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2,000 kinų valstiečių 
komunistų eilėse 

krito kovoje
Kinuose dedasi baisenybės; plė

šikiškos komunistų bandos 
puola miestus, plėšia ir sker
džia žmones

IIANiKOVAS, Kinai, bal. 25. 
— Gauti čia pranešimai sako, 
kad 2,000 kinų valstiečių, ku
rie buvo priversti stati i ko
munistų eiles, buvo visi užmu
šti kautynėse su valdžios ka
riuomene netoli nuo Šinto, Hu- 
peh -provincijos miesto.

Komunistų jėgos buvo vald
žios kariuomenės sumuštos, ta
čiau jų vaidams su bandomis 
pavyko pabėgti į arčiausią mie
stą, kur jie piešdami ir -grob
dami išskerdė apie 1,800 žmo
nių, neskirdami nei molterų, nei 
vaikų.

Kitų artimesnių miestų mie
stelių gyventojai, išgirdę apie 
komunistų puolimus ir sker
dynes, palikę savo miestus plė
šikams, pabėgo.

Iš Hučavo, čekiango provin
cijos šiaurėje, praneša, kad to
ji* apielinkėj nepaliauja siau
tusius plėšikų bankos, degin
damos, plėsdamos ir skersda- 
mos -gyventojus. 3,000 bandi
tų pagroliė Szeano miestą. Kad 
neplėštų miesito, vietos preki
ninkai pasiūlė banditams 1(M) 
tūkstančių dolerių* Banditai bu
vo sutikę, bet pirmiau nei pi
nigai buvo jiems sumokėti, j 
miestą atvyko provincijos ka
riuomenės dalis. Kautynėse, 
3(M) banditų ir 50 kareivių kri
to. Banditai buvo išguiti.

Kinų maištininkai užsi
sakė užsieniuose gin

klų ir amunicijos
KANKINAS, Kinai, bal. 25. 

— Tautinės Kinų valdžios ga
vo žinių, kad maištininkų ge
nerolai Kinuose užsisakė Euro
poje ir Amerikoje daug gink
lų ir amunicijos. Vyriausybė 
<|ave Įsakymų stropiai daboti 
ir, kai tik siunčiami maišti
ninkams -ginklai ir amunicija 
pasieks Kinų vandenis, tuojau 
suimti.

J EI t ’ZO L! M AM, Palestina, 
bal. 25. — Vakar čia buvo pa
smerkti mirties bausmei trys 
arabai, kaltinami dėl užmuši
mo vieno žydo per Įvykusias 
Hebrone praeitą-rudenį ara'bų- 
žydų riaušes.

Vienas pasmerktųjų sakosi 
neturįs dar 18 metų amžiaus, 
ir jei pasirodys, kad tai tiesa, 
mirties bausmė jam bus pa
keista;.

16 žmonių pasigenda 
garlaiviui sudegus

Iš buvusių laive dvidešimt še
šių įgulos žmonių tik dešimt 
buvo kitų laivų išgelbėti

STA'MFORD, Conn., bal. 25. 
— Praeitą naktį juroj ties 
Stamfordu užsidegė krovinių 
garlaivis Thames, plaukiojus 
tarp New York o ir Bridgepor- 
to. Laive įvyko keletas spro
gimų ir ugnis taip greitai iš
siplėtė po visą laivą, kad Įgu
los žmonėms, kurių buvo vi
so (dvidešimt šeši, teko gelbė
tis valtimis. Vėliau garlaivis 
Lexington vieną valtį su devy
niais įgulos žmonėmis išgriebė 
iš vandens ir išgelbėtuosius nu
gabeno į Providence, R. I. Dar 
vienas laivo žvejų laivo išgel
bėtas ir pargabentas i BridĮge- 
portą. Kitų šešiolikos žmonių 
niekur nesurasta ir bijoma, kad 
jie nebotų žuvę.

Katalikų kunigas 
suimtas už mergi

nos puolimą
FAIRMONT, Minn., bal. 25. 

— čia tajai suimtas ir kaun- 
tės kalėjime padjė.tas reveren- 
das Joseph Hayostdk, Roches- 
terio, Minu., katalikų bažny
čios kunigas. JĮ kaltina dėl ban
dymo prievarta išžaginti vieną 
Fairmonto mokyklos mokyto
ją, 20 metų amžiaus merginą.

Kiek prieš tai kunigas Hayo- 
stek buvo areštuotas su deg
tinės transportu Albeht >Lea 
miestely. Už tai jis buvo nu
baustas $100. Dabar jis pakliu
vo už daug rimtesnį nusikal
timą.

Svarbus Pranešimas DLK Vytauto 
Ekskursijos j Lietuvą Reikalu

Oficialė D. L. K. Vytauto ekskursija iš
plauks iš New Yorko gegužės 24 dieną 
Skandinavų-Amerikos Linijos laivu 
Oscar II.

NEW YOHKAS, įbaland. 21. 
(Ekskurijos Rengimo Komiteto 
te legrama Na u j ien oms.) —&iuo- 
mi pranešame, kad Amerikos 
Lietuvių D. L. K. Vytauto ren
giamoji oficialė D. .L. K. Vy
tauto ekskursija Klaipėdon, 'ku
ri buvo rengiama Buitie Ame
rica Line, tapo formaliai .per- 
ikeJta į Skandinavų Amerikos 
Linijos laivą Oscar II.

Turint omeny plačiai žino
mas aplinkybes, Jkurios reika
lavo ekskursijos paketinio, eks
kursijos komitetas džiaugiasi 
galėjęs sudaryti tinkamą susi
tarimą su populiare Skandina
vų Amerikos Linija* ir galėji
mą įsigyti tokio gbro laivo, kaip 
kad yra Oscar II.

Anksčiaus paskelbta Ameri-1 
kos lietuvių agentų asociacijos

ekskursija, kuri turėjo išplauk
ti j Klaipėdą įtuo pačiu laivu, 
tampa sujungta su šią ja ofi- 
ci'Sile ekskursija.

Ekskursijos komitetas kvie
čia visus Amerikos lietuvius, 
kurie gali vytkti Lietuvon, ke
liauti su šiąja oficialė ekskur
sija, kuri išplauks iš New Yor
ko šeštadienį gegužės 24 d. Os
car II laivu, kad tokiu budu 
Amerikos lietuviai padarytų 
Įspūdžio musų tėvynei savo 
skaitlingu ir nuoširdžiu prisi- 

• dėjimu prie musų tautos did
žiausio apvaikščiojimo (paminė
jimui 500 metų D. L. K. Vy^ 
tauto Didžiojo sukaktuvių.

I). 1L. K. VYTAUTO EKS
KURSIJOS KOMISIJA: Kun. Si- 

; monaitis, Vinikas, Strimaitis, 
Šlikas, Montvilas.

Trys arabai pasmerkti 
mirti Jeruzolime

[Atlantic and Picitic Photo]

Ash Lawn, Va. — Namai, kuriuose, gyveno penktasis Amerikos prezidentas, James Monroe.
Neužilgo tie namai bus atidaryti publikos lankymui

50 žmonių užmušta 
riaušėse Indijoje

Pesha-ware, kur įvyko rimtų 
neramumų, visokį susirinki
mai tapo vyriausybės užginti

PESHAWAR, Indija, bal. 25. 
— Apskaičiuoja, kad pei’ pa
starus neramumus ir riaušes, 
kurių čia įvyko ypačiai praeitą 
trečiadienį, daugiau kaip pen
kiasdešimt asmenų buvo užmu
štų ir daug- sužeistų. Tarp už
muštų buvo trys bristų karei
viai. Tvarka, bent tuo tarpu, 
atsteigta.

Užbėgti už akių tolesniems 
neramumams, vyriausybė už
gynė visokius susirinkimus ir 
demonstracijas.

Iš darbo pasaulio
JAPONŲ TRAMVAJŲ IR 
RUSŲ STREIKAS PASI

BAIGĖ

TOKIO, Japonija, bal. 25.— 
Sostinės tramvajų ir busų dar
bininkų streikas šiandie pasi
baigė. Konferencijoje su bur
mistru šit reiki n inkai pasidavė 
be sąlygų.

Streikas buvo kilęs dėl to, 
kad miesto tiram vajų admini
stracija apkarpė darbininkų al
gas. Streike dalyvavo daugiau 
kaip 13 tūkstančių tramvajų ir 
busų darbininkų.

Feierverkų sprogimo 
Indijoj 7 asmens 

užmušti
KARACHI, Indija, bal. 25. 

— Rohri mieste vienoj indų 
feierverkų krautuvėj Įvyko 
feierverkų sprogimas, kurio 
septyni asmenys buvo užmu
šti.

Suėmė laive 18 Bengali
jos indų riaušininkų
RANGOON, Indija, bal. 25. 

— Atplaukusiame čia iš Chit- 
tagongo garlaivy Shakdara po
licija padarė kratą ir suėmė 
aštuonioliką Bengalijos indų. 
Jie buvo suimti rjišy su pasta
romis riaušėmis Chittagonge, 
kur indų Imaištininkai puolė 
policijos ginklinę ir užmušė še
šis policininkus.

WINDSOR, Anglija, bal. 25. 
— (Valijos princas Eduardas, 
Anglijos sosto įpėdinis, grįžo 
iš savo medžioklių Afrikoje.

Suėmė bankininkų dėl 
išeikvojimo $20,000

PIIILADELPTIIA, Pa., bal. 
25. — čia tapo, suimtas J. S. 
McCtilloch, buvęs dabar bąn- 
krotavusio Union Bank and 
Trus’t Co. pirmininkas. Jis yra 
kaltinamas dėl išeikvojimo 
$280,00(1 to banko pinigų.

Lenkai suėmė 12 ta
riamų ukrainiečių 

teroristų
LVOVAS, Lenkija, bal. 25. 

— Lenkų policijiai skelbia su
sekus tariamą ukrainiečių (ru
sinu) teroristų , organizaciją, 
kuri dinbusis bombas atenta
tams prieš lenkų valdininkus ir 
sovietų konsulatą Lvove.

Atentatais prieš sovietų koiT- 
sulatą teroristai norėję keršyti 
rusauns už bolševikų terorą 
Charkove, kur andai buvo pa
smerkti ilgiems metams kalė
jimo 29 ukrainiečių darbuoto
jai, bolševikų apkaltinti dėl 
“kon t r revo 1 i u ei j os ”.

Dvylika* tos ukrainiečių or
ganizacijos narių areštuoti.

Aviacijos nelaimės
MOKINYS PILOTAS ŽUVO

ARKANSAS CITY, Kan., bal. 
25. — Jo aeroplanui nukritus 
netoli nuo čia, uižsimušė jau
nas aviiaei.jos mokinys John 
Dawison, 20 metų amžiaus.

Aklas nušovė savo žntb- 
ną ir pats nusižudė

CANEY, Kas., bal. 25.—Eli- 
sha O^Bryant, 64, susikivirči
jęs su savo žmona Eva, 55, šo
vė ją, kai ji ėjo pro duris, ir 
nukovė. Po to O’Bryantas pats 
nusišovė.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Didumoj debesiuota, gali būt 
lietaus apie vakarą; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
niai, (Augiausia žiemių rytų, 
vėjai. • z

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 38° ir 460 F.

Šiandie saulė teka 4:54, lei
džiasi 6:42. Mėnuo teka 4:03 
ryto.

Prohibicijos priešai 
vis tik daugumoje

Literary Digest jpnkieta parodo 
70.51% prieš prohibiciją ir 
tik 29.49% už prohibiciją

NEW YORlKAS, bal. 25. — 
Savaitinio žurnalo Literairy Di- 
gest paskelbti iki šiol gauti at
sakymai ankietoje prohibicijos 
klausimu parodo, kad prohibi
cijos priešų skaičius vis dar 
toli prašoka prohibicijos šali
ninkų skaičių.

