė
ti, ir, nors fanatikai kiša koja 
kiek galėdami, ypač raudoni 
biznieriai, bet jaunieji turi 
gana gražų skaičių savo sim- 
patikų, rėmėjų. Ir šiuo tarpu 
publika užsilaikė kuo gražiau
siai, ir patenkinti saulei nusi
leidus skirstėsi į namus.

Tik nežinau dėl kokioj prie
žasties muzikantai per anksti 
išvyko. Orui atvėsus publika 
grįžo uogavusi ir norėjo pasi
šokti, bet muzikarttai išsi
skirstė į namus. Vėliau pub
lika turėjo būti patenkinta 
smuiko griežimui.

choras iš-

visą laiką 
musų gra-

P-le A. šeštokaitė yra vieti
nė Toronto lietuvaitė. Kuo
met pradėjo tvertis J-mo S-ga 
28 metais ji buvo S-gos narė, 
taipgi dalyvavo chore, kuris 
buvo tuomet vedamas dr. 
Martinonio, bet vėliau jam iš
vykus iš Toronto 
iro.

Nors ji gyveno 
tarp svetimtaučių,
žuolė yra viena kuri geriau
siai iš vietinių vartoja lietuvių 
kalbą. O tuotarpU Torontie- 
tems buvo didžiauših įjėda lie
tuviškai kalbėti. P-Ie A. šeš- 
tokaitė nors ir būdama būryj 
svetimtaučių,, visuomet lietu
vius užkalbindavo lietuviškai, 
kas trys metai prieš, būdavo 
kitiems neįmanomas dalykas. 
Visuomet ji yra 
simpatiškas jos 
vienam parodo 
paprasto. >

Ją puošia ilgi 
n i plaukai,
mieste gyvena, bet kintančios 
mados nesugebėjo nusinešti 
jos gražių

Todėl ji 
mėjusi tą 
dalyvių, o
vo perpus mažiau balsų už ją.

P-lė A. šeštokaite dirbo pir
ui i aus valgykloje, bet porą 
metų atgal atidarė savo vietą 
su dalininke ir joms biznis 
neblogiausiai sekasi. Linkė
tina musų gražuolei gerų pa
sekmių. - \

— S-gos Korespondentas.

linksma ir 
veidas kiek- 
ką tokio ne-

gražus gclto- 
Nors visą laiką

ir yra teisėtai lai- 
garbę nuo pikniko 
kitos gražuolės ga-

Indiana Harbor, Ind
Piknikai ir išvažiavimai

pradėjo 
daryti

Harboriečiai jau 
rengtis ir “deitus’ 
“Naujienų” piknikui, įvyks
tančiam “The O aks”
rugpiučio 9 d. Manau, kad

darže

Senas Petras dabar atsidūrė 
Glydon’e, Minn. 9 myl. nuo 
Fargo, pas ūkininką, tikintį į 
dievą, kuris,’ anot jo, gyveųa 
“Nazarene House”. šis ūki
ninkas valgo bulves su žievė
mis, nes jis tiki, kad Jėzus irgi 
taip Jas valgė.

Glyndon, Minu, yra “Red 
Valley” slėnyje ir žemė labai 
derlinga. Daugiausia augina
ma kviečių ir bulvių.

Darbininkų* algos yra tokios 
pačios kaip ir kitur: nuo $1.50 
iki $2.00. Šerias Petras gau
na $2.00 nuo savo keisto šei
mininko. A

Oras šioje apylinkėje yra 
kiek atvėsęs, kartais pasitaiko 
ir lietaus.

Nekalbant ątfi‘(f: javus, ūki
ninkai nekiėk įgauna ir už viš
tas bei i kiaušinius. Armour

AN7 DRESS^SUIT
CLEAHEDtPRĘS5E0

69'
3 DIENŲ 

patarnavi
mai \ 

PuikiauUaė 
Valymas 
Chicagoje 

/ VISI 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI

„ 40% Nuolaidos ant Drapes
Vyrų siutai ______  09c
Moterų skrybelės 30c _____
Vyrų skrybėlės ___ 00c Randolph 6028
Specialiai gegužės mėn. do| pristatymo 

pirstynės — pora 17c patarnavimo
Dresės nudažomos $2.69
SECURITY MASTER CLEANERS 

150 N. State St. 
kampas Randolph, Room 1612 

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai. 
Atvežkit Juos.

fiauklt

HObL^DAMERICA)MN£
ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMST-ĘRDAM ir VEENDAM 
yra 4>opuuariški šios Unijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias' per 
Rotterdam’ą i, ir iš visu daliu

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:1 
HOLLAND AMERICA LINE 
40 N. Dearbom St. Chicago.

STTAJR. DUSTT Copyright Midwest Feįature Service ^

BORN 
PHTS8URGH

v/enTTo 0.
;<>r 

PiTTSBDkGH

(PAT) TOOhAEY
MHM

nuokit Republic

GRANE
5332 SO.

VYRAI! VYRAI! 
Taupykit pinigus! 
Pirkite anglis iŠ 

? CRANE CO;, tai 
yra vienas lietuvi
škas yardao, kuris 
pardavinėja’ pigiau
sia anglis (.Poca- 
hontas M.R. $6.75 

Otonas, cash 25c 
diskonto. 
Band $9 
kit ilgai, 

8402
COAL CO. 
LONG AVĖ.

Black. 
Nelaii- 
telefo-

Vienatinė del jos 
skilvio gyduole

“Winnipegosis, Man.. Canada. — 
Trinerio Kartusis Vynas labai daug ge
ro padarė mano žmonai. Ji visuomet 
sako: Man nėra jokios kitos skilvio 
gyduolės! Jūsų S. Czarnowas”.

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

yra augmenų preparatas. Jis atlieka 
tą patį darbą ką ir žolės, iš kurių jis 
padarytas. Gamtinis, atitaisantis dar
bas, švelnus liuosuotojas ir labai at
gaivinantis. Jis pagelbsti išlaikyti 
žmones sveikus, liuosus nuo konstipaci- 

galvos skaudėjimų, 
kitų panašių pakri- 
rekomenduoja.

Jeigu nėra 
Jos. Triner

1’333 S. Ashland Avė., Chicago, 
Dabar mažose ar didelėse bonkose.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą. Ranku. Kojų, 
Nugaros skaudejima. Šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimu, ir teip visokius skaudejimuc 
(tik no ronas ).
Tūkstantiai Žmonių yra Usigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. "
Kaina 78 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorfas teip 
DEKEN'S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.

DEKEN'S OiNTMENT .CO.
P. O. Bos 352 ?

Hartford. Conn.

jos, prasto apetito, 
neramaus miego ir 
kimų. Daktarai jį 
visus aptiekininkus. 
apielinkėj, rašykite

Pas 
jūsų 
Co., 
III.

NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
t Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieki 
Šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS 
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street 

SMULKMENOSVAISTAI
’ Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu

sų aiyiekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų._ ii.___ r .___ .____ .___ • •_____,_____ •___ ■__ j____ £■___ ._ ,

ICE CREAM

NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽUS, STIPRUS. SMARKUS IR 
PAGERINTAS AUTOMOBILIUS. KAINOS NUO $795 IKI $2025 f. o.

b. ATVAŽIUOK PAS MUS IR APŽIŪRĖK NAUJĄ NASH: 
k TAI GERIAUSIAS KARAS MARKETE.

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Pres>

3222 S. Halsted St, Phone Victory 4929

VVISSIG,
Pasanliniame Kare < .

Seno Era jau s

Daktaras
Kapitonas .

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvd, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 

,galėjo, jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite,, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo1 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St., kampas Keebr Avė.. Tel. Crawford 5573

■n

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET,

5514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Loui* Avė. 
CHICAGO. ILL.

bURING SUMKĄER 
vacations 
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Velveeta
skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!
uT<aip‘jd pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas 
virškinąs!, —
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepinio ir sendvi- 
Čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

.lengvai 
tyras kaip

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- T>TT nosyje, burnoje 

ir grrhlik
Leiskite Zonite. išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminamu ■ plėves

VoilRlStS
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

Marine C*t D«p<. H. &»9 B. 01m SuCNcafn
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Roostevelt 8500.

Užsisakymo kaina: '
Chicago je — paštu;

Metams
Pusei metu ...... ......... . ....
Trims mėnesiams .................
Dviem mSnesiams ................ .
Vienam mėnesiui ..................

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c

. Savaitei ............ ............. „..........  18c
Mėnesiui   ..........................  J5T5c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų ............................... 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ...... „................ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams ...... -.......................... $8.00
Pusei metų t.......................... .. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

FRANCUOS EKONOMINĖ BŪKLĖ

Iš didesnių valstybių Franci j a ligi šiol buvo mažiau
siai depresijos paliesta. Kuomet Anglijoj per vieną tik 
mėnesį bedarbių skaičius padidėjo 300,000, o Vokietijoj 
bedarbių armija išaugo ligi 4,000,000, tai Francijoj šių 
metų pradžioj oficialiai buvo užregistruota tik 12,000 
bedarbių. .

Tačiau reikia žinoti, kad Francijoj randasi apie 1,- 
700,000 svetimšalių darbininkų. Tie darbininkai jokios 
pašalpos iš valdžios negali gauti. Jie gali visi atsidur
ti bedarbių eilėse, bet oficialiai visvien jie nebus užre
gistruoti kaipo bedarbiai. Mat, Francijoj registruoja
ma tik tie bedarbiai, kurie reikalauja iš valdžios pagal
bos. Taip dalykams esant nėrą galima tikrai pasakyti, 
kiek Francija turi bedarbių. Vienok spėjama, jog šių 
metų pradžioj jų buvo apie 200,000, o birželio pabaigoj 
net 8CĮ0,000.

Palyginus su kitais kraštais, astuoni šimtai tūkstan
čių bedarbių nėra taip jau baisus dalykas. Jeigu san
tykis tarp gyventojų skaičiaus ir bedarbių Francijoj bu
tų tokis, kaip ^Jungtinėse Valstijose, tai ji turėtų ne 
800,000 bedarbių, bet ^500,000.

Nedarbo klausimas;-rjząęĮįnasi; Francijoj nėra jau 
taip aštrus bent šiuo momentu? Nėt Ir blogiausiame at
sitikime nedarbas ten vargu pasieks tokios proporcijos, 
kaip Anglijoj bei Vokietijoj.

Francijoj priskaitoma apie 2,000,000 įstaigų, kurios 
samdo nuo 1 iki 5 darbininkų. Tose įstaigose dirba vie
nas trečdalis visų krašto darbininkų.

Kiti 95,000 įstaigų ir įmonių samdo nuo šešių ligi 
dešimties darbininkų. Stambesnių įmonių, kuriose dirba 
po 5,000 ir daugiau darbininkų, visame krašte tėra tik 
35.

Kadangi nedarbas skaudžiausiai paliečia tuos kra
štus, kur yra susispietusi stambi pramonė, todėl Fran
cijoj perdaug aštraus krizio nelaukiama. Be to, reikia 
žinoti, kad jos aukso rezervas jau prašoko du bilionu 
dolerių? Proporcionaliai imant, ‘ ji turi daugiau aukso, 
negu Jungtinės Valstijos. Jeigu Francijos aukso rezer
vas butų padalintas jos gyventojams, tai kiekvienam 
tektų auksu po $62.50, o tuo tarpu Jungtinėse Valsti
jose kiekvienam gyventojui aukso tektų tik už $30.

Tai rodo, jog finansišku atžvilgiu Francija stovi 
gana tvirtai. Bet pastaruoju laiku ir ten dangus pradė
jo niauktis. Dabar vyriausybė reiškia didelio susirūpini
mo dėl eksporto kritimo. Palyginus su 1927 m., Franci
jos eksportas nusmuko net ant 50 nuošimčių. Jeigu trum
poj ateityj dalykų padėtis nepasitaisys, tai ir Francija 
neišsisuks nuo rimtesnio krizio. Nors tas krizis gal ir 
nebus toks' aštrus, kaip kituose kraštuose, bet visvien 
gyventojus jis gana skaudžiai palies.

, ta..............

KARO IŠLAIDOS

........................................................................................ ' - ' ............................... - *.......” * . • ................................................................1^.
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Dėliai to mūsiškiai bolševikai heriasl iš kailio; žiu-l 
rėkite, ką sako Bernard Shaw! Jis savo akimis matč, 
kas dedasi Rusijoj ir dabar, giria Stalino diktatūrą. Rei
škia, bolševikijoj iš tiesų viskas tvarkoj ir žmonės ten 
yra labiau patenkintų Begu kur kitur.