Iš žurnalo ilšsiuntinėtą ankie- 
tos baliotų iki šiol grįžo 3,- 
705,742. Tųjų balsai pasiskir
stę šitaip: 1 1

Už visišką prohibicijos pa
naikinimą — 1,507,314, arba 
40.67%.

Už prohibicijos pakeitimą — 
1,108,655, arba 29.84%.

Už prohibicijos išlaikymą —» 
1,092,742, ia.rba 29.49%.

Illinois valstijoj balsuota: už 
prohibicijos panaikinimą — 
106,886; už pakeitimą — 69,- 
527; už išlaikymą — 56,339.

Prohibicijos įstaty
mo vykdymas šau

tuvu
KNOKVILIJE, Tenn., bal. 25 

— Gaudant munšaininkus, va
kar netoli nuo čia buvo deputy 
šerifo nušautas (Charles Gtaim- 
mons, 20 melų vaikinas.

Mirtinai pašovė
EAGLE RIVER, Wis., bal. 

25. — Ieškodami slaptos deg
li n ės varyklos, pro h ibi ei j os 
agentai mirtinai pašovė čia gy
ventoją Edwardą Fohtą, 36 me
tų amžiaus.

Episkopatų kunigas iš
teisintas dėl vedinio 

katalikės pačios ■
LEXINGTON, Ky., .bal. 25. 

— čia pasibaigė episkopalų baž
nyčios teismas Daytono, Ky., 
episkopalų kunigui Rev. Juliui 
Arnoldui Velasco. Bažnyčios 
teisman jis buvo pašauktas, kal
tinamais dėl vedimo moters ka
talikės, Catherinos Rogers. Tei
smas braukėsi dvi dienas ir 
pasibaigė kunigo Velasco ištei
sinimu.

6 asmenys žuvo gaisre
MEKSIKOS (MIESTAS, bal. 

25. — Gaisre, kuris praeitą nak
tį siautė Talapane, Meksikos 
Miesto priemiesty, sudegė sep
tyni asmenys. Gaisras kilo vie
noje pašaro sankrovoje.

Del mylimos, kinietis 
nukovė 7 asmenis

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 25. 
— Del to, kad šeimininkas ne
norėjo 'leisti jam vesti tų pa
čių namų tarnaitę, kurią jis my
lėjo, šeimos virėjas, kinietis, 
pasiėmęs mėsos kapojamą kir
vį ir eidamas iš kambario į 
kambarį negyvai sukapojo sa
vo šeimininką, -jo žmoną, jų 
dvejetą mažų vaikų, dvi tar
nauti ir vieną tarną. Po to jis 
su savo mylimąją pabėgo.

Sąmokslai prieš Pe- 
ruvijos prezidentą

Suimta 12 tariamų sąmoksli
ninkų; trijuose departamen
tuose paskelbtas karo stovis

LIMA, Peruvrja, bal. 25. — 
Policijos vyriausybes praneši
mu tapę susekti du sąmokslai 
Peruvijos respublikos preziden
tui Leguia nužudyti. Kol kas 
tapo suimti dvylika tų sąmok
slų vadų, jų tarpe I)r. Manuel 
Jesus Urbina, buvęs parlamen
ti o atstovas, ir Enrique de la 
Piedra, buvęs ministenis ir se
natorius.

Ryšy su tų sąmokslų suse
kimu vyriausybė paskelbė karo 
stovį it r i juose Peruvijos depar
tamentuose (gubernijose) — Li
mos, Junino ir Lambaueąue, 
taipjau Calao provincijoj.

Su rytdiena praside
da “daylight sav- 

ing” laikas
Šią naktį prieš eidami gult pa

sukite savo laikrodžius va
landą priekin

- w
Rytoj paskulbinis balandžio 

menesio sekmadienis, o su juo, 
kaip jau kelinti metai yra įves
to!, prasideda vadinamas “d|ay- 
light saving” — pailgintos die
nos šviesos laikas, — kuris tę
sis iki paskutinio rugsėjo mė
nesio sekmadienio.

“Daylight saving’’ laikas pra*- 
sideda nuo vidurnakčio iš šeš
tadienio i sekmadieni, dėlto šį 
vakarą, prieš einiaait gulti, rei
kia laikrodis pasukti ištisą va
landą priekin.

DU BRITŲ LAKŪNAI ŽUVO

CRA^WELL, Anglija, M. 
25. — Jų aeroplanui (sudužus 
čia aerodrome, užsimušė pilo
tas serž. Fearn ir mechanikas 
Charlton.
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Jugoslavijoje prasi
dėjo didelė politinė 

kroatų byla
Dvidešimt keturi asmenys kal

tinami dėl konspiracijos prieš 
Jugoslavijos valdžią

BELGRADAS, Jugoslavija, 
ibail. 25. — Belgrade prasidėjo 
didelė dvidešimt keturių kroatų 
politinė byla. Visi jie ynai kro
atų valstiečių partijos nariai ir 
visi kaltinami dėl konspiraci
jos prieš valstybę.

Visi dvidešimt keturi kali
niai yra suskirstyti Į tris gru* 
peš. Pirmolj ir didžiausioj gru
pėj yra dvidešimt asmenų, dau
giausia jannų vaikinų. Jie kal
tinami {kaip slaptos teroristi
nės organizacijos nariai, kurie 
išsprogdinę keletą įstaigų, su
žaloję keletą vialdininkų ir kė
sinęs! išsprogdinti traukinį, ku
riuo lojalių ikroaitų delegacija 
keliavo į Belgradą pareikšti ka
raliui Aleksandrui savo ištiki
mumą.

Antroji grupė, kurios taria
mais vadais yra prof. JellaciČ 
ir pulk. Vilko Begič, yra kal
tinama dėl pirmosios grupės 
organizavimo, aprūpinimo jos 
pinigais ir paliekimo planų.

Trečioj grupėj yra Dr. Ma- 
ček, Kroatų valstiečių partijos 
— dabar likviduotos — vadas. 
Jį kaltina dėl parupinimo gin
klų ir finansavimo teroristinių 
aktų.

Audra Portugalijoje
iLISAEONAS, bal. 25.—šiau- 

rinėj 'Portugalijoj siautė smar
ki audra, padarius daug žalos. 
Audra sugriovė daug namų ir 
vieną bažnyčią ir išlaužė dau
gybę vaisinių medžių. Per aud
rą buvo ir keletas žmonių su
žeista.

Apiplėšė kely
Kovo 26 d. vykstant iš Ve- 

viržėnų, Aindrijavo m. link 6 
klm. miške buvo apiplėštas pil. 
Metrikas Alfonsas. Piktadariai 
iššokę iš miško ir šviesdami 
elektros lempute įMetrikui į akis 
i>areikalavo pakelti raukas auk
štyn, atėmė iš jo 200 litų pini
gų ir auksinį amerikonišką 
laikrodį tsu auksiniu retežėliu.

Daug bedarbių
Mažeikiuose yra daug bedar

bių, kurie pusbadžiai gyvena. 
Ūkininkai bernams mažas algas 
duoda. Į



NAUJIENOS, ChlcagS, ffl.

Iš III. Angliakasių Gyvenimo I Pittsburgh, Pa
Iš SLA 353 kuopos veikimo

Benton, III ginklais, tai į sveikatą organi
zacijai jie neina. —Reporteris.

Kraujas jau liejasi savi tarpinėje 
mainierių kovoje

Užvakar parašiau “Naujie
noms”, kad Illinois mainierių 
unijai grūmoja pavojus pakrik
ti, grūmoja pavojus mirti. Pa
sakiau taip todėl, kad mačiau

Scottville, Midi
Iš ūkininkų gyvenimo

šio miestelio apielinkčje 
vena daug lietuvių ūkininkų, 
žemės pusėtinai geros ir musų 
broliai lietuviai gyvuoja gerai.

gy-

įtemptą savitarpinę angliakasių pavasarį nekurie sugrįžo iš 
kovą. O iš praeities patyrimų, miestM ir pradeda ūkininkauti.

Dešimts metų tam atgaj 
Scottvillej susitvėrė Lietuvių 

: Ūkininkų žemdirbių 'draugija, 
' kuri šiemet yra nutarus apvai- 

išsireiš- Ūkčioti dešimties metų gyvavi- 
Šiandien betgi esu linkęs „ „balius su programų. Gegužes 3 

d. Taipgi kartu bus paminėji
mas pirmos gegužės kaipo dar
bininkų šventės. Draugija per 
tą dešimtį metų pergyveno gė
jų ir blogų laikų. Įš pačių 
draugijos narių buvo ir tokii^, 
kurie bandė draugijos gerovei 
kenkti. Bet kasdami duobę 
draugijai, patys į ją įsmuko ir 

: šiandien nė jų pėdsako šioj 
apielinkėj neliko.

Draugija nuo pait jos įsiku- 
l rimo augo nariais ir finąnsiš-. 
kai. Per dešimtį metų yra 

Išmokėta 
keliolika šimtų dolerių pašelpos 
sergantiems ir- sušelpta ištiku
sius nelaimes draugus. Palai- 

| dota keli mirę draugai, kuriems 
j išmokėta pomirtine. Kiok ba

iš kitų unijų kovų žinau, kaip 
nukamuoja darbininkų oganiza- 
cijas tokios kovos.

Bet man pačiam vėliau atro 
dė, kad “perstipriai 
kiau. 
pakartoti tą pasakymą.

Kraujas liejasi

Kaip žinote, kova eina

Esplen • (Pitts- 
bet vis atidėliojb- 
turėjome kairny- 

kuopą, susidedan- 
“progresy- 
pamatėme,

lietuviai turi 
neštoj imui j 
SLA. kuopa 
yra žinoma, 

vadinamaisiais 
bendras, nau-

tarp 
John Levviso ir jo šalininkų — 
iš vienos pusės, o iš kitos— Į 
tarp Aleksandro Howato, vieno 
švariausių, ištikimiausių anglia
kasių unijos vadų, ir visų tų, į 
kurie deda pastangas perorga-! 
nizuoti angliakasių uniją visoj 
Amerikoj.

Well. Hovvat, prezidentas ang-l 
liakas'ių unijos, išrinktas nese- 
niai Springfielde. o ir vice-pre-į įaug į” 
zidentas Adolph Gerimer vakar
ti kelbūti angliakasių nirtingu i i o. 

Royaltone, III.

Prieš ketvertą mėnesių Mi- 
Keęs Kocks,' Pa. kaimynystėj— 
Esplen—Pittsburgh, Pa., įsikū
rė nauja SUA. kuopą. Jau se
niai buvo pageidaujama įkurti 
SLA. kuopa 
burgh, Pa.), 
me. kadangi 
nystėje kitą
čią, daugumoje, iš 
vių”, bet kuomet’ 
kad geros valios 
rimtų priežasčių 
McKees Rocks, 
(nes iš patyrimo 
jog su taip 
“progresyviais”
dingas darbas neįmanomas) pa
prašėme SLA. centro leidimo j- 
kūrimui SLA. kuopos. Leidimas 
buvo gautas ir darbas varomas 
pirmyn.. Darbą pradedant kuo
pa prisidėjo prie SLA. IlI-čio 
apskričio. Musų kuopos du na
riai tapo išrinkti parengimų 
komisijoj!, pirmin. Paul Dargis, 
sekret. Jurgis Jasulaitis.

Balandžio 17 d. įvyko kuopos 
susirinkimas, kuriame įvyko 
centro valdybos balsavimas ir 
atstovo seiman išrinkimas. Na
rių susirinkime dalyvavo de
šimts ir visi dešimts balsavo 
už: Gegužį, Mikalauską, Gugj, 
Jurgeliutę, Dr. Klimą. Januške
vičių, Raginšką. Seiman išrink
tas P. Dargis.

šeštadienis, baland. 26, 1930

Priminimas Radio
Klausytojams

NEDĖLIOJĘ, BALANDŽIO 27,

Lietuvių Radio Valandoje,

LOCKPORT HIGHLANDS
ir giliųjų vandenų kelio ateitį.

Pasiklausykit![Atlantlc and Pacific Photo]

Chicago. Joseph M. Rummler, kuris su dviem savo draugais 
4G pėdų ilgio laivuku nuplaukė į Graikiją ir sugrįžo atgal. Iš
plaukė jie pereitų metų liepos mėnesyj. Reiškia, kelionė buvo 
pusėtinai ilga.

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų, iš Stoties WCFL, 
bus svarbus pranešimas apie

......................... ... ............. .i. ■

“Kalbos’’ žurnalas pardavinė-
Bet mažiukai au- j amas tik atskirais numeriais, 

vakščiojo ir jei Pirmo No/ kaina 3 litai —prie

,n is>d(jęs | įmokėta pomirtine. II™. L.— 
prie llovvato ii pukkuiso v>- |.^ pd<nikų tapo surengta dėl 
liktam arba Illinois valstijos 
distriktui. Natūralu, kad jis iri 
pakvietė kalbėti Hovvatą ir Ger-' 
merį. Kada juodu atvyko į Roy-| 
altoną, tai pasirodė, jog lokalo i 
svetainė bus per maža visai 
mainierių ir jų žmonių miniai;
sutilpti.

Taigi keletas vyrų nuėjo nu
samdyti teatrą, skersai gatvės,' 
mitingui. Tuo tarpu prisiartino! 
prie Howatg ir Gormcrio. j. d .ja 
snekrjusnj su Keletu kd.f vyrų. 8() |).u.i ^30() Uz<
būrys atvykus^ iš kito lokalo |aiko gaVQ )atforma del piknj. 
Lnviso salininkų. L. . '. . . ■T. -i - A • • v. gų gana gražioj vietoj, ant au- Jie pareiškė Germenui: sian- , __ x.. 'geto kalno su gražiu die, girdi, mitingo nebus. . o.A . , ... _ prie St. Mary s ežero,Germeris at.sihepc: Kas sa- .. . ,eitą vasarą dauguma 

i giečių turėjo progos 
j pasilinksminti ant pikninkų su 
Scottvilles ūkininkais. Prašome 

'gerbiamus chicagiečius ir šią 
vasarą scottvilliečius atlankyti 

i ir pamatyti didžiausią ūkininkų 
žemdirbių draugiją ir koloniją 

'Suvienytose Valstijose.
—Ūkininkas’.

yra

draugijos naudos, tai sunku iy 
i atminti. Apvaikščiojant dešim- 
i tus metus, draugija nutarė pa
daryti vajų ir yra paskirus do
vanas nariams, kurie dauginusią 

i prikalbins naujų narių. Taipgi 
yra'numažintas įstojimas į 
draugiją. Iki 25 metų 50c., o 

. nuo 25 iki 50 metų vienas do
leriu. Vajus baigsis rugsėjo 1

KAS DEDASI
LIETUVOJE
Rašo Pranės Brolis

Mano rašymus

ba-

ma

Šiandien gavau

Tau mat, -jo eita 
TaiTTer * numeryj

gojum 
kur per- 
ir chica- 
smagiai“Go to it!” pasigirdo balsas 

Ir Levviso šalininkai iš kito lo- 
kalo. puolė GermerįK

Germerio akyse ėmė žaibuti.
Bet Germeris yra diktas, tvir-l 
tas vyras. Nors kovtetu (knock-l 
les) perkirstą jo veidas, bet jis| 
nenukirsta. Abiem rankom jis' 
apkabino portfelį, kuriame buvo, 
dokumentai.

„ ts [korespondencijos
Tuo tarpu pasigirdo šūviai, j Į :____ __

Hovvat ir Germer, apsupti mi-[ - ---------——
nios, išliko neperšauti. Bet kul 
ka pataikė gazolino stoties pri 
žiūrėtojui, kuris i 
gatvy netoliese ir 
mą nesimaišė.

Be to, pašautas 
komis konstebelis 
policininkas). Yra, 
daugiau sužeistų.

Šaudymasi sulaikė puolimą. 
Minia ir puolikai išsisklaidė.

Kada nutilo susirėmimas, tai 
mitingas teatre visgi laikyta. 
Sakoma, kad Germer kalbėjęs 
visas dar sukruvintas. Po to 
jau nusiplovė. Kalbėjęs ir IIo- 
vvat.

Reiškia, mitingas įvyko. Mi
tingas buvęs skaitlingas. Roy-j 
altono lokalo mainieriai užsilai-1 - ’
kę kuo ramiausiai.

Dabar kas buvo tie vadai 
kurie puolė Hovvardą ir Germe-1

Pats nebuvau muštynėse, ne
mažiau jų. taigi tikrai pasakyti 
negaliu. Bet čia, Bentone, kalba, 
kad užpuolimui vadovavę koks 
ten Edmottson, Grdve 
ford; I 
šalininkai, lyderiai šitoje mi
nais valstijos daly.

Well, unijose, kaip ir kitokio- j 
se organizacijose, diskusijos, į 
debatai, argumentai tų organi
zacijų labui yra pageidapjami.
yra reikalingi. Bet kada prasi ‘|\I IUkep’
deda puolimai su kas'tekais, su 1 ll<ll MlIKILvb 11 llvbv

Pittsburgh, Pa
stovėjo šaly- 

■ į susiremi-

trimis kul-! 
(Royaltono 
sakoma, ir

Vytauto 500-tų metų nuo mir
ties sukaktuvių paminėjimas

SLA. 353 kuopos ir L. T. K. 
Šv. Jurgio parap. komitetų po
sėdyje nutarė bendrom jėgom 
surengti 503-tų metų paminė
jimą nuo D. L. Kunigaikščio 
Vytauto mirties. Paminėjimas 
įvyks gegužės 11 dieną, 7:30 
v. v. L. Tautinės Kat. šv. Jur
gio parapijos svetainėje 19th 
St. S. S. Pgh., Pa. Paminėji
mo programa bus įvairi. Yral 1 ° — I

Į pakviesta ištisa eilė gabiausių 
Pgh’o ir apylinkės dainininkų, 

kalbėtojų ir net Šv. 
Jurgio pa r. choras. Be to viso 
dar bus suvaidinta stud. Dargio 
parašyta komedija — “Raseinių 
Magdės ir Telšių Pliumpio pirš
lybos”. Dienos metu Taut. 
bažnyčioje įvyks' iškilmingos 
pamaldos ir pamokslas, 'kurį iš
pildys vyskupas Z. Vipartas. 
Taigi visi tautiečiai atsilanky-

Rašau pačioje pradžioje 
landžio mėli. (3 d.) dieną, 
sau ir manau, kada jis, šis 
no raštas, nueis, kada jį 
spausdins.
“Naujienų” No. 29 (vasario 4 
d. išėjusi).
visą mėnesį
i adau truputėlį savo rašinėlių,
tad ir vėl rašau, žinoma, kad 
kitoks ūpas pasidaro, kai pama
tai savo raštą išspausdintą. Vėl 
norisi rašyti. O jei raštas pa
tenka j krepšį arba cenzūra sa
vo purviną leteną, uždeda, tai, 
žinoma, atima paskutinį norą 
rašyti.- Daug dabar Lietuvoje 
yra laisvos minties slėgėjų. Ne 
tai, kad laisvos, bet bendrai 
minties slėgėjų. Keli žmonės 
pasiėmę j savo rankas autorite
tą visą Lietuvą šokina: “Per 
virvutę, per pavadį”... Tai toks 
mano rašymas!

J. Jablonskiui pasimirus

Kaip čia, rodos, senai rašiau, 
kaip apsilankiau pas Joną Jab
lonskį ir savo įspūdžiais pasi
dalinau su “Naujienų”- skaityto
jais (žiur. “Naujienų” No. 29- 
tas). Jau tada kiekvienas ga
lėjo suprasti, kad to Lietuvos 
vyro dienos suvis baigiamos. O 
dabar štai jau jo nebėra. Jis 
sustojo kvėpavęs', sustojo mirk
sėjęs, sustojo vos girdimu bal
su kalbėjęs, ir su didžiausiomis 
iškilmėmis tapo Kauno kapinė
se užkastas. Kas dabar jo vie
tą užims. Kas? Buvo žmogus 
—nebėra žmogaus. Buvo kal
bininkas, nebeliko kalbininko. 
Kokia ta gamta sauvalė! Išdai
gi na, iškelia žmogų, pablaško, 
pataško ir vėl į duobę įkiša. 
Nebėra Jablonskio. Paliko savo 
darbo vagą neišartą, žagrę va
goje įsmeigtų. Kas dabar pa
ims jo musų kalbos dirvonus 
toliau arti? Kas?

šilta Lietuva

*s ir VVill-1, .. r • kitę į šį parengimą, nes' tokskad jie esantys Levviso ,V1 ., . ‘ ,iškilmingas paminėjimas įvyks
ta tik vieną sykį bėgyje (pen
kių šimtų) 500-tų metų, nepa
mirškite!

—Renginio Komitetas.

šiemet atvirai ir drąsiai gu
lima pasakyti: šilta Lietuva! 
žiliausi seniai nebeatmena to
kios šiltos žiemos', kaip šiemet. 
Nebuvo nė šalčių, nė vėjų, nū 
pūgų, nė pusnių. Visą žiemą 
keliais autobusai švysčiojo šian 
ir ten ir žmones bei prekes 
vežinėjo. Vos tik kovo mėnesio 
pabaigoj, kol pašalas iš žemės 
išėjo, porai savaičių sunkieji 
autobusai sustojo' tai yra

buvo sustabdyti, kad plentus 
neišlaužytų.
tomobiliukai 
kam buvo didelis reikalas, už
brangesnę kainą vežiojo, šil
tas ir pavasaris. Pažibėjo pora 
dienų saulutė ir musės pasie
niais pradėjo zvimbti, alyvos 
sprogti. — Sakau ir rašau taip, 
kaip yra. Kad mano gamtos 
aprašymo pasiskaitęs amer 
tiš jaustųsi lyg Lietuvoje 
vęs... šilta Lietuva!

“Kalba”

bu-

isėjo 
naujas gražus dalykėlis pava
dintas “Kalba”.

Šiomis dienomis Kaune

1 numeris, X metai, 1 tomas 
ir 1 susiu vinys, šis' sąsiuvinys 
tur 4 spaudos jaukus (G4 pųs- 
ląp.). “Kalba 
žurnalas, 
džius.

-bendrinės kalbos 
Redaguoja Pr. Skar- 

Kalbos žurnalą leidžią 
“Sakalo” bendriiVę. Rėdo J. Tal-
mantaš, J. M. I^ūf'Hiaitis ir Pr. 
Skardžius—žmonės visai nauji 
ir nedaug žinomi. Bet, matyt, 
su musu kalbos dalykais jau ge- t
rokai apsipažinę, apsitrynę. žur
nalas turi ganą1 rimto įspūdžio. 
No. pirmame tilpo: 1. Redakci
jos žodis. 2. Jablonskis (pasimi
ręs). 3. Kalba ir kalbėjimas—I 
Pr. Benderio. 4. Kalba ir vi
suomenė—Zigm. Kuzmickio. 5. 
Kalbos dėsningumas ir jos me
nas—Mykolaičio-Putina. 6. Ra
šyba ip jos reforma—Pr. Skar
džius. 7. Kalba ir taryba (ora
torija)—A. Salys. 8. Prielinks
niai ir veiksmažodžiai — Pf. 
Skardžiaus. 9. Terminologijos 
darbo atgaivinimas —J M. Lau
rinaičio. 10. Laikraštinės kalbus 
dalykai. —Rygiškių Jonas. — 
11. Prikelkime “Kalbos” drau
gija—J. M. Laurinaitis. 12. Kal
bos mažmenos—Pr. Skardžius. 
13. Kritika ir bibliografija — 
Talmanto, —Pr. Skardžiaus —jf I 
t.t. (smulkmenos).

daljaytinės Lietuvoje bepmingės 
lygaįut brangoka. Kiti No., sa
ko gal būt didesni ir brangesni.