Max Nordau vienoj savo knygų pašakoja apie ang
lų keliauninką, kuris pirmą kartą aplankė Franci ją. 
Keliauninkas atplaukė laivu į Galais ,uostą. Išlipęs iš 
laivo jis nuėjo į artimiausį restoraną pavalgytį. Patari 
navo jam raudonplaukė ir kuprota franeuzė.. Keliau
ninkas tuoj išsitraukė iš kišenės užrašų knygutę ir pa
rašė: “Francuzės yra raudonplaukės ir kuprotos0.

Bernard Shaw apie^ Rusiją tiek tepatyrė, kiek tas 
anglų keliauninkas apie francuzės. Rusijoj jis pralei
do tik kelioliką dienų. Reikia iš tiesų būti labai naiviam, 
kad tikėti, jog jis per tą trumpą laiką galėjo tinkamai 
susipažinti su krašto padėtimi. Faktinai jis ten sužino
jo tik tai, ką jam papasakojo komisarai. Apie kokį nors 
tyrinėjimą negali būti ir kalbos. Štai kodėl jo kompli
mentai bolševikams neturi jokios reikšmės.

Pravartu* musų bolševikams priminti ir kitas da- • 
lykas. Prieš keletą metų Bernard Shaw buvo nuvažia
vęs į Italiją, kur jis pasimatė su Mussolini. Juodmarš- 
kinių diktatorius anglų rašytojui padarė labai gero į- 
spudžio.. Fašistiška tvarka jis irgi buvo patenkintas. 
Sugrįžęs į Angliją, jis taip jau gyrė fašistus, kaip da
bar kad giria bolšėvikus. Daugiau to, jis net pareiškė, 
kad Anglija butų laimingesnė, jeigu ji turėtų savo Mus- 
solini! •

jaunai ir laisvai, džiaugmniti- 
gai Ir gyvenimu įOkfaėtai 
liaudžiiąi lifertlršti sunkius 
nusikaltimus ir savo simpa
tija, skirta vienam tik pre- 
zidentul, apdovanoti Ir mini- 
sterius, kurie jos niekuo nie* 
buvo nusipelnę. Taip jau rei
kėjo vengti, kad diplomati- 
nini svetimų valstybių atsto
vai nepriimtų už pritarimą 

, vyriausybės darbams tą ma
sių laikymąsi.

“Be to, mes buvome paty
rę, dėka tuHmų ryšių su kra
što apsaugos/ ministerio ka
binetu, kad aliarmuota vy
riausybė rengėsi išsiųsti pro- 
vincijon keletą pulkų iš Kau- 

/ no įgulos, ir tas argumentas 
buvo viends iš tų, kurie mus 
labiausiai paskatino veikti 
be atidėliojimo.

“Tačiau tai buvo dar tik 
musų nerimų pradžia, ir, kai
liko galutinai nuspręsta per
versmo data, atsitiko kele
tas tokių incidentų, kurių 

. kiekvienas galėtų niekais par 
versti visą musų padarytą 
darbą ir nepataisomai atsi
liepti į Lietuvos likimą.”* 

(Bus daugiau)
| ........................--r ■ ■ ------- ---------------------------------- --

Skorupskis Apie Gruodžio 
17 Dienos Pučą

Penktadienis, Rugp. f,
tfA!■..I■ II .1 * t■« ■.iii......... i įfcii I

Apie {vairius Dalykus i
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BRAZILIJA
DidHausi pasaulio respublika. 

—Respublikos vardas.—Val
stijų didumas. — Brazilijastijų didumas. - 
pagamina tris ketvirtadalius 
pasaulio kavos, 
jai. - 
Žvalgą.

Gyvento-
Trumpa valstijų ap-

Pasaulinis karas Amerikai kainavo apie $30,000,000,- 
000. Bet tai dar ne viskas. Kas metai pasaulinio ir ki
tų karų veteranams bei jų šeimoms yra išmokama $900,- 
000,000. Dabar eina judėjimas, kuris siekiasi dar labiau 
padidinti karo veteranų pensijas. Tokiu budu trumpoj 
ateityj kas metai karo veteranams bus išmokama vie 
nas bilionas dolerių.

Ir taip tęsis per metų eiles. O tai reiškia, kad Ame
rikos žmonės dar turės sumokėti bilionus dolerių,—fak- 
tinai daugiau, negu buvo išleista laike pasaulinio karo.

Karui valdžia galėjo išmesti bilionus dolerių, bet 
kuomet reikia šelpti badaujantys bedarbiai, — tai pi
nigų nėra.

bernard shaw ir bouevikai
Dar visai nesenai lietuviški bolševikai visokiais bu 

dais niekino Bernard Shaw, garsų anglų rašytoją. Nie 
kino už tai, kad jis pašiepė kai kuriuos bolševikų “die 
vukus”. Bet dabar Bimba ir jo visi leitenantai kelią tą 
rašytoją į padanges. < • > (

Kas atsitiko? Kodėl tokia staigi permaina?
Dalykas ‘tas, kad Bernard Shnw šiomis dienomis bu

vo nuvykęs į Rusiją, kur jam labai patiko ir bolševikiš
ka juoda duona ir bolševikiški kopūstai (tatai jis pa
reiškė vienam reporteriui). Be to, jis dar labai prie
lankiai atsiliepė apie bolševikiški santvarką. / &

(Tęsinys)
Skaitytojui nereikalinga at

pasakoti dar kartą visos, jau 
senai žinomos, fašistinio pučo 
parengi mo eigos kariuomenėj &< 
Skorupskis atpasakoja trejukių 
metodu kūrimą slaptos organi
zacijos “patriotų” karininkų 
tarpe. Viršūnę/ pradžioje suda
rė: Ladyga, Plechavičius, Sko
rupskis. Vėliau — Ladygai at
kritus ir Plechavičių įmetus ka- 
lėjiman, prieš pat gruodžio 17 
d., vadovauti pučistų “jačeiki- 
nei”' organizacijai r pasiėmęs 
Skorupskis. Daukantas, kuris 
žinojo apie '“patriotiškų jačei- 
kų” organizavimą ir buvo įkal
bamas, vietoj pabėgusio i kai
mą Ladygos, paimti vadovybę, 
mandagiai sutiko, bet ir- jis 
prieš perversmo dieną davė va
lią kojoms: “reikia manyti, kad 
bijojimas susikompromituoti 
pas jį buvo didesnis, už patrio
tizmą” —• išmetinėja Skorup
skis. Vėliau duosim dar keletą • * 
charakteristikų, kuriomis Sko
rupskis apdovanoja kai kuriuos , 
savo “patriotus”. Jeigu tikėti 
Skorupskio sakymui, tai 80% 
visų Lietuvos kariuomenės ka
rininkų buvo prieš perversmo 
dieną pučistų šalininkai. Tačiau 
nevienas kareivis nebuvęs pa-' 
švęstas į “jačeiikų” paslaptis, 
todėl nebuvę jokios baimės lik
ti susektiems. Bijota svarbiau
sia tiktai, kad kareiviai lemia
mą valandą neatsisakytų « eiti. 
Reikėjo tad juos užglušinti dis
ciplina ir paversti aklais kari
ninkų įrankiais. >

“Kareivis, jeigu jis gerai 
išmuštruotas, dUro tai, kas 
jam įsakoma daryti, — sako 

. Skorupskis. — Jeigu duoti 
kareiviams' pasitikėjimo ir 
mėginti sužadinti jų tarpe 
betvarkį masinį judėjimą... 
tai kaip tik tuomet reiktų 
bijoti, kad kareiviai gali at
sisakyt klausyti. — — — 
Taigi, musų vienintelis ru
pesnis turėjo būti palaikyti 
kareivių eilėse discipliną, per 
kasdieninius komandos prati
mus •-** — -v- tnes svarbiau- 
šiai rūpinomės, ne žavintį 
musų eilėse neapykantą vy
riausybei, kaip tai galima bu
tų manyti, bet išvystyti dis
ciplinos jausmą kareivių sie
lose ir įtvirtinti juose nepa
liaujamų pasitikėjimo jėgą 
sąvo karininkais. —— —— į—. 

Netvarkos darytojus mės arėji 
tnodavom ir įkišdavem į ka
lėjimą, iki ją pragaištinga 
propaganda įspėdavo padary-1 
ti savo įtakos, ir katiuome-

Brazilijos konstitucija dau
geliu atžvilgių yra panaši į 
Amerikos konstituciją. Valsti
jos ten tvarkosi maždaug taip 
pat, kaip Amerikoj. Kiekviena 
valstija turi gubernatorių ir 
legislaturą, kuri leidžia įstaty
mus.

Brazilija prieina tik prie 
Atlantiko vandenyno. Nuo 
Ramiojo vandenyno ji yra at
skirta Andes kalnų. Tatai žy
miai atsilfepė 
vystymą.
susispietė prie jurps kranto ir 
nebandė perdaug toli įsigau
ti į teritoriją, nes dėl komuni
kacijos blogumo susidarė tie
siog nenugalimos kliūtys.

Nuo Brazilijos kolonizacijos 
jau praėjo^TOO metų. Bet ir 
šiandien iš 40,000,000 Brazili
jos gyventojų milžiniška dau
guma gyvena pajūrio ruože, 
kurio platumas siekia vos 400 
mylių. Tame ruože randasi 
didžiausi miestai ir pramones 
įmonės.

Dabar trumpai paminėsime 
Brazilijos valstijas ir jų 
svarbiuusias ypatybes.

Sao Paulo: kavos valstija. 
Gyvena daugiausiai ateiviai iš 
pietines Europos ir Vokieti
jos. Žymiai išsivysčiusi pra
mone. Turtingiausi respubli
kos valstija.

Minas Gcraes: įvairių mine
ralų kasyklos; kavos augini
mas ir žemdirbystę sudaro 
svarbiausi gyventojų užsiėmi
mą. Labiausiai apgyventa val
stija.

Parana: arbatos valstija 
(“herva mate”); daug kerta 
miškų *it augina vaisius.

Santa Catliarina: “mažoji 
Vokietija Brazilijoj”; augina 
kviečius ir tabaką bei veda 
pieno ūkį. , .
»■ Rio? Grande do <SuI: pienine 
valstija; rubežiuojasL su Uru
gvajų; klimatas toks, kaip 
North Carolina valstijoj; au
gina javus ir gyvulius; pusėti
nai išvystyta pramonė.

Rio de Janeiro: (miestas 
Rio randasi ne valstijos ru- 
bežiuose, bet ’ kaimynystėj 
esančiame federaliame dis- 
trikte). Vyriausias gyventojų 
užsiėmimas žuvininkyste, ka
syklos ir medvilnės augini
mas. ’ r]

Espirito Santo: mažoji ka
vos auginimo valstija, kuri 
randasi prie juros.

Bahia ir Pernambuco: ori- 
ginalės Brazilijos kolonijos; 
tropiškus klimatas. Svarbiau
si produktai, 
vilnė ir tabakas. Gyvena daug 
negrų. \ , ,

Sergipe ir Alagoas: dvi ma
žiausios valstijos; 
tropiškus, 
Grande: 
sausas; auginama vyriausiai 
fpedvilne.

Ccara: sausas klimatas; ve
dama irigacija; gyventojai 
užsiima gyvulių auginiinu.

Maranhao: šiltas klimatas; 
auginama medvilnė; šiek tiek 
čia pagamina cukraus ir gu
mos.

Piauby: mažai teišvystyta 
valstija.

Para: pasižymi savo dide
liais miškais; gamina gumą.

Amazonas: didžiausia Bra
zilijos valstija; turi labai 
daug miškų; gamina gumą.

Matto Grosso ir Goyaz: ran
dasi prie Amazono slėnio; ka
syklos ir gyvulių auginimas; 
dideli žemės plotai dar nėra 
nei pajudinti.

Acre yra Brazilijos teritori
ja, kuri randasi prie Andes 
kalnų. Net patys braziliečiai 
mažai ką težino apie tą teri
toriją. */ t

Federalis distriktas suside
da iš 450 kfetvirtainiškų mylių 
žemes ploto, kuris tapo atskir
tas nuo Rio de Janeiro valsti
jos. Tame dfstrikte randasi 
respublikos sostine. —K. A.