Bet vistik yra labai geras ir 
brangintinas dalykas. Rašyto
jams, laikraštininkams ir bend
rai kiekvienam piliečiui savo 
kalUtj. pažirrti iv ją gerai mokėti 
yra svarbus daiktas, šlykštu 
matyti ir klausytis, kai kas 
netaisyklingai rašo arba kalba. 
“Kalbos” žurnalo tikslas— no
rinčius kalbos išmokti— tinka
mai išmokyti.

ŠTAI GERAS PIR
KINYS

Akeris žemės arba daugiau 
parsiduoda su 7 k>amb. namu 
iš medžio jjtyiko, su mūri
niu skiepu, gerame stovyje. 
Prie 159th gatvės ir netoli 
Archer Avė. strytkarių, prie 
pat LOCKPORTO MIESTO 
ir prie gero kelio. Kieme gra
žus medžiai, žemė derlinga 
ir tinkama daržui. Netoli nuo 
dirbtuvių, kurios nuolat dir
ba ir moka geras algas. Ra
mi vieta, tyras, sveikas oras. 
Parsiduoda už $4100, — ver
ta dvigubai tiek. , Lengvos 
pirkimo ir išmokėjimo sąly
gos, pelningas investmentas 
ir nepaprasta proga dcl gero 
uždarbio netolimoj ateityje. 
Nepraleisk šios progos, o to
kių rotai pasitaiko.

M. ROZENSKI
6542 S. Western Avė

Chicago, III
Tel. Pr! ect 2102

—.     I"' >'" ■ I

Draugijos “Lietuvos Ūkininkas”

Radio Šlako Sumažinimo
U:
‘rate
DABAR TĘSIASI ABEJOSE

Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖSE

Kainos nužemintos nuo 25 nuoš. iki 60 nuoš. 
ant naujų ir Standard padarymo skirtingų 
išdirbysčių radios ar kitaip sakant:

Nauji Standard Radios dabar parsiduoda 
už pusę kainos ir žemiau. 0 r

Demonstratoriai arba kitoituvių sampe- 
liai Radios Standard padarymo parsiduoda 
už vieną ketvirtą dali tikros kainos.

’ Vartoti Radios geram stovyje yra dalina
mi visai veltui musų pirkėjams su pirkimu 
už kiek nors verčios rakandų Peoplęs Krau
tuvėse.

Mados 
dabar 

tūbom

Nauji K. C. A. Radiola 
46 tikra kaina $ J 93.00, 
r«ar sielų oda už $85.00 su 
ir visĮcuom.

Nauji R. C. A. Radiola Mados 
G6 tikra kaina $246.50. dabar 
parsiduoda Už $135.00 su tūbom 
ir viskuom.

Nedėlioję, Balandžio 27 d., 1930 m.
Meldažio svet., 2242 W. 23rd Place

Prasidės 6 valandą vakare. x Įžanga 50c. y patai.
Visi yra kviečiami dalyvauti, nes bus įvairus šokiai ir kitokių 

pramogų prie geros muzikos J. Phillip.
Kviečiu

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”.

ATEIKIT, MATYKIT, PASINAUDOKIT

Draugystė Teisybės Mylėtojų Rengia

Rožinį Balių
Nedėlioj, Baladžių 27 d., 1930 m.

Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Halsted St. Pradžia 6:30 vai. vakare

Įžanga 50 c. y patai
Visi yra kviečiami be skirtumo dalyvauti, nes bus įvairus 
šokiai ir kitokių pramogų prie geros muzikos. Visi nena- 
riai, kurie atvyks į šį balių, bus-priimami į draugystę be 
jokio įstojimo mokesties. Taipgi tą vakarą, rožės bus duo
damos kiekvienam už dyką. Kviečia visus rengimo

»

KOMISIJĄ. n 1

Nes dabar -yni geriausia proga žmogaus gyvenime įsigyti Mera 
Radio beverčiai. Atsiminkite, kad kai kinių Radio modelių skaičius 
yra mažas, todcl kad nebūtumėt suvilti, atsilankykite i Feoples 
Furniture Krautuves kuogreičiausiai, kol yra pilnas pasirinkimas 
visokių išdirbysčių.

Krautvės
karais. Taipgi Nedėldieniais

HEMLOCK 8400
Vartotus Radios imame i 

nuolaidų kaip kitur.

Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems
PAGAL IŠGALĘ

įtviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio va
nagai sutarti, šaukite:
arba LAFAYETTE 3171.
mainus ant nauju, ddodame didesnę

S7?e

Peoples Furniture Co
2536-40 W. 63rd SI

MAKOtlETTE PAKE 
Chicago, 111.

4177-83 Archer Avė. 
BRIGHTON PARK 

Chicago, Iii.



šeštadienis, baland. 2.6, 1930

Keturiolika Vaizdelių 
Iš Inkvizicijos

NAUJIENOS, Chicago. TU.
* '•*' • •

ir nulemtas amžinam prakeiki-
mui; ir turi žinoti, kad šven- 

paliepimas tieji Dievo apaštalų viršininkai

»

.iin.iv/to r>/i i i/tii i f/jiyf ivi ii i n rjoi i j oui/iui iivi/vo /\p< "

Popiežius ąali paliuosuoti nuo 
paklusnumo petikėlio pavaldi
nius. (

Popiežius Bonifacas VIII savo 
buloj “Unam Sanctum”, pa
skelbė, kad “yra tik viena šven
ta apaštališka bažnyčia, už ku
rios sienų nėra nė išganymo, nė 
nuodėmių atleidimo... Dvasiškas

nę pseudo-Izodorijo dekrctalus, 
vadinamus “Konstantino dova
nojimai” popiežiui Silvestrui 1. 
Tame dokumente, iškėlus j pa
danges popiežius ir Romos baž
nyčią, toliau sakoma: “Ir toms 
bažnyčioms aprūpinimui švie
sos, mes pavedame teritorijas 
ir praturtiname jas kitokiais 
daiktais; ir musų šventu impe
rišku dekretu, mes dovanoja-asmuo teisia visus daiktus, bet j ">,'u

jis pats nėra nė kieno teisia- n,c J',n,s že,nes >'ytu,we' 'r?131 
mas... Todėl mes paskelbiame, "1 vakaruose; ir taip jau šiau- 
...... u-vs.™........... . rei lr P'et,J pakraščiuosebuapreiškiame ir nusprendžiame, 
kad yra būtinai reikalinga 
kiekvieno žmogiško sutvėrimo 
išganymui būti Romos' popie
žiaus pavaldiniu.”— Viso pasau
lio valdžiai pasigrobti viduram
žiuose popiežiai buvo pasidirbi-

IŠPARDAVIMAS

-------- ------ .---------------- ,—------  
si dalykai, kurie musų impera
torišku Čarteriu ir kj tokiais 
dievui patinkamais
yra iiusitatyti ir parėdyti, pasi
liktų neįžeisti ir nepaliesti ligi 
pasaulio pabaigos. Dėlto, aky- 
vaizdoje gyvo Dievo, kurs 
mums pavedė būti imperatorių, 
ir akyvaizdoje jo baisaus teis
mo, mes prisakome, šiuo musų 
imperatorišku dekretu, visiems 
imperatoriams musų įpėdi
niams ir visiems musų bajo
rams. 'taip pat satrapams' ir 
šviesiausiam senatui ir visiems 
žmonėms visame pasaulyje, da
bar ir kada nors priklausiu
siems musų valdžiai: kad nie
kas iš jų, jokiu budu, neišdrįs
tų pats pasipriešinti ar1 paneig
ti, ar kokiu nors buy-H^pasisa- 
vinti visus tuos dalykini, ku
riuos mes savo imperatoriška 
sankcija, perleidome šventai 
Romos bažnyčiai ir visiems jos 
popiežiams. Tačiau jei kas nors, 
ko mes netikime. pasirodytų 
neigėjas ar neklaUsytojas’ tų da
lykų, jis turi būti pasmerktas

Petras ir Povilas, priešinsis'jam 
šiame ir ateinančiame gyveni* 
nie. Ir degdamas pačiame gi
liausiame pragare, jis turi pra
žūti su velniu ir visais netikė
liais'...”

Šituo begėdiško f alsinus do
kumentu pasiremdami popiežiai 
ir vyskupai per kelis šimtus 
metų baugino 'tamsius vidur
amžių valdovus ir daugely šalių 
buvo pasisavinę daugiau, negu 
trečdalį visos valstybės žemių, 

į ir be to laikė po savo pantap
ius’ karalius ir imperatorius. 
Tik apie 12 šimtmetį pradėta 
tinti to melagingo dokumento 
kilmę, ir rasta, kad jis yra pa
gamintas apie 850 metų po Kr. 
Romoj... — J. Pronskus.

(Galas)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

imperiškais garbės ženk-

PLUMBINGO REIKMENŲ
Sinkos Kranų Kombinacija KLOZETO SĖDYNĖS

Pečiaus Boileriai

Nikeliuoti kranai 
su balto china 
padel’u muilui. 
Kaip parodyki 

paveiksle

$4.25

$2.25
Gcldcn ąžuolo ar beržo 
mahoRany.
Niekad pLiniau neparši- 
davinėjo už šia sensacin
gai žema kaina. šios 
82.75 vertės išeis gręitai 
už šia kaina.

MAUDYNĖS

Geriausios kokybės galvanizuotos 
geležies. Specia- (pu* <**- 
liai už ..........................

50c extra už pakojas.

KLOZETO AUTFITAS
Nuplaunamos rūšies su balto 
china tanka ir puodu. Mahoga- 

dL^'nS.ir.„. $16.50

• Užriestos briau
nos šoriais, pil
nai su visais re
guliariais fittin- 
irais. Buvo $35, 
dabar tik
$27.50

Dykai Apskaičiavimas ir 
Pienai Del Jūsų Apšil

dymo Įrengimo
Vis dar yra laiko sutaupinti pinigus pirm 

negu prasidės musų sezonas.
Pašaukite tuojaus Victory 24’54

Turi būt greit išparduoti grynai 
elektrikiniai Radios 
Radiola, 7 tūbų 
už .................................
Atwater Kent, 7 tūbų 
už ..................................
Ėver Ready, X tūbų 
už .........
Bos h, X 
už 
Philcho, 
Dvnamic 
Steinite, 
Dynamic

tubu

X

X

X

tubu

tūbų

tūbų

$33 
$35 
$35 
$38 
$49 
$49 
$28

Visi setai su tūbomis ir garan
tuoti. Galima pirkti ir ant leng
vų išmokėjimų.

Radio Shop
3343 S. Halsted St.

Tel. Bouicvard 3986

tent, J u rėją, Grekiją, Aziją. 
Afriką ir Italiją ir įvairias sa
las,- su ta sąlyga, kad visos tos 
žemės butų valdomos rankomis 
musų palaiminčiausio tėvo ir 
popiežiaus Silvestro ir jo pase
kėjų.

Ir mes parėdome kas link tų 
garbingiausių žmonių, kunigų, 
kurie įvairiuose ordenuose ap
tarnauja tą pačią šventąją Ro
mos bažnyčią, atžymoj imus, ga
lybę ir ekscelenciją kokiomis yra 
atžymėtas musų šviesiausias 
senatas; kad jie (kunigai) bu
tų paskiriami patricijais ir kon

sulais, —mes paliepiame, kad 
•jie butų taip jau papuošiami ki- 
’ tais
Jais. Lygiai kaip imperijos ka
riai, taip, musų Įsakymu,' šven- 

i tos Romos bažnyčios kunigai 
I turi būti pagerbti... Mes taip 
jau parėdome, kad musų gar
bingiausias tėvas Silvestras, au- 

‘ kščiausias pontifas (popiežius) 
ir visi pontifai jo įpėdiniai, 

• vartotų ir nešiotų ant savo gal
vos —Dievo garbei ir šv. Pet
ro džiaugsmui —diademą; tai 

lyra, karūną, kurią mes dovano
jame jam nuo musų galvos, iš 

i'gryniausio aukso ir brangių ak- 
Imenų (tiarą)...

...“žiūrėkite, mes duodami 
minėtam palaiminčiausiam mu- 
sų tėvui Silvestrui, viso pasau
lio popiežiui, savo palocius, kaip 
sakyta, ir Romos miestą ir vi
sas tas Italijos ir kitų vakarų 

| kraštų provincijas', distriktus 
' ir miestus, ir paskirdami jiems, 
musų nepajudinamu dovanoji
mu, galiai ir valiai jo paties 
arba popiežiaus ir jo įpėdinių 
—parėdome šiuo musų dievišku 
čarteriu ir imperatoriška kon
stitucija, kad visa tai butų j- 
vykdyta, ir perleidžiame, kad

i visi tie (palociai ir provincijos) 
teisėtai pasiliktų šventos Romos 
bažnyčios nuosavybe...

Be to mes' parėdome, kad vi-

Patariam Visiems įsigyti šiuos Naujus

Columbia Rekordus
BUDRIKO KRAUTUVĖJE

Jus girdite kas nedėldienį per Radio iš Sto
ties W. C. F. L. nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ir 
kas ketvergą iš Radio Stoties W. H. F. C. 
nuo 7 iki 8 v. vakare programas leidžiamus 
lėšomis Jos. F. Budriko Radio Krautuvės.

ŠTAI SURAŠĄS REKORDŲ: 
PENSYLVANIJOS ANGLEKASIAI

Gaspadpinė
Zanavikas

Ant> Dieną
10” 75c

16162F

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Svajones (Mikas Petrauskas)

4606-08 W. 22nd St. 
Tel. Lawndale 2454 

Cicero 130
2118-32

Tel. Victory 2454
S. State St. 3945-47 Lincoln Avė.

Lakeview 8200

CHEVROIET)̂ ~Kis tagis your assurmue of
This Car J

^tv)XrR*bcll>^‘*kN* 

Šertai N®. ----- -

PrĮįi.

1928
Chevrolet

COUPES IR
COACHES

SPECIALIAI

$245

Dependability___
oniy Chevrolet Dėalėrs sėli

USEDCARS
■'ivithan 0K thatcaiintr

Nėra didesnio užtikrini
mo vartoto karo vertės, 
kaip Chevrolet raudono
ji “turinčiu reikšmės 
OK” korčiukė, randama 
tiktai ant vartotų karų 
pas Chevrolet pardavė
jus. ši korčiukė garan
tuoja, kad tą korčiukę

turintis karas buvo rū
pestingai apžiūrėtas ir 
pilniausiai pertaisytas 
ekspertų mechanikų. Jei
gu jus norite užtikimos 
transportacijos — reika
laukit vartoto karo “su 
turinčiu reikšmės OK’’.

I

Atydai Keliaujančiųjų į Lietuvą
šiuomi turime visiems lietuviams pareikšti, kad UNIVER- 
SAL STATE RANKA parduoda laivakortes' ant geriausių 
laivų, važiuojančių iš New Yorko tiesiog į Klaipėdą 
(Memel) be persėdimo. Laivai yra dvigubai didesni už 
tuos, kuriuos vartoja Baltic America Linija.
Važiuodami galite nusipirkti draftus, kurie bus jums iš
mokami Lietuvoj litais arba Amerikos' doleriais. Taipgi 
galite pasiimti Travellers Checks, kurie yra mainomi do
leriais kelionėje, bankose ir kitose įstaigose be jokių 
kliūčių?
čionais galite pasidėti savo pinigaus su Įsakymu, kad jie 
Tamstoms butų prisiųsti, kada pasieksite savo Tėvynę.
Suteikiame visus kitus' reikalingus patarnavimus, k. t. 
gavimo pasportų, konsulų vizų ir t. t., teisingai ir veikiai. 
Todėl atsilankykite j

Geismai ir 
Valio Dalgelė (Mikas Petrauskas)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ
Lazdijų Polka 16160F
Mylimo Polka 
Ar Tau Seselę,

Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Oikestra 
Aš Žirgeli Balnosiu

K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
Atie Rudeiiis Užšalo 16149F

Mahanojaus Liet. Mainieriu Ork., A. šaukevičius ir J. Wicalonis 
Atneša Diedas Kukulių Viedrą, f 16158F

Kastancija Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
Baltos Rankelės ' 16149F

Mahanojaus Liet. Mainieriu Ork., A. šaukevičius ir J. Wichalonis 
Bernelio Polka

Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Ork. 
čigono Meilė (Valcas) Lietuvių Tautiška Ork. 
Eisim Laukan, A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Frano Polka, Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Orkestrą 
Ganėm Aveles, Kastancija Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
Gul šiandienų, 
Jaunas Senis, 
Kačiukas, A. 
Katrutės Polka, 

Mahanojaus 
Kelkis Berneli, 
Klaipėdos Polka, 

Mahanojaus

Jonas Butėnas, Baritonas 
A. Vanagaitis ir Akiras 

Vanagaitis ir J. Olšauskas

i

Liet. Mainieriu Ork. A. šaukevičius 
Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Ork.

Mahanojaus Liet. Mainieriu Ork., A. šaukevičius 
Lietuviško Kliubo Polka, Worchesterio Lietuviška Ork. 
Lik su Dievu Panitėlę

Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Ork., A. šaukevičius ir 
Linksma Diena Mums Nušvito

Jonas Butėnas, Baritonas ir Kvartetas 9 
F. Stankūnas, Baritonas 

Worchesterio Lietuviška Orkestrą
E. Velaco •’ > 

Antanas Vanagaitis, Baritonas
K. Menkeliuniutė, Soprano 
Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
K. Menkeliuniutė. Soprano 

Antanas Vanagaitis, Baritonas 
ir F.

Linksmas Amerikietis, 
Linksmybes Polka, 
Liūdnas Kalnėnas ir šventa Lucia, 
Man Tik Rodosi, 
Mergvtė Jaunoji, 
Mielaširdystė, K. 
Motušaitė Miela.
O—čia—čia,
Oi, Berneli Vienturį, K. Menkeliuniutą 
Oi, Dainos, Seserys Pauliukoniutąs 
Oi, Skauda, Skauda, K. Menkeliuniutė 
Onytė, Seserys Pauliukoniutės 
Paprieniokų Polka, Mahanojaus Liet.
Pasaulis Stovi, ___  .... .... _

Stankūnas

161 GIF

16156F

16139F

16157F

16150F 
16145F 
16142F 
1G155F 
16141F 
16148F 
16138F
16147F

16156F
16147F

16159F
16137F 

M. Urbas
16140F

ir F. Stankūnas

Mainieriu Ork.
Antanas Vanagaitis, Baritonas

16146F 
16159F 
12120F 
16152F 
16144F 
16151F 
.16144 F 
16154F 
16151F 
16153F 
16139F 
16153F 
16142F 
16152F

Rekordus pasiunčiame ir j kitus nuėstus.

1929 
Chevrolet

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

Jos. F. Budrikę
3417 So. Halsted St
’ Chicago, UI.

3OFTH 
SPECTACULAR, 
VALU ES

Delei didelio publikos pareikalavimo naujo 
Chevrolet, kuris pasirodė sausio 1 d., musų paro
dos vietose atsirado nepaprastai didelis skaičius 
įmainytų gerų vartotų karų. Kad padaryti vietos 

* tolimesniems jmainimams, mes turime tuojaus 
išparduoti dabartinį atakų. Todėl mes pasiūlome 
šias nepaprastas vertybes per 3 dienas tiktai — 
tipišką pasirinkimą iš musų vartotų karų stako. 
Pirkite dabar ir pasinaudokite šiais nepaprastais 
sutaupimais.

Pilnas pasirinkimas 1928 ir 1929 m. uždarytų Chevrolet modelių, taipgi Modelio 
“A” Fordai, Essex ir Whippet uždaryti modeliai už tolygiai žemas kainas

Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą
C hevrolet turi lietuvių.departamentų. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas 

telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

Albany Park Motor Sales, 
3102 Lawrence Avenue, 

Chicago, Illinois.
Argo Motor Company, 

0211-15 Archer Avenue, 
Argo, Illinois.

Ashland Avenue Motor Sales, 
5130-42 S. Ashland Avenue, 

Chicago, Illinois.
Bautnann Chevrolet Sales, 

3510 Archer Avenue, 
Chicago, Illinois.

Blaineuser Chevrolet Sales, 
Niles Ccnter, Illinois.

Caley Brothers, 
10524 S. Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois.
Clarke-Hulett Chevrolet Co., 

Midlothian, Illinois.
Clark-Maple Motor Sales, 

1030 N. Clark Street, 
Chicago, Illinois.

Clayton-Dcan Chevrolet Co., 
2500 IVashington Blvd., 

Chicago, lUinols.
DesPlnlni-s Motor Sales, 

DesPJaincs, Illinois.
DesPlalnes Valley Motors, 

I.einont, Illinois. 
DrIJe Motor Sules, 

0528 Koosevelt Koad, 
Berwyn, Illinois.

Durst Chevrolet Cotnpany, 
1117-50 W. Jackson Blvd., 

Chicago, Illinois.
Kldridge Motors, Ine., 
(1839-41 Ogden Avenue, 

Bferwyn, Illinois.
Egan Chevrolet Sales, 

5145 Mlhvaukec Avenue, 
Chicago, Illinois. 

Klmwood Tark Motor Sales, 
Klmwnod I’ark, Illinois. 
Fivek’s Chevrolet Sales, 

2132-40 8. KedrJe Avenue, 
Chicago, Illinois, 

F. H. Fieck & Company, 
Hinsdule, Illinois.

Ilarry Chevrolet Sales, 
Harvey, Illinois, 

Keenan Chevrolet Sales, 
5325 W. 22nd Street, 

Cicero, Illinois. 
Kolseth-Keid Chevrolet, 
5351 W. Chicago Avė., 

Chicago, Illinois. 
Kusliler Chevrolet Hales, 

0317 Broadvvay 
Chicago, Illinois. 

Le\vls Auto Sales, 
3100 Ogden Avenue, 

Chicago, Illinois.
Mclnerney Motor C<>-> 

2715 Nl Cicero Avenue, 
Chicago, Illinois.

McManus Motor Sales, 
0711 S. IVestern Avenue, 

Chicago, Illinois.
Mlhvaukec Avenue Motors, 
2504 Mlhvaukec Avenue, 

Chicago, Illinois. 
Murray Service & Motor, 

052 Madison Street, 
Oak 1‘ork, Illinois.

Nelson Chevrolet Hales, 
2849 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois.
Nickey Chevrolet Sales, Ine., 

5010 Irving I’ark Blvd., 
Chicago, Illinois.

Nieburger Chevrolet Co., 
7744 Stoney Inland Avenue, 

Chicago, Illinois.
Ray O’Conncll Motor Co., 
4025 W. Madison Street, 

Chicago, Illinois.
A. J. Oosterbeek Motor Co., 

754J 8. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Onne & Sheets Motor Co., 
G522 Cottage Orove Avenue, 

Chicago, Illinois.
Khlgeuay Motor Sales, 

I.unsing, Illinois.
Koosevelt Motor Sales Co., 

3838 Koosevelt Koad, 
Chicago, Illinois,

kitus Chevrolet ver

Ross Chevrolet Sales, Ine., 
1832 Irving l’urk Blvd., 

Chicago, Illinois.
Schuller-llafner Chevrolet, 
4741 CottHgo Orove Avė., 

Chicago, Illinois.
Help Chevrolet Sales, 

8022 Coninierclal Avė., 
Chicago, Illinois.

Superior Motor Sales, Ine., 
0943 H. Halsted Street, 

Chicago, Illinois.
Tri-City Motor Co., 
Park Kidge, Illinois. 