Iš visų pasaulio respublikų, 
kur piliečiai slaptu ir tiesiogi
niu balsavimu išsirenka sau 
valdžią, Brazilija yra didžiau
si. Jos teritorija yra 250,000 
ketvirtaiuiškų mylių didesnė, 
negu Jungtinių Valstijų be A- 
iaskos. Ji yta didesnė, negu 
vlaas Australijos žemynas. 
- Brazilijos respublika užima 
pusę Pietų Amerikos. Gyven
tojų ji turi daugiau, negu li
kusios dvylika to kontinento 
respublikos dąiktan paėmus. 
Ji rubežiuojasi su dešimtimi 
tų respublikų. Tik Lhile ir 
Ekauadoras Uesusisickia su 
Brazilijos teritorija.

Amerikoj, sako “The Nalio- 
hal GeOgraphic Society,” apie 
tą milžihlŠką kraštą labai ma
žai tėra žinoma. Retas kuris 
gali pasakyti npt jo teisingą 
vardą — festados Unidos do 
Brasil — 
Valstijos

Brazilija susideda iš 20 val
stijų, kuomet Amerika jų turi 
48. Visai tad natūralu, kad 
Brazilijos valstijos' yra nepa
lyginti didesnės, negu Ameri
kos. Savo didumu Texas val
stija Amerikoj užima pirmą 
vietą. Brazilijoj ^ra dvi valsti
joj, kurios už Tėxas Ąu kartu 
didesnės.

žiūrint į, žemėlapį, Brazili
jos valstijos atrodo nedidelės. 
Tačiau ir mažiausia jų —Ser- 
gpipe — yra šešis kartus di
desnė, negu Rhode Island. Se
kama mažiausia valstija yra 
Alagoas, iš kurios butų gali
ma padaryti penkias tokias 
valstijas, kaip Dėlaware. > • ■ " . • ", ■ ’ •

Pietų Amerikoj Brazilija 
užima didžiausią tropikų da-. 
Jį. Jaį - prikįauso didesnis tro
pikų ruožąš, negu bile kuriam 
kitam pasaulio kraštui. Tenka 
pažymėti dar ir tai, kad per 
Braziliją bėga didžiausia pa
saulio upe Amazonas.

Brazilijos krantai randasi 
arčiau nuo taip vadinamo “se
nojo pasaulio/’ Ačiū tam, daž
nai lakūnai skrista iŠ Afrikos 
į Braziliją, — arba atbulai.

Respublika labiausia • yra 
pasižymėjusi savo produktais, 
iš kurių tenka pažymėti kavą. 
Kavos augmuo pirmiausiai 
buvo auginamas Abisinijoj. 
Maždaug prieš 300 metų iš 
francuzų Guianos jis buvo at
vežtas į Braziliją, kur. sąlygos 
kavos ‘auginimui pasirodė ge
resnės, begu kur kitur.

Sao Paulo kąvOs auginime 
užima pirmą vietą. Brazilija 
užaugina daūgiau nei tris ket
virtadalius visos pasaulio ka
vos, Iš to kiekio Sao Paulo 
Valstijai tenka 70 nuošimčių. 
Kitos Valstijos, kur auginamą 
kava, yra Minas Geraes, Espi
rito Santo ir Rio de Janeiro. 
1928 m. Brazilija pagamino 
19,000,000 sU Viršum maišų 
kavos. Kiekvienas maišas svė
rė 132 svaru. Tokiu budu 
kiekvienam pasaulio žmogui 
butų buvę galima duoti po 
daugiau nei svarą kavos. Ta
čiau tikrumoj apie pusę Bra
zilijos kavos'sunaudoja Jung
tinės ^Valstijos.
\ Kavos gaminimo srityj Bra
zilija neturi konkurentų. Fak: 
tinai jos pozicija su kiekvie
nais metais darosi stipresnė. 
Su kitais produktais ji buvo 
tųaŽiau . laipųnga. Savo laiku 
ji pagamindavo ” labai dkug 

. i ittfcpVRnės, , cukraus, kakao ir 
ir jpašelpos drganizV ganios. Bet kitos šalys tų pro-

PASTABOS

Na, tai SLA. centre įvyko 
naujas nelemtas skandalas:, 
peštynes... Kas tikrai yra kal
tas, žinoma, paaiškės vėliaus.

nes dvasia tuo budu stovėjo | Tačiaus pas' mus yra žmo*1 
labai aukštai, ypatingai pui- nių, kurie pirm laiko pasisku- 
kiai Karo mokykloje”... bina padaryti savo “išvadas”, 
rt. . v. . . . - . . . štai tiltas IlgutiMiš iŠ pasikal-TW purtau stengei rengti Q ■ ;onia viUitiene 

kanuomenę, stropiai vengdami,, SLA. cen. 
kad “durtuvai neimtų galvoti Le, ir pasi dBm8s ..Nwijie. 
ir apsinb<xįmi svarbiausiai ka- nbms„ (kllH8s atspttnsAlno) 
nninkais. Tačiau norą, anot| vitaitienčš pasakojimus (jis 
Skor., “visi lietuvių karininkai, pastcbi) kad ir p. yitaitis SU- 
buvo nuoširdus patriotai” vis vo žmonos žodžius patvirti- 
delto “jačeikos” nesisekė beka)> sako: "Tai tokia is- 
kliučių kurti: Itorija to viso įvykio, kuriuo

“Demokratizmo papročiai ir pakistai bando užvaldyti ir 
čia (kantfinkų tarpe), kaip SLA- <>rSan1 kaiP <labnr yra 
ir vfcįur, "buvopridarę daug
negerovės!- - - Tad mes N9! SLA- ^mtai I š» Pa
tarėjom žiūrėti- kuo didžiau- < Pa^u?®s *r nepasiduos 

1 lino musu arti- provokacijoms”.
Taigi Ilgunėlis išklausęs vie- 

noš puses to įvykio* atpasako
jimą ir, surašęs jį, užtvirtina 
visą tai sakydamas, kad “tai 
tokią istorija to viso įvykin’’! 
Ir SLA. nariai išklaiisę ŠitCs 
“istorijos”, turėtų j O minmo- 
nę padaryti sprendimą. Jis. 
visai nemano, kad to įvykio 
“isteriją” gali būti ir kitokia.

* * *
Ilgunėlis ten pat praneša 

‘^pažangiąja! Amerikos lietu
vių visuomenei”, kad SLA. 
centre “viešpatauja Brooklyno 
fašistų kliką”, kuriai priklau
so Mikalauskas ir Jurgeliutė.. 
SLA. centre, žinoma, “viešpa
taują” ne kas kitas, o tik SLA.' 
viršininkai.

Sprendžiu, kad Ilgunėlis 
taip pat yra SLA. nariu, tad 
jis privalėtų suprasti savo or-

šio ats.
miausiuosp, žygiuose. Iš pra-1 

, džių mes^kl’aipemės 'tik į kar 
rininkųS^^kurių pažiūros- 
mums buyd puikiai žinomos.] 
----------• Tačiau musų orga
nizacijos pažanga buvo su
stabdyta (kai kurių karinin
kų . skrupulingumu, kurie 
spyrėsi ir nenorėjo matyti 
esamoj netvarkoj ką kitą, 
kaip laikiną reiškinį. Jie ne
sutiko įstoti į musų eiles dėl 
savo lojalizmo likučių”... v
Tačiap, kaip žinome, nevy-; 

kęs apskelbimas apie didelio) 
karininkų skaičiaus paleidimą, 
pragaištingai atitraukė daugy- 
bes tokių ^skrupulingų” ir abe
jojančių karininkų simpatijas 
nuo koalicinės .valdžios į šą-j 
mokslininkų pusę. Įdomu girdė
ti, kodėl Skorupskis pervers- 
mui kaip tik paskyrė 17 gruo-P” P’T’"4 °“vu.ul’1džio data Motvvai kurie ii «anlzaclios Progas geriau, dzio datą. Motyvai, Kurie ji ta. ivalgt žihot k d savo 
verte tam daryti, parodo tadviršininkas pra- 
visas reikalas . apie jaceikų vardžiuoH “fasistais” ar kito- 
stipruma ur skait mgumę, apie kiais; .<istąis„ jlepridera> koklQi 
tikslius kareįvui UŽĮnarmimo pažĮurlj jje nebūtų, bile tik jų. 
metodus Skorupskio ir jo koto- pažiuros organizacijai ueken- 
panijos smarkiai ispųstas. Pu-,|kĮ0( nes jje (viršipinkai) yra! 
čistai, nežiūrint tariamo “gy-1 legaliai išrinkti visuotinu na- 
ventojų” ir “šalies” jiasipiktini- tajų balsavimu tas vietas už- 
mo “socialistais”, toli gražu iipti, o ne kokia savo diktato- 
nebuvo tikri savo “išganingojo Įriška galia ten nuėję “viešpa- 
darbo” pasisekimų. Skorupskis tauj a” 
rašo taip: h

/ ' (arba ir eilinius narius) k>“svarbiausia pasisekimo sąly- LrikaiSioJtl jiems> kad ta 
ga buvo vykdymo staigu- Lr kitai ^ai„ pdklauso 
ma». ... Kaunas rengėsi švę- yra komunistiška taktika. Ko 
sti 17 gruodžio. 60 preziden- ųmnistai, būdami Susivieniji- 
to Griniaus gyvenimo sukak- Įme, ne tik viršininkus, bet vi 
tuves ... Keldama ovacijasLus tuos narius, kurįe ne jų 
d-rui Griniui, liaudis petie- nuomonės, pravardžiavo vi- 
siogihįai butų patvirtinus ir Lokiais vardais, bet'už tai 
.^ogiausias, jo vyriausybės mes juo> smeigėme. Tad 
silpnybes. Valdžios kšąlinin- Imums reikia į ,dalykus žiūrėti 
'kaięi susirinkę ikrųvA butų | rimčiau ir jiesejtti jų taktikos, 
įsisąmoninę savo pajėgą ir at 
gaivinę savo

ganiZacijos viršininkus pra 
vardžiuoti “fašistais” ar kito

Todėl, pravardžiuoti 
savo organizacijos viršininkus, 

‘ i 4$

Brazilijos Jungtines

avo pajčgą ir at- SLA. nėrą pdlįtįjįė, bet ap 
gailinę savų prieraišumą Vai- draudds it jpašelpos ^gani>ą*įguniO8. net Kitos šalys tų pro- 
<įžiąi, kas tebuvo be j&vo- ei j a ir su|yg. konstitucijos 6T- dųlrtų gaminipie ją pralenkė.
jaus * musų planams. Veikti 
reikalinga buVo prieš numa- 
tj^as iškilmes, kad

ganizacijoš ribose pąžvalgų 
skirtumai tąrpe narių turi 
būti tolėruojWi. Kalvis.
skirtumai

Ties#, gumos ji ir dabar eks
portuoja kas metą maždaug 
už $20,000,000.

t

įr į krašto iš- 
Pirmieji pionieriai

cukrus, med-

klimatas
Parahyba ir Rio 

klimatas Šiltas ir



<lai”. Jam baigus, kiek ilgiau 
kalbėjo J. Aleksandravičius ir.

Virgin salos

HONEST VALDĖS

PĖTNYČIOJ

KIAUŠINIAI švieži parinktiniai

Burnside

JELLY
IMMMM

Lietuvos Laisves Bonus
Brighton Park KEKSŲ MILTAI “Swans Down

VISKAS

r angių ka

KAINA TIK 25 CENTAI

Chicagu, 1B|.

už $100.00
už 50.00

$80.00
40.00

Jungtuves tarp Keistučio Kliu 
bo ir Draugystės Sūnų Lie 
teves Vakaruose jau įvyko

Visuomet 
vienodas ir

> .1 * ’

užtiRiinas

gete tiejns, ku- 
apti Šios šalies 

Pamokinimai 
šalies tvarką,

(August), 
Park sve- 
Lawrence 
' Narys.

AMERIKOS VYRIAUSY 
BE OEPOZ1TUOJA ŠIA 
ME BANKE SAVO SPE 

CIALIUS FONDUS.

— ir narių su ger 
, kurie, jeigu nori, 
ką nuveikti

NAUJAS numeris. Ate 
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai 
na 45 centai.