Uptown Motors Corp., 
4859 Broarhvey, 
Chicago, Illinois.

Vanderploesr & RHtveld, 
South Holland, Illinois. 
Weeeott-8chonlau, Ine., 
1245 Chicago Avenue, 

Kvatot ton, Illinois. 
West Auto Sales, Ine., 

511 S. 5th Avenue, 
Mayvvood, Illinois. 
Wltte Motor Kales. 

492-0 IVestern Avenue, 
lllue įsiauti, Illinois. 
Yanson Chevrolet < o., 

Chicago Hel»hts. Illinois.
Young & Hoffman Chevrolet, 

9220 S. Ashhtnd Avė., 
Chicago, Illinois.

O. W. /ander Motor Sales, 
Arllngton Helghts, 1)1.

Garsinkites NAUJIENOSE
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Subscription Katėsi
$8.09 per year in Canada
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Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paltui

.....m....................

Pusei metu _________—- -
Trim* minesiams .......—
Dviem minėsiant
Vienam minėsiu! -----------

Chicagoj per iineiiotojusl
Viena kopija ...—
Savaitei .. . ,, ,, ------------ — 18c
Minėsiu! __ ... -.... ■♦■■■ ■— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metame ---------------- ------- . $7.00
Pusei meti ......... —. 8.50
Trims minėtiems —.------------ 1.75
Dviems minesiams 1.25
Vienam minėsiu! -- ------------------ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .... .... ............$8.00
Pusei meti 4.09
Trims minesiams------------------2.60
Pinigus reikia įlįsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.60
2.00
1.50

- >75

ekonominių įstaigų subankrotavimo visoje Lietuvoje.
Banko vedėjas, p. D. Trimakas, nedalyvavo tose 

“pabaigtuvėse”, nes jisai yna pabėgęs į užsienį! Puikiai 
Lietuvos klerikalizmas pasirodė — ar ne?

bininkų po kelių dešimčių metų 
sunkios kovos iškovotas.

Apžvalga
BOSTONIEČIAI APVAIKŠČIOS 

GEGUŽINĘ

“Keleivis” praneša, kad South 
Bostono ir Cambridge’aus lietu
viai socialistai rengiasi pažy
mėti tarptautinę gegužinę šven
tę prakalbomis, kurios įvyks 
South Bostono Lietuvių Svetai
nėje, gegužės 4 d.

DUONOS DERLIUS IR BADAS
DARBININKŲ “ŠVIETĖJAI”

Lietuvos ūkininkai skundžiasi nepaprastu javų pi
gumu. Pernai metais derlius Lietuvoje buvo labai ge
ras, ūkininkų aruodai šiandie pilni, bet nėra kur grū
dus dėti. Kainos javams tokios žemos, kad ūkininkai, 
parduodami javus, negali atgauti nė savo išlaidų, įdė
tų į javų auginimą.

Amerikos farmeriai kenčia tą pačią bėdą. Jie ne
randa rinkos savo javų perviršiui parduoti. Federalė 
valdžia, norėdama padėti farmeriams, įsteigė tam tikrą 
tarybą — Federal Farm Board, ir pavedė jai dideles 
sumas pinigų. Ši įstaiga supirko penkiasdešimt milionų 
bušelių kviečių — ir dabar nežino, ką su jais daryti.

Taigi šios dvi šalys kenčia dėl duonos pertekliaus. 
O tuo tarpu kitur žmones spaudžia badas. Kinuose, 
sako, dabar badu miršta kasdien mažiausia tūkstan
tis žmonių. Sovietų Rusija irgi yra ant bado kranto: 
jos miestų gyventojai jau apie 18 mėnesių gauna nu
sipirkti duonos tik pagal korteles, kurias išduoda val
džia.

Kinuose gyvena koki 400 milionų žmonių, Rusijoje 
— apie 150 milionų. Jeigu šitų dviejų šalių gyventojus 
galėtų pasiekti tas duonos perteklius, kurį turi Ameri
ka ir Lietuva, tai jie butų apginti nuo bado, o Ameri
kos ir Lietuvos ūkininkams nereikėtų dejuoti, kad ne- 

• turi kur dėti savo grudus.
Bet šiandie tai yra negalima. Rusams ir kinams 

trūksta pinigų importuoti maistą iš užsienių. Jie turė
tų pinigų, jeigu jie patys eksportuotų pakankamai į už
sienius tokių prekių, kokių užsieniai reikalauja. Bet 
jie nėra tam tikslui sutvarkę savo krašto ukius. Kinuo
se iš viso nėra tvarkos; be paliovos kariaudami tarp sa
vęs, jie neturi laiko pastatyti kaip reikiant savo ūkį. 
O Rusiją valdo šaika avantiūristų, kurie užsiima viso
kiais beprotiškais eksperimentais, užuot rūpinęsi, kač 
žmonės butų pavalgę ir apsirėdę.

Kol tos dvi milžiniškos šalys pasiliks išplėštos iš 
vaga

Amerikinė kom-partija savo 
atsišaukime dėl gegužinės šven
tės bando įtikinti publiką, kad 
socialistai einą išvien su kapi
talistais ir fašistais. Tarp kit
ko ji skelbia šitokį begėdišką 
melą:

“ ‘Socialistų’ Partija senai 
jau išdavė darbininkų reika
lus. Drauge, su New Yorko 
policija, ‘Socialistų’ Partija 
pardavė New Yorko moteriš
kų drabužių darbininkus'. ‘So- 
cialistinė’ Mihvaukee miesto 
valdyba daužo darbininkus ir 
kemša juos į kalėjimą, ardo 
darbininkų mitingus ir de
monstracijas.”
Parsidavę už pinigus Mask- 

komunis'tai, matyt, jau ne- 
nė krislo sąžinės, jeigu jie 
šitaip per akis meluoti.

vai, 
turi 
gali

KVIEČIA RINKTI MEDŽIAGĄ 
APIE 1905 METUS

jaunoji

ekonominės pasaulio sistemos, tol neis normale 
ekonominis gyvenimas nei tenai, nei kitur.

SKANDALAS PO SKANDALO

Lietuvos krikščionys vėl turi didelį skandalą,. Už
sidarė jų “Ūkininkų Centralinis Bankas”, padaręs nuo
stolių tarp 1,204,764 ir 1,500,000 litų. .

Tas bankas buvo įsteigtas klerikalinės Ūkininkų 
Sąjungos, — tos pačios Ūkininkų Sąjungos, kurios 
lyderiai buvo neperseniai nuteisti į kalėjimą už lašinių 
štempelių skutimą ir kurios skyrius Rokiškyje irgi tu
rėjo sensacingą bylą, pasibaigusią kalėjimo bausmėmis.

Ūkininkų Sąjungos centralinis bankas rėmėsi 162 
kooperatyvais ir vietiniais bankeliais. Apie jo žlugimo 
priežastis patys jo bosai pasakoja taip:

“Svarbiausia priežastis buvusi 1922 m. banko 
vardu išduota finansų ministerijai garantija apie 
dviejų milionų litų sumos už ūkininkų sąjungos 
pirktas iš Švedijos prekes. Iš tos garantijos likę 
nepadengta vekseliais per 600,000 litų. Toliau pri
sidėjęs staigus ūkininkų sąjungos įsteigtų vadina
mų liet, katalikų kooperacijos draugijos ir ūkinin
kų kooperatyvų centro likvidavimasis. Girdi, tos 
kooperacijos įstaigos, staigiai besilikviduodamos, 
negalėjo išieškoti iš savo klijentų (“kostumerių”.— 
“N.” Red.) pinigus. Ir banko deficitai iš tikrųjų 
prasidėję nuo to laiko, kai tos kooperacijos įstai
gos pasidarė neišsimokamais skolininkais. Prie 
banko žlugimo prisidėję dar ūkininkų s-gos Rokiš
kio smulkaus kredito banko ir ūkininkų s-gos Šiau
lių apygardos bankelio susilikvidavimas.” 
Matote, kiek čia visokių “susilikvidavimų”, papras

tai kalbant, bankrotų įvyko, pirma negu užsidarė Ūki
ninkų Centralinis Bankas. Subankrotavo “katalikų koo
peracijos draugija”; subankrotavo “ūkininkų (klerika
lų) kooperatyvų centras; žlugo ūkininkų sąjungos smul
kaus kredito bankas Rokiškyje; užsidarė ūkininkų są
jungos Šiaulių apygardos bankelis. Be visų šitų bankro
tų, ir pati tų sugriuvusių, įstaigų motina, Lietuvos Ūki
ninkų Sąjunga, įtraukė į bėdą centralinį banką, be- 
spekuliuodama Švedijos prekėmis.

Rezultate centralinis bankas turėjo sprogti. Jo už
sidarymas, kaip čia matome, yra pasekmė klerikalinių

inėtų įvykių. Svarbu, kad ji 
žinotų. 1896-1905 dešimt
metis pravedė gilią vagą mu
sų liaudies' sąmonėje. Pačios 
revoliucinės kovos 1903-5 me
tais yra nepaprastai turtin
gos gilaus pasišventimo, drą
sių žygių, organizacinio su
manumo pavyzdžiais. Iškeiki
me juos. Iškeikime pirmoj 
eilėj mes, nes Lietuvos so
cialdemokratija anais metais 
buvo ta vienintelė politinė ir 
revoliucinė partija Lietuvoje, 
kuri beveik viena davė musų 
liaudžiai Vadovybę kovose.

“Plačiai kad ir iš asmeni
nių atsiminimų surinkta me
džiaga patarnaus bent dviem 
dalykam. Ji duos galimybės 
sugrupuoti medžiagą musų 
Partijos’ istorijai už 1899— 
1905 metus, sustiprins musų 
Partijos revoliucines tradi
cijas, duos progos jaunes
niems’ draugams pasimokinti 
ateičiai tautinio veikimo klau
simais. Iš kitos pusės, nenu- 
švietus mu^ų partijos veiki
mo, negalima sudaryti teisin
go vaizdo bendram Lietuvos 
visuomenės veikimui kalba
mais metais ir tinkamai jį j- 
vertinti.

“Ir todėl mes kviečiame 
visus musų draugus: rinkime 
medžiagą apie 1900—1905
metų įvykius. Rinkime viso
keriopą,—spausdintais ir ra
šytais dokumentais, atnaujin- 
kim įvykius atminty ir juos 
surašykime. Surinkime mate
rialius daiktus, kurie buvo 
musų žygių dalyviais ir pri
mena ryškesnius kovų ir į- 
vykių atsitikimus. Nufoto
grafuokime! žymesnių įvykių 
vietas, surinkime vietos žy
mesnių veikėjų atvaizdus. 
Musų draugai latviai, matę 
tam pačiam laikotarpy hero- 

’ ines kovas, jau spėjo suda
ryti visą didžiulį mužėjų iš 
pirmosios revoliucijos laikų 
labai turtingą ir nepaprastai 
įdomų.”
Yra nemaža Lietuvos revoliu

cinio judėjimo dalyvių ir Ame
rikoje. Butų gerai, kad ‘ir jie 
prisidėtų prie to medžiagos rin
kimo.