Pasekmingas SLA. 63 
išvažiavimas

ir per 20 metų, kai kliubas 
gyvuoja, mažai buvo nustojęs 
būtį pirmininku. Po tiek daug 
kliubui nuveikto darbb jam dar 
ir šiandie yra pakankamai en
ergijos ir laiko dirbti organi- 
zatyvį darbą musų lietuviškoj 
išeivijoj. Kaip ten nebūtų, aš 
nuo savęs linkiu Jonui viso ge- 
ro. — Anton J ūsas.

atlankyti ir juos nuraminti. Su
sirinkimui einant prie užbaigos 
buvo pakeltas klausimas ir nu* 
tarta surengti dlar vieną išva
žiavimą. Išvažiavimas bus ne- 
dėlioj, šio mėnesio 80 d., pp. 
Sakalauskų darže, prie lietu
vių Tautiškų kapinių. Šio išva
žiavimo tikslas netik bus pasi
linksminti ir baigiantis vasalai 
praleisti laika tyrame ore, bet 
didžiumoj tai bus artintesniaan 
kliubo narių susipažinimui. Nes 
prisidėjo draugija, o ir pasta
ruoju laiku daug naujų narių 
prisirašė prie kliubo. Tai bū
tinai reikalinga toks išvažiavi
mas, kuriame visi turėsime pro
gos pasidalinti mintimis ir gal 
kiek padaryti kliubui pelnp. 
Nors ir trumpas laikas iki iš
važiavimo, bet tikimasi, kad ko
misija suspės tą visą sutvar
kyti. Komisija susideda iš' šių 
darbščių ir prityrusių narių: 
M. Pinga, M. Norkus, M. čep-

Tarp Ghicagos 
s ® ■ ®Lietuvių

linskas Ir W. Buiėhas.
ž Daugiau svarbių reikalų ne
sirado, susirinkimą Uždarė pir
mininkas Jonas Aleksandravi
čius.

Per visą tą. laiką, kai musų 
Jonas Keistučio kliubui pirmi
ninkauja, tai iŠ eilės šis susi
rinkimas jam buvo $2Imąs. Jis 
yra pats kliubo organizatorius

Matracai, kaip ir kiti namų reik
menys, jau atgyveno savo dienas 
kaipo vietos kavojimui pinigų ir 
kitų brangenybių, Kuomet į na
mus atsilanko vagys, jie pirmu
čiausiai apžiūri tuos “namų sei
fus”. Kam rizikuoti savo sutau
pytus pinigus vagims, kuomet šis 
Stiprus ir saugus bankas yra 
taip arti?

[Acme-P. U A. Photo}

Nebe June Collyer
Matoma artistė ir movie žvaigždė June ColĮyer, su kuria nie 

ko naujo neatsitiko, tik tiek kad ji jau Mrs. Stuart Ervin
’♦ « .A 1 '

PANTRY” Table Cream Smetona

naujienos
1739 So. Halsted St

CHICAGO.ILL. 
• i , ' . V.-. ■

Sėskite mtjney orderi Mba krago*

Peoples .J^alional “Bank 
and'Jrust Company 

of Chicago

. 47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

No. 13-14 “Kovos” gau 
tas šiandie. Kaina 10 c 
Klauskite Naujienose.

Nedėlioj, 2 d. rugpiučio, SLA. 
63 k p. buvo surengusi išvažiar 
vimą Dambrausko Farmoje, 
Willow Springs. Išvažiavimas 
pasisekė taip atsilankymu na
rių ir svečių, kaip ir bizniškai. 
Pelno atliko apie $100.00.

Oras buvo gražus, narių ir 
jų draugų privažiavo pilnas 
Dambrausko daržas, čia visai 
neatrodė, kad dabar yra prasti 
laikai: pilni stalai apdėti viso
kiais valgiais ir gėrimais, ap
link kuriuos susėdę 63 kp. na-

TURINYS
I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

jie neapsikrikštytų. ,
II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati

kius, magometonus, protcstonus ir eretikus.
III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliąujami 

(carai, o valstiečiams

AMERIKOS 
PILIETIS 

į , ’

Būtina ir labai pagd 
binga knj 
tie nori 1 
piliečiais, 
apie šios 
apie jos -viršininkų rin
kimus ir visk? kas reika 
linga prie 'ėmimo, egza 
menų rasjte šioj knygelė, 
lietuvių ir anglų kalbo 
mis surašyta.

žodžiai buvo: “Gerai, kad žmo
nės vienijasi, susieina krūvon. 
Visi darbuojasi, ir būdami di
deliu skaičium draugijoj gali 
daug gero vieni kitiems pada
ryti”. Baigdamas savo kalbą 
aiškino, kaip kliubas aptarnau
ja sergančius, mirus gražiai pa
laidoja ir kiek už ką kliubas 
išmoka nariams, kurie papuo
la į nelaimę. Abiejų kalbas su
sirinkimas palydėjo delnų plo
jimu. j

Raportai apie Lietuvių Au
ditorijos bendrovę ir s pu Įkas, 
kuriose kliubo pinigai randasi, 
pasirodė geri ir priimtini. Kon
stitucijos pataisymui ir pada
rymui daugiau . komisija dar
buojasi ir ruošią prirengti grei
tu laiku spaudai. Aš manau, 
tas darbas bus pavesta “Nau
jienoms”, nes komisijon įeiną 
ikaikurie seni kliubo darbuoto
jai ir Naujieniečiai. Taip ir 
reikėtų šiek tiek “Naujienoms” 
atsilyginti, kadangi jos veltui 
talpina įvairius kliubo prane
šimus ir tuo nemažai patarnau
ja kliubo darbuotei.

■ o

Ligonių lankytojų for ligonių 
apiekuno, p-nios . J. Sakalaus
kienės, pranešimai priimti, šiuo 
laiku kliubas turi ne,t 9 narius, 
kurie serga, būtent: U. Miš
kinis (išvežtas į f urmą); B. 
Sereikienė, 3243 So. Emerald 
Avė.; A. Navickas, 1331 So. 
49th Avė., Cicero, 111.; S. Ku
čas, 2120 — 15th Avė., Gary, 
Ind.; p-lč: D. Varanaučiutė, 
1426 W. 47th St.; S. MuraUs- 
kis, 3231 So. Parnell A Ve.; J. 
Nutt, Decatur, III.; J. Bružas, 
2930 W. 38th St.; F. Valaitis, 
Edward Hines ligonbuty, Hines, 
III. Kliubo nariai, jų gipiinės 
ir draugai prašomi sergančius

Rugpiučio 4 dieną, 1916, 
New Yorke buvo pasirašyta 
sutartis tarp Danijos ir Su v. 
Valstijų, kuria Danija parda
vė Amerikos valdžiai mažą 
grupę taip vadinamų “Virgin” 
salų už 25,000,000 dolerių. Jos 
susidaro iš trijų didesnių St. 
Thonias, St. John ir St. Croix 
salų ir daugybes uolų, šis sa
lynas buvo numatomas kaipo 
vienas geriausių strateginių 
punktų Amerikos laivynui, iš
kilus karui su Vokitija. Prez- 
Wilsonas, bijodamas, kad vo
kiečiai jas iš Danijos neužgrie
btų, pastatydami Ameriką ir 
Panamos kanalą nepatogion 
pudeliu, pasistengė jas per sa
vo užsienių reikalų ministerį 
R. Lansing’a nuo Danijos nu
pirkti, nors jų savininke ilgai 
tam priešinosi. Pasijutusi tu
rinti jas savo rankose, Wilso- 
no valdžia tapo daug drąses
nė ir visi žinome, kad ji ne
trukus ir įsivėlė į karą su Vo
kietija.

Ilgai Danija stengėsi atsilai
kyti prieš Ameriką nenorėda
ma apie pardavimą ir kalbėti,

tučio Kliubo prisidės nuo 18 
gatvės apielinkės Draugystė Sū
nų Lietuvos Vakaruose. Buvo 
pakviestas tos draugystės raš
tininkas, Cįias. Klimayičia, iš
pildyti įstojimo aplikacijas. Jam 
darbą užėmus, susirinkimas pa
gal dienotvarkį slinko tolinus. 
Perskaityta ir priimta nutari
mai iš praeito susirinkimo. Ko
misijų raportuose prahešta, kad 
išvažiavimas, kuris buvo liepos 
mėnesio 4 d. “Foui’th of July”, 
duos vir£ poros šimtiį dolerių 
kliubui gryno pelno. Tik dar ne 
vist tikietai sugrąžinta tų na
rių, kurie pasiėmė parduoti. 
Kliubo koncertui surengti, ku
ris bus spalių m. 4 d.; komisija 
pranešė, kad ji darbuojasi, ir 
kad koncerto programai išpil
dyti yra paimtas Birutės cho
ras. ' ■' k , >’■

Kadangi jau ČĮias> Klimavi
čius buvo pripildęs daug įsto
jimo aplikacijų, tai po minėtų 
raportų prasidėjo įrašymas i 
Keistučio. Kliubo .knygas, tų 
Draugystės Sūnų Lietuvos. Va
karuose narių, kuriems jau bu
vo išpildytos. įstojimo aplikaci
jos, ir pakviesta tos ..draugystės 
buvęs daug metų pirmininkas, 
p. M. Biaga, išreikšti savo nuo
monę deliai vienijimosi. Jis 
trumpais, bet gyvais žodžiais* 
linkėjo, sakydamas: “Mes, val
dyba, ir visi musų draugystes 
nariai atėjom prie Keistučio 
kliubo ir nuo šiandie pasižadė- 
kim būti pastovus šio kliubo 
nariai, ir visi kiek galėdami 
privalom darbuotis kliubo nau-

PANTTPV” ,WHIPPING CREAM Tyra
■ zVJa .1. K X Smetona

Išleido Naujienų Bendrove 
Siųskit mency prderį 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO.ILL.

riai užkandžiauja, linksmai šne
kučiuojasi, dainuoja, prie gra
žios p. Karbitovsko muzikos 
linksniai šoka. Pasižiūrėjęs į to
kį gražų būrelį atsilankiusių 
gauni įspūdį, kad 63 kp. turi 
daug narių 
rais norais, 
gali daug ką nuveikti. Taip, 
kaip ir šitą tokį skaitlingą ir 
linksmą išvažiavimą surengė, 
šis išvažiavimas su. jo pasek
mėmis tai pirmos 63 kuopos is
torijoj. Komitetai ir darbinin
kai darbo turėjo iki valios. 
Daugiausiai darbavosi, kaip su
rengime išvažiavimo, taip ir ve
dime tvarkos vietoj F. Skrobu- 
tėnas, prigelbstint O. Mockie
nei ir F. Bieliniu!. Darbininkas 
smarkiai darbavosi: ’M. Bertu-1 
lienė, L. Girijotienė, U. Žakie
nė. Ypač atsižymėjo paneles 
Mockaitės pardavinėdamos sal
dainius ir Lt. Taiippat reikia 
pažymėti, kad sąžiniškai dirbo 
M. Atkus, kuris kiekviename 
draugijos parengime apsiima už 
darbininką. Gerai darbavosi P. 
Kučinskas ir P. Gilis. Priklau- Į
>so padėka troko savininkui, ku
ris troką davė veltui. Nemažai 
prigelbejo sutraukti tiek daug 
narių ir svečių, šie nariai: A. 
Laurutėnas, Ad. ir F. Bieliniai, 
U. Žakienė ir kiti.

Susižeidus M. Stankevičiui, 
kuris buvo vienas iš komitetų 
surengime išvažiavimo ir kuris 
daugiausiai darbavosi prie su
rengimo, buvo manyta, kad ga
li nebūti tvarkos surengime. 
Bet gi pasiėmus visą darbą F. 
Skrobutėnui ir prigelbstant ki
tiems, išėjo viskas kuo pui
kiausiai.

Prie progos noriu priminti, 
kad susirinkimas SLA. 63 kp. 
bus 7 d, rugpiučio 
7 vai. vakare, Tuley 
tainėj, 90th ir S t. 
avė.

jo kaip ją prie (o priversti. Jis 
kopenhagiečiams aiškiai pa
rodė, kad jeigu jie tu salų ne
parduos jiems, tai nuolat gręs 
pavojus iš vokiečių pu
sės, kurie pasinaudodami tuo
laikiniu sumišimu Europoje, 
butų galėję lengvai užimti, 
tuo būdu pasisavindami sau 
ir jiems strategišku atžvilgiu 
brangias “Virgin” salas. Taip 
dalykams stovint, tų salų lai
kymas reiškė nuolatinį pavojų 
jos nepriklausomybei. Pabi
joję tų grasinimų, danai pasi
darė kiek sukalbamesni ir ne
trukus jie pranešė Wilsonui, 
kad dėl tam tikrų sąlygų jie 
savo planus, liečiančius minė
tas salas, turėję kiek pakeisti 
ir jie dabar yra VVashingtono 
propozicija suinteresuoti. Jie 
reikalavo 1(X),OOO,(XX) kronų 
(27,000,(XX) dol.) už jas. Ame
rika siūlė tik 20,000,000. Po 
ilgų derybų nusiderėta nuo 
danų 2,(XX),000 ir užleidusi 
jiems tam tikras koncesijas 
Greenhmdijos saloje, be su
mokėtų 25,000,000 dolerių pi
nigais, Wilsono valdžia pasi* 
juto esanti jų savininkė.

Buy gloves wlth what 
it savęs

K6r» reikalo moaftl #0® 
daurlaa, kad rautiI dantų a
kotele. Literine ^9#* į.
didelis tūbas parsiduoda na y, 
25c. Ji valo ir .-

’ tis. Be to galite sutaupiau s « 
sa, ui kuriuos galite nusipirk- w 
tt piriUnaltes ar k« alte- > 
Lambert Phsrmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Kiekvienas kas įdomauja įr kam rupi šiandie Vilnius 
{Urėtų perskaityti šių labai įdomi^ ir gabiai

Kodėl Prarastas Vilnius
parašė UNTULIS

baudžiava ir dangus.
IV. Kunigų fanątizmo nolitika — silpnina valstybę.

V> Vargas migįno! Vargas lenkino.
VI, Velųįaį Jteganbą Įr Teologai,
VH. -Ponus gerus Ir nekaltus į nevalę ima”.

Vilt Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

X, Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

Praeitą sekmadienį, rugjpiu- 
čio 2 d., Liberty Grove Svetai
nėj, 4615 So. Mozart Str., pa
skirtu latrtu, 12 valanda per 
pietus, kaip iš vienos, taip ir 
iš antros pusės palydovai (val
dybų nariai). Visi skubiai pra
dėjo rinkti svetainėn, kad da
lyvauti jungtinių pokily, prie 
kurio - jau išanksto rengtasi. /’■

Nemažam skaičiui susirinkus 
ir visiems draugiškai besikal
bant, Keistučio kliubo pirmi
ninkas, Jonas Aleksandravičius, 
atidarė pokilįį, tikriau sakant, 
susirinkimą ir patino. Ka4

...«h-»> ...........Ni—NaiMĮR" ,

SPECIALfiS VERTYBES
. ' ' Vijsooše

AlinUfKTIVIIIIO IaV I ,
STORES

Patyrimas Įrodė
—kad Matracai Prasti Seif<

VICTOR SLEHKAS 
4140 S. tylaplewoącl Avė, 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė.

MIDWW STOIBS' ■ 
KOPERATYVAS 235 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

1 ,fim. P 'Sį (Į'Nijntha Muilo
} Sm. Ijory Mn|lo yld.
1 fiin. SveMų lyory Muilo
1 fim. Camby Tualetinio Muilo
1 šio. OK Muilo Skalbimui
1 įnik. ChiRsę Flateri — vidut.
1 ĮMĮetalcryf,t Žaisliniu, Trokun

Midivest Stores** savininkai yra įvairių taulųt kurių
• kiekviena grupė yra atstovaujama savo komitetų,

?• '' •

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRĄUSKĄS

858 W. 33 Street
ALEX CEBULSKIS

836 W. 33 Place
■■ ..............................   , į, .......... ..

PET MILKAS Aukšti kenai
TOMAČIŲ SRIUBA “Van Camp’s” gg

2 m 39 $

.H—««—»«—»«

“CHUCKLES”

Saldjainių Oranžių Riekutės______ j
BUROKAI čieli New York į4žiXcijų
VEŽIMAS
MUILO
IŠPARDA
VIMUi

“SUNKIST” ORANŽIAI Didumo

“BLUE RIBB0N” M<,lAPy„YuipM ir

ŠPAGETAI "B%Stuž.T,,|,,i
(imitacija) “Silvcr Tip”.

Įvairių skonių 16 unc. džiaras

\7Tnr1 A T> A <T>» Šokolado ir Vaisių
VIA /y L> AK Saldainiai________________ _____

SELOX” Skalbimo Milteliai

Sutaupinkit pinigų ant augščiausios rųšies prekių laike 
šio didelio dviejų dienų išpardavimo! 

\ ——  i i 
SUBATOJ, RUGPIUČIO 7 IR 8 
aaMMMM-a—i—i-*WHW**P***

1 _ N; -d, , '•

NAUJIENO S
1739 So. Halsted St.

KOP



6 . ' ' NAUJIENOS, Chicago, 1H. , . , ' Penktadienis, Rugp, 7, '31
' 1    -— ' ~ .......................................................... ............... ............. ....................... . ........................................... ........... ................................. . ■l|; 1! i 1 . į 1-j i iį;\ , r . i      ,............... —--------—  ' - ----------------------- --------- -------------------------------- ----------------

“THE OAKS” DARŽE

NAUJIENŲ” PIKNIKO KELRODIS

ARCHįg.
SUMMIT

ARGO

Naujienų” pikniko vieta

BLUE ** 
ISLAND

LCMONT 
ILL.

“The Oaks” daržas randasi prie 121-mos ir Archer Avė. Iš Chicagos 
ir kiįų miestelių važiuojant'reikia dašigauti iki Archer Avė. ir ja Va
žiuoti iki tos vietos, kur yra didele iškaba “The Oaks” arba “Cog Hill” 
golflinks.

Gatvekariai prieina prie “Cog Hill” kliubo mimo, o iš ten netoli ir 
daržas. “Naujienos” turės trokų, kuris atyež į piknikų atvažiuojančius 
žmones. Gatvekariais važiuojant reikia konduktoriui pasakyti, kad iš
leistų prie “Cog (Kog) Hill’k i

Automobiliais geriausia važiuoti 1) Archer Avė.; 2) Western Avė. ir 
(79, 95, 111 arba 127-tu keliu.' Važiuodami 127 keliu iš Blue Island, įsu
kite po dešinei. Ten ir bus “The OaksJOE BANCEV1ČIVS, žinomas kaipo "drapiežnas dzūkas” Jis risis 

FRANK CYGAN1EWICZ sveria 195 svarus

ADOMAS SMITH, Rockfordo lietuvis 
boksininkas, kuris šį pavasarį “Golden 
Gloves” turnamente nugalėjo Joe Shelby. 
Tuoj po to Shelby virto profesionaliu 
boksininku ir dvejas rungtynes laimėjo 
“Knock-out’u.” Vien jau tas faktas pa
rodo. kad Adomas yra smarkus. sJis yra 
22 metų amžiaus

r ČIA ’k.NAUJIENŲ^
PIKNIKAS J

OAe / ,

Programas susidės iš bokso, ristynių ir kitokių pamarginimų. Baksima
sis ADOMAS SMITU, Roekfordo lietuvis, kuris šį pavasarį pasižymėjo 
“Golde n Gloves” turnamente. Jo oponentu bus JIM LODOS, graikas 
Risis J. BANCEVIČIUS su FRANK CYGANIEW1CZ; kiti ristikai 
LOUIS MINGELA, J. MASON, BAGDONAS ir kili.

1071* $T.

OOLf

W cAfirs/r



Graboriai

CHICAGO, ILL

S. D. LACHAVICH

0036

DR. MARGERIS
Lietuvės Akušerės

Išvažiavo Lietuvon

Graboriai

Advokatai

W.

145 metai kalėti
(Trečiąją klase) į Klaipėdą

Floridai

Hemlock 8151

Lietuviai Gydytojai

Įvairus Gydytojai

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

Mrs. A. K 
JARUSH

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas ]

Visi rengiasi “Nau 
jienų” piknikan

Aldų Gydytojai

'AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas^

Pigiau
Graborius Chicagoj

LISTER1NE
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų,,

Juozapą ir Valerijoną, 
- Domicėlę ir Liauka- 

i. Kūnas pašarvo- 
643 W. 54 Place

Jie niekad jos 
nekviečia

nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinj patarnavimą ir

STANISLAVA
Persiskyrė su 

rugpiučio 4 dieną, 
iš ryto 1931 m., 
m. amžiaus, 
Kalvarijos 
kaime 
me

1327 So. 49thiCt

Telefonai 

Cicero 3724

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Švedų Amerikos Li 
nijos nupigintos 

laivakortės

LIETUVIS GRABORIUS

4OYEAR*
25 ounces for25t

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi nė savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN

Nubausti dėl riaušių 
prieš išvarymą iš namų

Vakar “Naujienoms” per te
lefoną paduota žinia apie įvy
kusią po žeme eksplioziją prie 
5 avenue ir Kealer St.

Eksplioziją buvus tąip stip
ri, kad išmetusi aukštyn poroj 
blokų geležinius dangčius, ku
rie yra gatvėse. Kai kurie tų 
dangčių užgavo vieną-kitą pra
važiuojantį automobilį. Bet va
žiavusių žmonių nesužeidė.

“Naujienom!?” pranešta apie 
įvykį 1:20 vai. popiet, kai dar 
nespėjusi nė policija, atvykti Į 
ekspliozijos vietą. Todėl nete
ko patirti ar kas nukentėjo tu
nely po žeme.—Rep.

YOUSAįV 
kin buyiną gs 
yousavein™
USING

|ff*BAKING 
A!Upowder

. Tel. Central 7079
Rez. Longbcach 9453

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą
Dr. B. G. LAMBRAKIS

Akių, Nosies, Gerklės Specialistas
Instruktorius Vienuos Universiteto

S uite 1447-49 Pittsfield Bldg.
55 E. Washington St.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cook povieto laboratorijoj 
pasigendama radiumo vertės 
$5,000. Tas radi urnas vartota 
vėžio ligai gydyti. Kolei kas 
nežinia ar radiumą kas pavogė, 
ar jis kur nusimetė.

Pasigenda radiumo vet 
tės $5,000

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel, Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Arti Learitt St.
Telefonas Cuod 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pitnyčiuj m 9 iki 6

Seserys
Laidotuvėse patarnaują g/abo- 

rius J. F. Radžius, Telefonas 
Victory 4088.

suteikia 
barzdaskutyklos 
m— komfortą 
■ • skutimos 

namie
Musų paihrnkrimai lai
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet eiti eąži 
ningas ir nebrangiu to 
dėl, kad neturime U 
laidų užlaikymui įky-

Bell Telephone 
miestui čekį 
Tai užvilkta 
koncesiją te- 
nuo 1929 m.

A. MONTVID, M. D.
West Town Štate Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ashland Avė, 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

' Kriminaliu teismo teisėjas 
William paskyrė bausmės Mic.- 
hael Trottai ir 
kiekvienam po 145 metų kalėti

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo "nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 

kurios niekas nOt- 
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

šiuomi pranešama, kad nuo 
ruįrpiučio 19 d. š. m. įeina į 
galę čia pažymėtos kainos šve
dų Amerikos Linijos laivais į 
Klaipėdą. Iš New Yorko į 
Klaipėdą į vieną pusę $94.50, iš 
Klaipėdos į Nejv Yorką $102.- 
50; iki spalių mėn 15 d. itcn ir 
atgal $150.00. Nuo spalių m. 
15 d. ten ir atgal (Round Trip) 
nuolatina kaina $J57.00.

Su gilia pagarba,
VI. P. Mučinskas, 

SLA. Liet. Skyr. vedėjas 
' Amerikoj.

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakomy 
, Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel. Canal '3161

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69thi Street 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Kaltinamieji prisipažino uŽmu 
šę policininką O’Donnell birže 
lio8 d. š. m. '

Pbone Canal 6222

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

Valandos? 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonai Republic 7868

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis' Ofisai 

4605-07 South Hermitage Avenue 
V ui Telefonais YARDS 1741 it 1742

pražuvęs
Daugelis

ŽEMO URBĘS HCHIK
BDRNIKG ECZEM1

Soothfng, cooling ŽEMO bringa 
prompti relief to itching, buming 
sdin; even in severe cases relief comea 
as soon as ŽEMO touches the tor- 
tured skih. Eczema, Ringworm, 
Rasnes, Pimples, Dandruff and other 
annoylng skin or scalp troublea gen- 
erally yield to this soothing, anti- 
septic lotion. ŽEMO is safe and de- 
Endable. Ali Drugrists. 85c. 60c,

.00. Extra Strength ŽEMO bjat 
r chronic cases—$1.25.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

/Valandos: nuo 6 iki 8 vii. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 lyto

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

y patyrimas 
Akiniai nuo $3 >

Valandos: 9 ryto iki 9 vaL kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Du kaltinamieji ryšy su riau
šėmis,^ kilusiomis praėjusį pir 
madienį deliai išvarymo iš na
mų negrų, kurie nepajėgia mo
kėti rendų, nubausti kalėti 
kiekvienas po 3 mėnesius. Kiti 
kaltinamieji pareikalavo džiu- 
rės teismo. Municipalio teismo 
teisėjas Erickson sutiko išpil
dyti jų reikalavimą. Iki (teismo 
jie paleisti po bondsu suma 
$17,500.