Kas įvyks po kitų kelių de
šimčių metų, apie daugelį tokių 
dalykų mes šiandie, nė nesap
nuojame. Mes žinome, kad pa
saulio ratas evoliucijos varomas 
žengs pirmyn ir, tai daug spar
čiau nei iki šiol, žengė, nes pir- 
mynžangai, šiandie, kelias yra 
gan platokai praskintas. Ir at
eityj tas kelias vis' darysis pla
tesnis ir platesnis, 
kad ne Ibe kovos!

Kaip žinia, kova 
pasekminga be tam
gų, «» sąlygos be kovos. Susi
pratęs darbininkas yra geriau
sias sąlygų sargas. Darbinin
kas tėmija viešojo gyvenimo 
permainas' bei įvykius. Nusvė
ręs dalykų stovį, stato reikala
vimus valdančiai klasei savo 
būklės pagerinimui ir kovoja 
už juos. Ir šitoji kova už bū
vį. stumia pasaulio viešojo gy
venimo ratą pirmyn.

žinoma,

negiali būt 
tikrų sąly-

kad technikoje
Jiems 

kovoti prieš beteisę sis- 
kurioje randas toji tech- 
Todel darbininkai reika- 

trumpesnių valandų d i e-

šiandie technika kasdien dau
giau ir dauginį darbininkų stu
mia lauk iš dirbtuvių ir palie
ka be kąsnio duonos. Darbinin
kams kovot prieš techniką ne
tenka todėl,
darfbininkų išganymas, 
tenka 
temą, 
nika. 
lauja 
nos darbo, apdraudos nuo ne
darbo, apdraudos senatvėje ir 
kovoja už juos.

Nors čia minimi reikalavimai 
ne visur yra iškovoti, bot kad 
ir yra. dalinai, kur iškovoti, pa
sirodo, kad bedarbės klausimą 
neišriša. Vadinas, jau laikas 
pribrendo statyt esamai tvar-

kai, naujus ■reikalavimus.
Štai Anglija ir Vokietija, turi 

bedarbių apdraudos, bet bedar- ; 
bių klausimą tuomi neišriša. 
Iš to bedarbių fondo naudojas 
lygiai—kaip seni taip ir jauni 
—bile tik bedarbis. Ot, čion 
jau ir pasirodo to fondo netiks
lumas. Suaugęs, žmogus gauna 
pašalpą, gerai, bet kaip su jau
nuoliu? Mes žinome, kad tos 
pašalpos nėra taip riebios, kad 
žmogus galėtų būti užganėdin
tas. Na, o kada žmogus yra 
nedavalgęs ir t.t., tai nėra abe
jonės, kad tokis žmogus regre
suoja. Taigi tas jaunuolis' re
gresuoja. Ir kuomet mes lei
džiame jaunuoliams regresuoti, 
turime prisipažint, kad pas mus 
prasti popieriai. Taigi, kad iš
gelbėjus jaunuolius nuo pražū
ties ir kartu visą civilizaciją, 
turime statyti naujus reikala
vimus prie dabartinių. Būtent, 
kad 40 metų amžiaus darbinin
kas butų paliuosuotas' nuo dar
bo ir kad jam butų teikiama 
užlaikymas iš senių apdraudos 
fondo; kad jaunuoliai turėtų 
lankyti (priverstinai) mokyklą 
iki 21 metų amžiaus.

Gal kam atsordys, kad tokis 
reikalavimas' yra per daug juo
kingas. Bet taip nėra. Jeigu 
darbdaviai atsisako virš keturių 
dešimčių metų amžiaus darbi
ninką priimti į darbą, tas reiš
kia, kad jis yra vertas pensijos.

Socialistai, kaip aktyviausi 
viešojo gyvenimo sargai, turė
tų tokius reikalavimus įsidėti į 
savo programą. Nes peranksti 
nebus. Kaip, žinia, daug laiko 
praeina iki socialistų sodintas 
medis šioje, valdančios klasės, 

į nualintoj žemėje prigyja.
— Laisves Mylėtojas.

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
, Iš latviško vertė Einils Skujenieks

PASTABOS

IMPERFECT IN ORIGINAL

kad ir pas 
j turgavietę, 
ir tikybinių 
stengiasi iš-

Inž. S. Kairys atsišaukia “So
cialdemokrate” į senuosius vei
kėjus, ragindamas’ juos rašyti 
savo atsiminimus ir rinkti ki
tokią medžiagą apie, 1905 m. į- 
vykius Lietuvoje. Tai buvo di
delio liaudies sujudimo metai, 
kurie padarė gilios įtakos į vi
są tolimesni Lietuvos gyveni
mą ir jos likimą. Bet apie tuos 
metus—apie tai, kas juose dė
josi ir kokios priežastys iššau
kė to laiko įvykius’,
Lietuvos karta žino tik iš pa
sakų. Tuo gi tarp visoki mo- 
nelninkai šiandie bando pasisa
vinti nuopelnus už anų laikų 
darbus; ir kaip įmanydami krai
po ir {falsifikuoja praeities is
toriją. Reikia tad parodyti vi
suomenei revoliucinius 1905 
metus tikroje šviesoje.

Drg. Kairys rašo:
“Senesnioji Lietuvos visuo

menės karta, bent jos rink
tinė dalis, tiek musų pačių ei
lėse, tiek ir musų priešų tar
pe gerai žino, kokį istorinį 
uždavinį 1905 metų įvykiuo
se gavo atlikti Lietuvos So
cialdemokratų Partija. Bet 
politinė arena, 
mus, yra panaši 
Joje politinių 
srovių veikėjai
naudoti kiekvieną patogų mo
mentą. kad padarytų savąjį 
biznį. Politinio kermošiaus 
g volte, dažnai parduoda savo 
prekę ne tas, kas turi ge
resnę, bčt tas, kas ją šauk
damas atkakliau perša. Poli
tines kovos kamšalynėj ne
retai pasitaiko, kad per ran
kas leidžiama kriminaliniu 
budu pasisavintas daiktas 
kaip savas. Prisiminkime 
kad ir musų klerikalų poli
tinių roplių r-olę, kokią jie 
nuosakiai vaidino visą 1896— 
1905 dešimtmetį ir tų pačių 
krikščionių demokratų pat
riotinį klegesį Jau nepriklau
somoj Lietuvoje, kur jie dė
josi vieninteliais patriotais 
ir vieninteliais nepriklauso
mybės kovotojais .

“Nuosavybės teisių saugo
toju šiuo atsitikimu turi bū
ti pati visuomenė. Bet musų 
yra pareiga duoti visuomenei 
galimybės susivokti ir žinoti, 
kas ir kaip yra buvę. Darbi
ninkiškos visuomenės ir in
teligentijos paaugančioji kar
ta daugumoje ir nežino 1905

Kaipo ir iš atsiminimo. Taigi 
kuriems musų pasitaikė progos 
sulaukti to amžiaus, kada gali
me pažvelgti į praėjusių kelių 
dešimčių metų gyvenimą, — 
matome didelę permainą vieša
jame gyvenime ir visur kitur.

Ačiū mokslui. Jeigu anais 
laikais būt kas prasitaręs, kad 
ateis toks laikas, kuriame bus 
nustatytas jaunuoliams — jų 
amžis darbui, nėra • abejones, 
kad būt susilaukęs' tokio atsa
kymo, kokį/ davė Napėleonas sa
vo bęndrui—Niekads! — kai 
anas pastebėjo jam. kad ateity 
žėglinius laivus ant jurų pakeis 
garu varomi laivai, -šiandie 
jau įvykęs faktas.

Taigi anais laikais, aukštesnę 
mokyklą bei mokslą galėjo pa
siekti tik gerai pasiturinčių 
tėvų vaikai; darbininkų tėvų 
vaikams tokis aukštas mokslas 
išrodė kaipo “prasižengimas”. 
Darbininkų vaikai, didelėj di
džiumoj, pasiganėdindavo trijų- 
keturių metų pradinės mokyk
los mokinimų; dešimts ar vie
nuolikos metų amžiaus, jau sto
davo prie sunkaus rankų darbo. 
O tie, kuriems' pavykdavo už
baigti pradinių mokyklų moki
nimus—jautės laimingais...

Šiandie mes matome ką kita, 
šiandie darbininkų vaikai, ne
tik užbaigia pradinės, bei vidu
rinės mokyklos mokymus, bet 
lanko ir kolegijas — didesnis 
skaičius (bent taip manau) nei 
anais laikais baigė vidurines 
mokyklas. Užtai darbininkams 
kreditas. Kaip žinia, niekas 
nieko negauna be darbo bei ko
vos. Taip ir šis mokslo pažan
gumas buvo, dalinai, pačių dar

<T$sa)•* Sį A a •’?■*’* . ♦ H , 
Trečias skyrius

“Tautos širdies Balso” redak
cijoje darbas prasidėjo aštuntą 
valandą ryto. Atsakomingasis 
redaktorius pats ateidavo nors 
tik apie dešimtą, bet. likusieji 
jau sava laiku turėjo būti vie
tose,. Apsileidimo čia nedasilei- 
do.

Uldis Dzintarnieks' sėdėjo 
prie redakcijos sekretoriaus sta
lo kambario šone, šalę lango ir 
arčiau durų. Piktai numesdavo 
vaikesui tipografijai nešančiam 
rankraščius. Vakar grįždamas 
iš teatro kartu su draugais už
sukę į “Picadilly”, iš kur visuo
met ne taip jau greit buvo gali
ma ištrukti. Galva skaudėjo, 
akyse mirgavo. O dar reikia ra
šyti recenziją apie naujausią 
premjerą teatre.

Vietinio ir užsienio skyrių 
vedėjas Hermansons ir kaimo 
gyvenimo redaktorius Bumbiers 
dirbo prie ilgojo stalo, kiekvie
nas'savo gale. Reporteris Grube 
kaip nors įsitaisė pačioj gilu
moj, pusiau tamsoje, prie ma
žo staliuko, kurs, matomai, ka
daise buvo atstojęs prausyklą.\ 
Sus'ikuprojęs, pešiodamas žiląją 
barzdelę, jis įniršęs, akių ne
pakeldamas rašė. Reikėjo dide
lių pastangų, kad patalpinti ant 
mažojo staliuko ir popierio lakš
tą, ir alkūnę. Rašalinei ten jau 
vietos nebebuvo — toji padėta 
šalę ant kėdės. Hermansons su 
Bumbieriu šįryt dar nebuvo su
spėję tinkamai įeiti į darbą. 
Bumbiers kilnojo prisiųstąją 
korespondenciją. kartas nuo 
karto piktai ką nors braukyda
mas ir ką nors iš savo pusės 
prirašinėdamas. Hermansons 
skaitė “Tautos 'širdies Balso” 
vakarykštį numerį.

Redakcijos buto sienos len
tynų protarpiais buvo išdeko- 
ruotos įvairiais plakatais ir pie- 1 
šiniais’. Latvijos žemlapis, Rau
donojo kryžiaus loterijos skel
bimai, tautinio jaunimo loteri- 
ja-alegti, invalidų loterija, po
nių korpuso vasario mėnesio 
balius, tautiniai-patriotines par-

'• t
valstybės
ir Frico
Per at-

lat erzino «onojo mokytojo ben
dras literatūros ir rašytojų ne
gerbimas.

“Tie pas mus nedirba. Aš pir
mutinis prieš parnografą. Ką 
aš rašiau dar užvakarykščiam 
numery?... Bet pasaulinę lite
ratūrą mes negalime perkeisti. 
Toki ji jau ir yra. Mes turi
me skaitytis su skaitytojų rei
kalavimais. O Kleopatra jiems 
patinka, tuo reikalu aš čia turiu 
dešimtį laiškų...”

Jis sudavė į stalčių. Bum- 
jiers susiraukšlėjo dar labiau.