Šie du nubaustieji buvo kal
tinami tuo, kad neklausę poli
cijos, kai ji liepusi jiems eiti 
tolyn, o x nestovėti vietoj, kur 
būrėsi minia. Kitiems, kurie 
pareikalavo džiurės teismo, kal
tinimas yra sunkesnis. Jie kal
tinami tuo, kad agitavę minią 
riaušes kelti. •

Koks ten negras komunistas 
Lemes ir jo draugai, sakoma, 
rekrutavę į savo eiles rendali
niukus. Iš jų ėmę po dolerį. 
.0 už tuos 4 .pinigus garantavę 
rendauninkams, kad jų neišva
rys iš namų už nemokėjimą 
rendos. Toki kaltinimą daro 
komunistams negrai kunigai.

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street ' 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 Yal. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare Dr. A* P- Kazlanskis

Dentistas 
4712 South Ashland Avė.

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

Resldenče Pbone Hemlock 7691

Patarnauju laidotuvėm ' kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23x4 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

Gris apie vidurį rugpiučio 
mėnesio

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tu* kaipo patyrę* gydytoja*, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodui X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisui.

Ofiias ir Laboratorija:
1025 W. ’ ISth St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart loentadienio ir ketvirtadienio

SVARBI ŽINUTE ,
DR.JM. T. STRK0L

ĮY1'
Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nr.

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

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dėntisterijoi 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5913 '

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914 i

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(kampas 35rtus ir So. Halsted St

Ofiso valandos
nuo 1 iki 3, nuo 6:30 iki 8:30

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adarųs St., Room 2U7 
Telephone Randolph 6727 

VakaraU 2151 W. 22nd St. oao 6-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drezel 9191

DR. A. A. R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisaet 3102 So. Halsted St., Cbkagd 
arti 3 Irt Street 

t

Valandos: 1—3 po pietį
Nedėliomis ir iventad. 1

ULBIENĖ 

šiuo pasauliu 
6:30 valandą 
sulaukus 38 

gimus Telšių apskr., 
parapijoj, Pasruojų 

Paliko dideliame nuliudi- 
vyrą Domininką, 2 sunu — 

Domininką ir Stanislovą, pusseserę 
Evą- Minaikienę, o Lietuvoje 2 
broliu — 
2 seseris 
dija ir gimines, 
tas, randasi i 
Tel. Yards 5636.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
piučio 8 dieną, 8 ,val. iš ryto 
iš namų į Gimimino Panelės Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, O iš ten bus nulydė 
ta į Šv. Kazimiero kapinęs.

Visi a. a. Stanislavos Ulbicnes 
giminės, draugai ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jai pasku- 

atsisveikini-

A. A. OUS i 
R. A. VASALLE ]

ADVOKATAI 
11 South La Seile Street 

Room 1934 Tek Randolph 033$ 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak vale. 
3241 S. Haleted St. Tel. Victory 056$ 

Valandos —- 7 jki 9 vakare 
Olia—Utanu, Ketv. ir Subatoa valą 
Vaiallt—Pan., Ser. ir Pėtnyžioi vak.

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS' IR* BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532'

"‘i pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu galt taip 
1 J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaUš 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Mu*u che
mikai pagailos surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lo«i*, U. S. A.

ryto 
nuo 6 iki 9 valandai Vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
J. Dearborn St., Rooen 1113 
Telefonas Central 4411

Kaip teko patirti, tai ne tik 
Chicagos, bet ir tolimes
nių kolonijų lietuviai ren
giasi būriais važiuoti “Naujie
nų” piknikan. Gauta praneši
mų iš Bacine, Kencsha, Wis., 
Waukegan, III., Indiana Har- 
bor ir ki<tų kolonijų, kad ten 
lietuviai nepaprastai susidomė
ję “Naujienų” pikniku ir tik 
laukia ateinančios nedėlios va
žiuoti.

Vienas korespondentas iš In
diana Ilarbor rašo, kad vi
si tos kolonijos lietuviai žada 
nedėlioj važiuoti “Naujienų” 
piknikan. Taigi Indiana Har 
bor ateinantį nedėldienį pasiliks 
tuščias.

Štai būrys lietuvių atvažiavo 
net iš tolimos Omahos, Nebr.. 
ir žada tikrai būti ir pamatyti, 
kaip atrodo didžiuliai “Naujie
nų” piknikai, kur tūkstančiai 
svieto suplaukia, tarytum į ko
kią dainų šventę.

O ką bekalbėti apie Chicagos 
lietuvius, kurių kas metai tuks 
tančiais suplaukia. Gi kur tūk
stančiai tikrų “Naujienų” pat
riotų “naujieniečių”, kuriuos 
Naujienos kasdien lanko ir ne
ša jiems žinias iš kasdieninio 
lietuvių gyvenimo ir iš viso pa 
šaulio. Tai tikra armija. Ir ne 
bite kokia armija.

Toliau seka profesionalai 
daktarai, advokatai, aptiekoriai, 
biznieriai, kurie per “Naujie
nas” dažnai kalbasi su savo 
kostumeriais, pacientais bei kli
entais.

Ta visa plačioji ir margoji 
lietuvių visuomenė tvirtai re
mia “Naujenas” ir jų parengi
muose dalyvauja. y-
r Tikimasi, kad šiame “Naujie
nų” parengime dalyvaus dau
giau lietuvių negu bile kada 
nors dar ir dėlto, kad šiemet 
“Naujienos” turi paėmusius 
nepaprastai gražų ir didelį dar
žą, kur vietos ir pavėsio bus 
visiems užtektinai.

“Naujienų” piknikas įvyksta 
užporyt, nedėlioj, rugpiučio 
(August) 9 d. The Oaks darže 
prie Archer Avė. ir 123 St.

yVelcome visi!—Rep. V.

Tel. Yard* 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitpsisj 
mas su Listerine tuojau* su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis,

The Illinois 
Company įteikė 
sumai $4,759,709. 
miestui renda už 
lefonams operuoti 
Su šiais pinigais miestas dabai 
galės išmokėti dalį užvilktų al
gų savo darbininkams.

Pbone Annitage 2822

V y • JT • .CkjoL

1145 Miltvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Pbone Boulevard -7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas.

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Rez. Pbone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steelė
DENTISTAS

4180 Archer Avė., šalę Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki 5 

P. M„ 6 iki 8 P. M.

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.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 11
Rez. Telepbdhe Plaza 3200

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

A. A. SLAKIS 
i ADVOKATAS

Miesto* Ofisas 77 TV. WaAinyton St.
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos
— 6 iki 9 vaL t

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

MRS. L. MAGNUS 
' V- Akušerė 

per *24* metus 

6042 So. Peoria St.
Tel. Wentworth 6866 

arba Normai 7988

Telefonai Yards 1138 ‘

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lam*. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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

TeL Lafayette 4146

VALANDOS:
. nuo 9 iki 11 valandai

CHICAGOS 
ŽINIOS

Hm**—■ ■* j**1**"
Stipri eksplioziją po 

žeme

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patamau- 
nĘįffik ju geriau ir pigiau, 

n®gu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

hų išdirbystes,
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

į&lMfr SKYRIUS: -
323 8 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Nubudę liekame, 
tai, Broliai 
Giminės.

JOSEPH/J. GRISH
Lietuvis Advokatas j 

4631 So. Ashland 
TeL Bo 

Rez. 6515
. IeU Repufclię 9

Phone Canal 211$ 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUgKA 
1900 So. Halsted St.

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1^95

Lietuviai Gydytojai _ 

Dr. P. P. Z ALLYS 
DENTISTAS

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
. Gazas, X-Ray, etc.

Ilgai Užsitęsusids Ligos 
širdie*. Plaučiu, Inkstų ir KranĮp padriki- 
m&i aekmlnffai gydomi. Taipgi Akiu. Au*ų» 

Noatea ir CtarkM* 
Akiniai prirenkami ....__

DR. ALEX W. MARMOR
Tek . Ii " - -

Valandos: 8 ryto

*'4 . ■•šį’Į

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Lietuvis

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 merai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midiray 2880

PROBAK

(PROBAK 8LADE)

MIltlONSOF PO'JNOS trSEO 
BY oyn GOVtHNMlMT

( -v>'4^

Al /Lr,.



NAUJIENOS, Chieago. m Penktadienis, Rugp. 7, ’31

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Nedėlioj

Naujienų Piknike, 
garsiame “The Oaks” ąžuo

lyne,
(toli: už Čikagos dulkių ir bih 

dėsio ir visų vargų
susirinks lietuviai savo moti 

nę šventę švęsti
tyratne ore po^ąžuolais, 
ant žalios pievos, 
tarp krūmokšlių, gelių ir

uogų.
Čikagoje palikę savo išdidu

mus ir titulus
rankoves pasiraitoję
mes čia visi kartu linksminsi-
- mės ir džiaugsimės ir šir

dingą valio 
Naujienoms pasakysime.

—Mat.

Kontraktas su Die
vu Perkūnu

* “Naujienos”, rengdamos pik- 
^niką sekmadieny, rugpiučio

(j^ugus't) 9 d. The Oaks darže, 
padarė kontraktą su senuoju 
lietuvų dievu Perkūnu, kad 
kalbamą diemį nebūtų lietaus. 
Nereikia bereikalingai aiškint 
dalyką, nes mes visi gerai ži
nom, kad musų buvęs senasis 
dievas Perkūnas, taip sakant, 
“runija” debesius ir duoda lie
tų arba pagadą. Ir ve, kuomet 
dabar “Naujienos” yra parašiu
sios su / dievu Perkūnu sutar
tį, kad tą dieną nebūt lietaus, 
tai galime būt tikri, jog ir ne
bus lietaus, ir todėl kal
bamas piknikas bus kuo sėk
mingiausias ir puikiausias.
^The Oaks daržas pilnas gra

žių, šakotų ir lapotų ąžuolų, 
po kuriais irgi musų protėviai 
garbindavo dievulį Perkūną, 
melsdami jo sau laimės. Mes, 
atvykę į šią taip puikią ir is
torišką vietą, galėsim po tais 
puikiais ąžuolais ant žalios gra
žios žolės pasilsėt, pakvėpuot 
tyru oru ir pasikalbėt su savo 
draugais ir pažįstamais.
• Kiek teko nugirsti, tai į pik
niką rengiasi atvykti ne vien 
skaitlingieji čikagiečiai, bet ir 
iš tolmųjų mestų. Taip kad 
piknikas nebus vien tik pikni
ku, bet bus tarsi kokis didelis 
“naujieniečių” draugų suvažia
vimas.
. Kad atvykę “Naujienų” 
draugai turėtų smagumo ir bu
tų patenkinti, tai tam tikslui 
“Naujienos” deda visas pastan
gas ir žada duoti kuo puikiau
si programą ir kitus gražius 
pasilinksminimus.

Iki pasimatymo rugp. 9 d. 
“The Oaks” darže.—K. L.

vyks rugp. 9 d. The Oaks dar
že.

Teko kalbėtis ir apie Oma- 
hos lietuvius. Seniau Omahoj 
lietuvių buvo daugiau. Pasta
raisiais laikais kai kurie išva
žinėjo. Taip kad lietuvių ko
lonija ten sumažėjusi.
' Didžiuma lietuvių Omaho? 
yra darbininkai. Nemažas jų 
skaičius dirba stock j arduose. 
Bet yra ir biznierių.

Ęendrai imant, gal Omahos 
lietuvių tarpe nesą tokių tur
tuolių, kokių esama Chicagoj, 
bet nėra tur būt nė taip bied- 
nų, kaip Chicagoj. «

Daugelis Omahos lietuvių tu
ri savo namus. Ir tur būt di
džiuma tų namų yra be morgi- 
čių. Lietuvių namai— ne palo- 
ciai. Bet ir ne laužai. Bend
rai, jie geriau apžiūrėti tur būt 
nei Chicagoj. O prie to atro
do, kad Omahoj lietuviai gyve
na ne 
cagoj. 
po 50 
namai 
gatvių, žinoma, rezidenciniai 
namai. Tatai • teikia žmogui 
jausmą lyg plačiau omahiečiai 
gyventų.

Ir Omahoj jaučiama nedar
bas. Bet ot Omahos lietuviai, 
kaip kiti, sugeba verstis ir net 
automobilius turi kuone kiek
vienas.—Rep.

taip susikimšę, kaip Chi-
Mat, ten daugiausia 

pėdų platumo lotai. • Ir 
statyti toliau nuo šaly- 

žinoma, 
Tatai ■

Baino bankų depo 
zitoriams

Prieš kiek laiko Irwin T. Gil- 
ruth tapo paskirtas receiveriu 
užsidariusių Baino bankų, ku
riuose nemažai ir lietuvių lai
kė savo pinigus. Dabar teisė
jas Ross C. Hali paskelbė, kad 
;ų bankų depozitoriai jau gali 
paduoti savo pareiškimus recei- 
veriui. Tie pareiškimai'—claims, 
Kartu su reikalingais įrodymais 
;uri būti paduoti tame banke, 
kuriame buvo laikomi pinigai. 
Paduoti juos reikia iki spalio 
31 d. Nepadavęs iki tos dienos 
pareiškimo nebegalės atgauti 
savo pinigų.

Šaunios vestuvės
Buvo surengtas išleistuvių 

pokilis

“Naujienas” 
atlankė

*

Atvyko draugų atlankyti ir 
“Naujienų” piknike dalyvau
ti iš Omaha, Neb.

Ketvirtadienį, rugpiučio 6 d., 
“Naujienas”’atlankė pp. Jonas 
Armoškus, Pranas Šukys ir 
Wm. Biliūnas, visi iš Omaha, 
Nebr.

Jie atvyko Chicagon praėju
sios savaitės pabaigoj atlankyti 
draugų. Pirmiausia pasimatę 
su p. Antanu Ėerneckiu,? gyv. 
6547 South Washtenaw Avė. 
Paskui atlankė Andrių Rūką, 
Vincą Sabaliauską ir kitus.
/P-nas Armoškus Chicagoj tu

ri giminių. Tai p. Silvestrą 
Zolpį, žinomą kontraktorių ir 
visuomenes darbuotoją sanda- 
rietį.

P-nas Biliūnas paeina iš gi
minės, iš kurios buvo kilęs daug 
žadėjęs, bet jaunas frriręs rašy
tojas Jonas Biliūnas. Wm. Bi
liūnas yra rašytojo brolio sū
nūs.

D-gai omahiečiai gal pavie
šės Chicagoj iki rugpiučio 17 d; 
Tarp kita ko jie mano būti ir 
“Naujienų” piknike, kuris j-

šeštadienį, ‘ rugpiučio 29 die
ną, kaip 4:30 vai; po pietų, bus 
duotas šliubas p-lei Daratai 
Kasputis ir p. J. Machulis. 
šliubas bus duotas šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioj. .0 vestuvių 
puota bus iškelta Lietuvių Au
ditorijoj, Bridgeportę.

Antradienį, rugpjūčio 4 d., 
p-lės Sofijos Valiuliutės* pasi
darbavimu, p. Antano Kaspučio 
namuose buvo surengtas išleis 
tuvių pokilis (Bridal Shower 
Party).

Susirinko skaitlingas būrelis 
p-lės Kasputis draugių. Jos įtei
kė jai gražių dovanų.

Jaunosios tėvai, pp. Kaspu
čiai, yra plačiai chicagiečiams 
žinomi biznieriai. Dabar jie 
yra savininkai Sangamon ap- 
artmento adresu 7659 So. San
gamon St. žmonės mandagus, 
simpatingi ir 5nuoširdus.

Jų sūnūs, Antanas Kasputis, 
lanko De Paul universitetą, o 
duktė ,p-lė Darata, yra baigusi 
Lindbloom High School. Gyve 
no pas tėvus. Daili, gražiai iš
auklėta mergina.

P-lės Daratos i sužiedotinis 
yra p. J. Machiulįs. Jisai Įjhu 
aštuonius metus , diyba Firsjt 
National Battlęė, yidųtmieąty. J

Linkime jaunai porai ilgiau* 
šių metų ir taip gražiai gy
venti kaip gyvena jų tėveliai 

—Viena dalyvių.
........... ...... "y......-

Roseland

žinąs apie miesto gyvenimą. 
Nesitikėjo, kad gausiu jo lai* 
šką. Manė, kad “apleidau” šią 
šalį. Reikalavo, ikad duočiau 
atsakymą, tada ir jis galės dau
giau naujienų parašyti. >

J. Tamašauskas.

Roseland

čius lietuviška ; rugine duona. 
O jeigu kam porš per neapsi
žiūrėjimą jos. netektų, tin ga
lės pašaukti telefonu Lafayetto 
444(5; tada jau tikrai tos gar 
džjos duonos gaus.—Raulas. <

’ ‘ . I ' '
’T".....     '■ v

“Naujieną” Pikniko 
Darbininkai

- r’ ■
Danta yra dar jaunas, bet gan 
patyręs biąnįėris, ir leaip to
kiam numatoma čia gera atei
tis. V^Hjų pasisekimo naujam 
biznieriui.—Reporteris,

PRANEŠIMAI

Patents
PATENTAI

Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ir 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio ir 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Merchandise Mart, Chicago.

Ateinantį sekmadienį įvyksta 
“Naujienų” “atpuskai” The 
Oaks darže. Programas, senai 
skelbiamas per “Naujienas”, 
kiekvieną “Naujienų” skaitytd- 
ją džiugina. Roseland iečiai se- 
niai ir rengiasi važiuoti.

Mano juokdarys draugas sa
ko: “Kam čia rengtis, įsėsk į 
gatvėkarį ir važiuok”. Gerai, 
drauge, kad tu vienas gyverii: 
tu gali važiuoti kada nori. Bet 
tie, kurie mano važiuoti su lei- 
dėmis arba su merginomis, — 
tiems netaip greitai išsirengti. 
Joms reikia pasisiūti po nau
jos mados Kdresę ir dar kokių 
kitų 'tingsų. O dar reikia at
spėti koks bus oras. Iš šitokio 
rengimos galima suprasti, kad 
bus visokio svietelio “Naujie
nų” “atpuškuose”. Nekurie sako 
— piknike. Vadinkite kaip no
rite, vertė “atpuskų” nenuken
tės. Tik visi, kurie jau pasi
rengėte ir kurie dar nepasiren
gę, važiuokite j “Naujienų” va
dinamus atpusimus. Nuvažiavę 
busite visi draugiškai priimti. 
Nuvažiuoti labai lengva, tik. 
įsitėmykite žemlapį įdėtą “Nau
jienose”.

Roselandietis.

18 gatvės apielinke
Bile pakrikštytas, tai orait ■

Teko dalyvauti kaimynų, ge
rų krikščionių demokratų suei- 
gėlėj. Pasikalbėję apie nedar 
bą, apie bankus, apie vaikus jr 
kitokius kasdieninius reikalus, 
perėjome prie įdomesnės temos.

Matote, neseniai “Naujieno
se” tilpo žinia iš Lietuvos apie 
cudikį, kuris, vos poros ar ke- 
ių savaičių bubamas/ pasirodė 

toks mandras, kad , Sugebėjo 
atsisėsti. Na, o motina išsigan
do: turbut kūdikis antikristas 
esąs! Ir šventu rąžančiu “an
tikristą” pasmaugė.

Iškėlėme ginčus dėl šios ži
nios. Mudu su kaimynu už
protestavome, kad neteisybė 
Bet kiti, broc, sako, kad teisy
bė. Net, esą, motina atsiduru 
si kalėjime dž <tą žygį. t

Aš nutylau. Bet mano kai
mynas paklausė: “O ar kūdi
kis buvo krikštytas?” 

. “šiur”, atsiliepė vienas iš bū
relio. •*. ,

i “Na, tai viskas orait”, pareiš
kė kaimynas, jr kai kurie ijŠ 
musų, kaip geri krikščionys der 
mokratai, sutikome sii jo’pa
reiškimu.

Matote, viskas yra gerai bile 
tik dūšia Dievui ,o ne velniui 
tenka.—Krikščionis demokratas.

Aplaikiau laišką nuo A. Ku- 
preišio. Jisai praneša, kad an
tras mėnuo kai apleidęs Ca- 
liforniją. Dabar gyvenąs North’ 
Dakotojė ir dirbąs ūky pas tą 
patį ūkininką, kur pereitais me
tais dirbo. Laiškas trumpas. 
Siunčia geras dienas draugams. 
Klausia, kaip darVai eina Chi- 
cagojet Dirbdamas ūky mažai

Town of Lake
Ekskursija į “Naujienų” 

pikniką x-

Neatmenu ar “Toleika” ; tyuvo 
kada nors tiek sujudusi dėl 
“‘Naujienų” pikniko, kaip da
bar.

Juda visi be skirtumo par
tijų. Rengiasi važiuoti pikni- 
kan in cotpore, taip sakant,

Raulaa Purėtu f ąųdarytji ^j)e- 
cialę boksiiiihkų; griipęJiš(i vidu
tinio ir sunkiojo svorio; Bet 
bėda, kad musų Toleika negali 
pasigirti tokiomis čempionėmis, 
kokiomis, pavyzdžiui, pasižymi 
New Yorkas. Raulas, žinoma, 
galėtų sudaryti gerą programą 
su įvairiai^ pamarginimais, eni 
vei. Ale ir vėl trubelis: jis ne
turi specialio pakvietimo.
’ Bet . kaip ten nebūtų su pa* 
<tim Raulu, o toleikiėčiai ir ,to- 
leikietės važiuos j pikniką. Pik
nike gi bus vis vien įvairių par 
marginimų ir užkandžių: kum
pių, kopūstų, dešrų, gi M. fca- 
valiauskas (iš Brighton Par
ko) pavaišins visus naujienie

Visi žemiaus išvardyti asme
nys, rugp. 9 dieną malonėkite 
būti “The , Oaks” . Darže ne vė
liaus kaip 10cval| ryto. Vietoj
komisija paskiras darbus 

■■ Gi. Belevicli j ’ '
J. Narbutas r * ' ‘ 
A„ Žilis
K. čepukas 
Pučkorius
J. Valiulis
K. Liutkus 
J. Degutis 
Skurkis 
Yurkša 
Kemėžienfi

\ Antan. Vilionė 
. Juozas Ascilla *

P. Galskis 
J6nas Ascilla 
J. Bachunas 
V. Navickas 
Briedis » 
Ambrazevičia 
V. Mišeika 
V. Mankus 
X. Saikus 
Mickevičia, Jr. 
P. iMiller ’ 
Mrs. PučkorienS 
Mrs, šmotelienė 
E. šmotelis, Jr. 
J. Sinkus 

-J. Jokubauskas
B. S. Bariiiškis 
A. Garbukas 
J, Mickevičius 
j. Kaulinas , 
Mittckus, Jrr .

< Subačius, ,

Marąūette Park
Permaina bizny

_ —--- J
S. Danta pafemė bučernęS. Danta pafemė bučernę iš 

Sharko. ši buMrriė randasi ad
resu 2624 WedV 69 Street. S.

' . . ■ \ f ;vH.( - '«■.

Moderniai Biznio 
metodai .

Per pereitus 20, metų tapo padaryta 
didelio progreso* visose žmonių pastan
gų srityse. Padaryta progreso ir biz
nyje. ’ Dabar palaidas biznis nebera 
sėkmingas. Kiekvienas biznis turi bu- 
•ti, labai .tiksliai vedamas. Didžiosios 
industrijos užlaiko didelisu tyrimo de
partamentus, kurių Uždavinys yra ieš
koti naujų būdų vedimui biznio.

Smulkiųjų grosernių biznyje, Midwest 
organizacija yra pirmoji Chicagoje, ku
ri moderninius biznid metodus pritaikė 
prie grosepiių. Dabar jau 235 gro- 
sernės operuoja kaipo Midwest .Stores ir 
jų skaičius nuolatos auga,

Grosernės susivienijusios į Midwest 
Stores užlaiko savo sandelį ir viską per
ka bendrai. Tuo< budu prekės galima 
pirkti už žemiausias kainas, kadangi jas 
perkama dideliu kiekiu, daugiausia va
gonais. ,

Paskui seka pardavimas. Visos Mid- 
west sankrovos turi kiekvieną savaitę iš
pardavimus ir pardavinėja tuos pačius 
dalykus iiž tas pačias nustatytas žemas 
kainas. Plačiai garsinamąsi kas savai
tę šešjuose laikraščiuose, taipgi cirku- 
lioriais ir 1.1.

šie moderniniai biznio metodai pasi
rodė labai sėkmingi, Publika gali gau
ti prekes už daug žemesnes kainas 
kad buvo pirmiau* /, Delei to šios _ 
kfovos daro daugiau biznio, kas savo 
keliu padaro grosernę pelningesnių 
niu, negu kad buvo jpifmiaū.' •

ąegu 
sah-

t>iz

-

suimBmoNvmj)

'Jaunų Liet; Am, T aut. Kliubae lai
kys mėnesini susirinkimą pentkadieny,, 
rugpiučio 7* d., 7:30 vai. vak., 1 Cb. 
Liet. Auditorijoj. Visi niriai malonė
kite laiku pribUti, nes randas daug svar
bių reikalų, taipgi bus išduotą rapor
tas nuo draugiško išvažiavimo. Kurie 
dar esate . nesugrąžinę serijas, malonėkite 
šiame susirinkihie tai padaryti.

S. Kuneuičia, rašt.
f“

S. L. A. 238 kuopos mėn. * susirin
kimas įvyks rugpiučio 7 d., 7:30 vai. 
vakare, K^. Gramanto svetainėj, 4535 S. 
Rockvvell St. Kviečiamą visus narius at
silankyti, , nes turime svarbių reikalų 
aptarti. ’ • Fin. -raŠti J. Povilaitis.

Roseland. r 
šėrininkams. • 
bendrovės Šerų tai malonėkite atsilankyti 
pirmadieny,. rugpiučio 10 d., 7:00 vai. 
vak., L. D, name, 10413 Michigan 
Avė. Sekr. P. Raianskas.

Dr-tė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą nedė
lioj, rugpiučio 9 d., 1 vai. po pietų, 
Antano Česnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St. Nariai malonėkite atsilan
kyti ir užsimokėti mėnesinius mokes
nius ir nuo pikniko įikusiąs serijas su
nešti. ‘ Sekr. J. Dobulski.

Garfield Paek, Liet. k V. ir M. Pas. 
Kliubo' dėl išvažiavimo susirinkimas 
įvyks nedėlioję iš ryto rugpiučio 9, — 
10:30 A. M., Lawlęr Hali - 2.2:
W. Madison St. Malonėsit,e visi atsilan
kyti ir užsimokėti užsilikusius mokes
čius ir taipgi bus renkama darbininkai 
ant išvažiavimo. Valdyba.J • . ‘

Illinois Lietuvių Pampos \ Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
rugpiučio ' 7 d., Ch. Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted |St., 7:30 vai. vakare. 
Visi kliubiečiąi būtinai atsilankykite į Šį 
susirinkimą. Al Kaulakis, nut. rašt.

East Chicago, Ind. — A. L. A. Kliu
bas rengia pikniką Glenvvood, III., rug
piučio 9 d. Visi vietos ir apielinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. Bus gera 
muzika, yra salė, tad bus galima pasi-

111 —X!-1 Vieta yra miške arti
— Komitetas.

L. D. Namo bendrovės 
Kurie ‘ dar nesate gavę

3929

šokti iki sočiai
Tornton,. III.

•f į »

MADOS

£855'

2855 — Biznio ir ofiso 
'prasta bet labai elegantiška, 
vienos spalvos materijos su baltą api- 
kakle ir juostele. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę. r

Norint gkuti' vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blahkutę arba pri
duoti pavyzdžio ąūmeti, pažymėti 
miera ir aiškiai parašyti savo. var
dą, pavarde 'ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 ?centu. Galima pri
siųsti pinigus , arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept., 1789 So, 
Halsted St., Chicago, III.

J...,. ■■ „.„2,
NAUJIENOS Pattern Dept.

• : < •' ’ * 

1789 S. Halsted St., Chicago. ’ 
čia Įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pąvyzdi ......... .
/ • . t * v ■

Mieros per krutinę I

Kiekvieną moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiu** V j .-t. i, o 
kainą, : . . i7_,
10 CENTŲ, o patentas kurį 
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuo jaus Į 

Patiem Departamentą t

asisiuti sau gražiausius tubus už pigią 
MADŲ KNYGA kainuoja tik• ... ... . . 18sU

V

1739 So. Halsted St
. < CHICAGO; ĮLL.

Biznio ir ofiso suknelė. Pa-
Tinka iš

•••••asas •■>*•«>•••• ■ ■•>»•••••«•••
(Vardas ir pavarde)

5 (Adresas) v
' i .> ■' • J

(Miestai ir valstija)

SpeelaUatM rydyme chroniškų ir naujų 11. 
rų. Jei kltl neyaldjo jumis ISrydytl, atsilan
kyki: pas mane. Mano pilnas i Aegzami n avi
mas atidengs jūsų tikra ligų ir jei aA apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryB. Ei
kit . pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir Ras jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iiegzamlnavlmo—kas jums yra.galutino itegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr, J. E. Zaremba
IV. Jachfon Rlvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

.. CH1CAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 2:30 vakaro. Negi

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pietų.

20 «r.

po

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant Visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SQUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

CLASSIFIED ADS.
.11.1.1     • ■   II ■

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
'šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Stteet

Financial
 Finansai-Paskoios

PIRMAS morgičius su nuošimčiu 
ant pardavimo, 1335 So. 49 Ct. 2ros 
lubos. Cicero.

Business Service
; Biznio Patarnavimas   

KRAUSTYMAS, storadžiOs, namų ra
kandai nugabenami į California, New 
Yorką, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers. 
Telefonas, Rogers Park 1190.

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn., 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamel., su medžia
ga, už $29.50. Cash ar išmokėjimais.

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apniušu kėdes ir perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau sprųtgsus. W. Dur- 
bam, Oak, 3805.

ROpFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

DUMAN ROOFING CO.
3552 S. Halstcd St. Tel. Yards 0385

PATENTŲ Advokatas su 25 metų 
patyrimu duos pagelią išradėjams gau
ti patentus, finansavimų ir surasti tur
gų' praktiškiems išradimams. H. J. Sand- 
ers. 536 S. Clark St. Tel. Wabash 5150.

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių' Craftex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios it 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

. CONNORS
Tfl. Radcliffe 3284

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams 

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė,
kitę Seeley 3’345 dėl nemokamos 
monstracijos. < .

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 Soup) Paulina St.

Tel. Seeley 33*5

ir ,vi- 
Žiur- 
šau- 

de-

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware ir 
•Mąlevų, taipgi • plumbingo reikmenų.

Žemos kainos.

3218 Šo. Halsted St,
Tel. Victory 4965

Tiiscelianeous
Įvairus

PARDAVIMUI nauji pianai. / Ren
etai garažas ir ruimas dėl vyrų, ar vedu
sioj poros, 1 flatas. 2546 W.'(67th St.

. Automobiles
Iš PRIĖŽATIES nesveikatos turiu 

parduoti savo grąžų automobilių Willys 
KnigHt .už $300, beveik naujas. A. 
Beets, 1626 S. Ruble St., 2'lubos iš 
užpakalio.

B ot Reht >
PASIRENDUOJA štOras , su soft 

čTrink fixturiaą. Kreipkitės į 2 augš- 
tą nuo 11 ryto iki 9 vai. 
3113 S. Halsted St.

vakare.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak, I^edėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Help Wanted—Malė
‘^Darbininkų  ręįkia

REIKALINGAS unijistas janitoriaus 
pagelbinink^s, nevedęs, valgis, guolis ir 
mokestis. 4725 S. Calumet Avė. Tel. 
Kenwood 1808.

REIKALINGAS vyras galintis įsi
gyti naują didelį troką, važmai ir ga
benimui mieste ir priemiesčiuose. Pas
tovus darbas žmogui, kuris tinka tam 
darbui. 2501 Elston Avė.

REIKALAUJU lietuvių vyrų su 
biznio patyrimais, katrie turi gerus pa
liudijimus. Tokiems turime gerą pro
gą. * Atsilankykite nuo 9 iki 5 vai. 
vakare.
GOLD COAST DEVELOPMENT CO. 

Room 1001 
29 So. La Šalie St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lorio setas vertės $350 tik ,$85. Besiulis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95; taipgi fadio, lempas, maži staliu
kai ir tt. Galima matyti bile laiku 7816 
So. Marsbfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

MAJESTIC REFRIGERATORIAI 
Visi sankrovos sempeliai, niekurie visiš
kai nauji, išparduodami su 30 iki 40% 
nuolaida nuo reguiiarės kainos. 

7914 S. Ashland Avė. 
Tel. Radcliffe 7331.

PARDAVIMUI furnišiai, — gasi- 
nis pečius, seklyčios setas, radio ir vis
kas dėl gyvenmio. 939 W. 34 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai
DEL PARDAVIMO

Roominghouse, 44 kambarių, lysas 4 
metų. Renda $295. Visi ruimai iš
taisyti sulig vėliausios mados. Turėtų 
kalbėt* angliškai. Išmokysime vesti biz. 
nį. Parsiduoda už $3,000, įmokėti 
$1500. .

915 Irving Parlc Blvd.

PARSIDUODA restauranas, pigi ren
da, ilgas lysas, išdirbta vieta. Parduo
siu pigiai iš priežasties kito biznio. Jei
gu neturi pinigų, priimsiu pirmą mot- 
gičių. šaukite * Spaulding 2396.

PARSIDUODA ar pasirenduoja bu- 
černė ir grosernė, gerai einantis cash biz
nis. 2633 W. 43 St.

PARSIDUODA' grosernė ir delicates- 
sen krautuvė. Kontraktorius paėmė j 
mainą, todėl gausite didelį bargeną. Kas 
pirmas tas laimės. A. .Yanchus, 4119 S. 
Frandsco Avė. Tel. Virginia 1869.

.. It .. .. - -- .... -- ---- - *- -------

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, vieta išdirbta per 
daug metų. Pigiai.

- Pašaukit
Boulevard 9669

PARSIDUODA delicatessen ir groser- 
nė, geroj apielinkėj, seniai išdirbtas biz
nis, tarpe visokių tautų. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 2501 W. 
46th St. Tel. Lafayette 3334.

PARSIDUODA grosernė. parduosiu 
pigiai už teisingą pasiūlymą, esu .našlė 
moteris. 834 W. 33rd St. Telefonas 
Boulevard 1922.

ANT RENDOS štoras Brigbton Park, 
geras dėl 'barbernės. 4458 S. California 
Avė. Tel. Lafayette 7404.'

il" ",lf‘V;*,'
RENDAI pekarnė su visais įtaisymais 

'ir trokas. 3357 So. Auburn Avė. Savi- 
hihkas Hemlock 2383: >■

•• c z .

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
Chicagos prapertės savo 40. akrų farmą 
Micbigane, prie statė vieškelio, 2 my
lios nuo miesto, $},500. Javai, maši
nos. gyvuliai. •

Del platesnių žinių kreipkitės
J. BENDIG

2719 W. 23rd PI..
, tel. CrawfOrd 5480 ’
/ _____ ,

Real Estą te For Šafe~
NaroaLfe ___

Paul M. Smitii & Co.
REAL ESTATE

LOANS 0 INSURANCE 
perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Ttl. Lafayette 0455 

--- ---------------------------------------------------------------
DAR LABIAU NUPIGINTA

GREITAM pardavimui tikras barg-enas 
Reikia pinigų. 6 kambarių murinta bun- 
galow, labai dideli šviesus Kambariai — jei
gu jlcškote gerus namus .— pamatyk šiuos. 
O^ros išlygos. 10G37 May St. Tel. Beverly 

i.’—.....................................— —---------- '

PARDAVIMUI 2 augštų biznio pra- 
pertė, gražioj vietoj, 3 flatai ir krautu
vė, moderniškas, extra lotas it 3 mašinų 
garadžius. Greitam pardavimui, pusę 
arba visą, važiuoju Lietuvon, partneris 
lieka, randasi 2501 W. 46th St..

2601 W. 6th St. 
AtsišaukiU

2843 W. 38th St.
Tel. Lafayette 0274 J ,