“Paskui—tos įvairenybės! Iš 
kokios peklbs jus jas traukiate? ! 
Pirmoji naktis Senegambijoje... ' 
šliužų lyties organai... Erotiniai ■ 
palinkimai tarp gyvūnų ir au
galų... Fiu! Aš turiu namuose 
suaugusias dukteris, tai aš pir- i 
ma šitas vietas iškarpau, pas
kui tik duodu joms laikraštį į 
rankas. Ką ši jaunoji karta 
iš to gali pasimokinti? Kokias ; 
dorybes mes ugdom tautoje:” į

Reportierius Grube atsižiu-j 
rėjo su užmetimu. Jie su savo,; 
garsiomis kalbomis trugdė jam 
kalti eilutes. Dzintarnieks iš-' 
tikro buvo supykęs.

“Tautos dorybių ugdymas 
stovi musų programos pirmoje 
vietoje. Tautiniai-krikščioniš- 
kai-dorybinis auklėjimas — tą; 
mes visuomet esame gynę. Ko-* 
dėl Tamsta tose smulkmenose! 
tendecingai matai tiktai tą? 
Mes stengiamės paduoti visas 
gyvenimo ir mokslo naujieny- 
bes. Kur gi pastoriaus Treilibo 
straipsnis per šešis numerius—, 
apie socializmo ardančią įtaką 
į tautos etinį stovį? Q Arberio 
laiškai iš Maskvos apie prosti
tutes ir kokainistes Trubecko. 
aikštės kvartale? O mano pa-j 
ties straipsniai apie kreivą sek4 
sualinės problemos pastatymą 
taip vadinamoje demokratinėjd 
spaudoje?”

“Išmeskit tą Kleopatrą lau-į 
kan, tai aš patikėsiu”.

“Tamsta kartoji lygiai tą pa-| 
tį, ką “Saulutės” feljetonistai 
kasdien apie mus rašo, ką “De
mokrato” apžvalgininkas vifcj 
dar nebaigia virškinti... Tai ko
dėl Tamsta dirbi pas mus*: 
šiandien pat pranešk ponui Nei
kei ir eik kur Tamstai geriau! 
Kur viskas atatinka Tamstos 
pažiūroms”.

Bumbiers susitrauki 
darė mažučiu. Puse

*

Numetu laikraš-

tijos atsišaukimai, 
prezidento. Ulmano 
Veinbergio portretai.
viras duris galutiname kamba
ryje, atsakomingojo redakto
riaus kabinete matėsi puošnaus 
rašomojo stalo kampas su tele
fono aparatu, turkų kanapa, 
virš jos tautiniai-patriotinio 
klul^o agitacinis plakatas su pa
veikslu, kame jaunikaitis su 
tautine kiaunine kepure ir iki 
kelių nuviniotas apyvarais 
švento Jurgio pavyzdžiu dūrė 
raudonąjį smaką.

Hermansons, žiūrėdamas į 
laikraštį, papirosu dantyse, su
čiauptomis lupomis juokėsi sa
vyje taip, kad net plikas viršu
galvis pąraudo, ir balti plaukų 
kuokštai už ausų ryškiai nuo 
jo atsiskyrė. 

f

tį ant stalo ir kreipėsi į sek
retorių.

“Kleopatros pirmoji nuodė
mė... Bet ji su kiekvienu nume
riu darosi puikesnė. Kur, po 
velnių, pone Dzintarniek, Tams
ta ją ištraukei? Nei autoriaus, 
nei iš kokios kalbos versta?”

Sekretorius kilniai pažvelgė 
par akinių viršų.

“Iš italų kalbos. Garsaus ra
šytojo kūrinys”.

“Gerai, gerai. Bet kodėl gi 
čia nepažymėta?”

Hermansons, dar vis juokda
masis dūrė pirštu į laikraščio 
lapą.

Dzintarnieks tik patraukė 
pečiais. Įsileisti su literatūros 
profanais jis skaitė žemiau sa
vo garbės. Bumbiers, kurio 
viršugalvis' buvo netoks plikas, 
kaip Hermansono, bet užtat, 
krikščioniškosios dorybės jis 
turėjo daugiau, dar pikčiau su
raukė kaktą. Nei piršto pla
tumo lygios vietos ten nebebu
vo.
^‘Tautos Širdies Balse” visgi 

tokius dalykus nereikėtų kul 
tivuoti. Jau taip visa naujoji 
literatūra pilna visokių nedory
bių. Visi šie Pavilai 
Virzo^, Veseliai —kaip jie ten 
vadinasi...”

IHdis Dzintarmiens visai ne 
buvo jų draugu. Tačiau jį nuo-

ir pasi
rauk šli t. 

kaktoje, pranyko, akys kreipės 
į sekretorių lyg su prašymu 
Ir Hermansons jau vėl buve 
pasidaręs rimtu.

“Ponai, ponai! Be ginčų? 
įvairių nuomonių pas mus vi
suomet atsiras. Aš prisimenu 
Ravinio laikuose aš dirbau 
“Petrapilio žinių” kontoroje 
Kaip ten Niedra pešėsi su Plu
tų Viliu! Beveik iki kumšti
nių!— Ką—iki kumštynių! Sta
čiai—lyg peiliais! Bet ar jie 
vis dėlto nesėdėjo vienoj re
dakcijoj? Ar susitikę jie ne- 
išgerdavo po stiklą, alaus prie 
vieno stalo? Ar abu nebūvu 
nuoširdus tautiečiai ir petys i 
petį negynė tą patį tautinį rei
kalą?”

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose”, 
Kaina 45 centai.

T

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes. naujus viršus ir kas tiktai 
jeikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body 

834 W. 35th St., 
Phone Yards 1806 
CH1CAGO. ILL,

Božisai.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijoj, o 
aš padarysiu gražią dresiuke pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarniiikc, ketverge ir feU- 

batonis iki 9 vai. vakaro.
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NAUJIENOS, Chicago, H

Tarp Chicagos 

Lietuvių

Iš Lietuvių Socialis 
tų Darbuotės

Susivienijus kuopoms pasireiš
kia didesnė darbuotė, stoja ir 
daugiau naujų narių į LSS. 
Plečiamas kultūrinis darbias.

Per keletą pastarųjų metų 
Chicagos lietuviai socialistai 
mažai veikė kaipo organizaci
ja, Jie tik palaikė savo organi
zaciją, bet nesistengė ją didin
ti. nėgi plėsti jos darbuotę. Bu
vo tam ir tam tikros priežas
tys. Pokarinė reakcija ir įsivy
ravusi apatija, taipjau skilimai 
ir tūlą laiką. įsigalėję musų vi
suomeninio darbo disorganizato- 
riai — bolševikai, jų sukelti 
vaidai draugijose, labai prareti
no musų darbuotojų skaičių ir 
labai susilpnino visuomeninį 
darbą. O kadangi socialistų or
ganizacija susidėjo iš patyrusių 
darbuotojų, tai jos nariams te
ko užpildyti praretėjusias kito
se organizacijose darbuotojų ei
les ir pasiimti savo vadovybei! 
kovą su disorganizatoriais-bol- 
ševikais visose kitose organiza
cijose. Veikiant kitose organi
zacijose socialistams nebeište- 
ko nė laiko, nė jėgų dirbti sa
vo organizacijoje. Todėl ir pa
sireiškė laikinis' socialistų orga
nizacijos neveiklumas, kuris 
davė progos niekuriems many
ti, kad buk socialistai yra vi
siškai pakrikę, yra bejėgiai ir, 
jei dar nemirė, tai vistiek greit 
mirsią, tad nesą reikalo nė su 
jais skaitytis, nė jų nuomo
nių ir nusistatymo paisyti. Tik 
retkarčiais, parodyti, kad jie 
dar yra gyvi, socialistai su
rengdavo kokį vakarą. Ir reikia 
pripažinti, kad tie vakarai bū
davo vieni iš didžiausių, geriau
sių ir sėkmingiausių to sezono 
vakarų. Kadangi jie nebūdavo 
rengiami pelno tikslais, tai bu
vo galima duoti didelius prog- 
ramus, kurie sutraukdavo, dide
les minias ir parodydavo “ne- 
vierniems Tamošiams”. kad nors 
socialistų organizacija ir ne
veikli yra. tečiaus socialistų 
įtaka tebėra didelė ir jie sudaro 
nemažą pajėgą musų visuome
niniame gyvenime. Nežiūrint 
iškaštingo rengimo ir didelių 
programų, delei skaitlingo pub
likos atsilankymo likdavo ir pel
no, iš kurio nemažai paremta 
Lietuvos 
kalinius.

Šitokis 
sis kitose

svetainėj. Kalbėjo d. P. Grigai
tis. Prakalbos, prie dabartinių 
aplinkybių, pavyko gana gerai. 
Pasirodė, kad žmonės yra pasi
ilgę rimtų prakalbų ir jų su 
atida klausosi. Dabar bus ban
doma surengti prakalbas dar 
dviejose “kolonijose: Roselande 
ir Town of Lake. \

Kitas didelis darbas buvo su
rengimas vakaro balandžio 13 
d.. Liet. Auditorijoje.. Nors 
prieš tai buvo keli dideli va
karai, oras irgi tą dieną pasi
taikė nepalankus — lietingas. 
Tečiaus žmonių susirinko nema
žai. Programas buvo didelis ir 
gražus’, taip kad visi atsilankę 
buvo vakaru pilnai patenkinti. 
Nors ir nesisiekta pelno, bet 
vakaras visgi davė kiek pelno, 
kuris einant socialistų nusista
tymu, bus pasiųstas į Lietuvą 
politinių kalinių ir jų šeiminų 
sušelpimui.

Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimas

Dabar eina prisiruošimas prie 
tarptautinės darbininkų šventės 
— Pirmosios' Gegužės — ap- 
vaikščiojimo. Pirmoji Gągužės 
yra tarptautinio darbininkų so
lidarumo šventė ir lietuviai so
cialistai. apvaikščiodami * tą 
šventę, nori parodyti savo soli
darumą viso pasaulio kovojan
tiems darbininkams, ir ypač sa
vo draugams darbininkams Lie
tuvoje, iš kurių tarpo jie patys 
yra kilę. Lietuvos darbininkai 
ir valstiečiai dabar turi nešti 
sunkią fašistų naštą ir jie yra 
abai reikalingi nors moralės 
užuojautos', kad jie žinotų, jog 
jų užjūrio broliai yra su jais 
jų sunkioje kovoje su fašizmu; 
<ad nors daugelį jų fašizmas ir 
galėjimuose kankina, vistiek jie 
nėra užmiršti užjūrio draugų.

Apvaikščiojimas bus ketvirta
dieny, gegužės 1 d., Mildos di
džiojoj svetainėj, 3142 South 
j lalsted St. Apvaikščiojime kal
bės d. P. Grigaitis ir Dr. A. 
VIontvidas, dainuos K. Stepona
vičiaus vedamas “Pirmyn” miš
rus choras, bus' ir daugiau pa- 
marginimų. Įžanga dykai. Visi 
lietuviai darbininkai ir darbinin
kės kviečiami yra dalyvauti 
šiame apvaikščiojime. išreikšti 
savo solidarumą Lietuvos dar
bininkams, paguosti kalinius ir 
paminėti tuos, kurie žuvo kovoj 
su fašizmu.

į LSS. Ypač daug kandidatų į 
narius' atsirado pereitame socia
listų vakare. Juos pakviesta 
ateiti į šį susirinkimą įstojimui 
| LSS. Taigi šiame susirinkime 
turėsime daug naujų draugų, 
busiančių musų darbuotojų. To
dėl visi nariai prašomi dalyvau
ti šiame susirinkime — susi
pažinti su naujaisiais draugais.

Kai musų darbuote dar labiau 
prasiplės. tai, be abejonės', pas 
mus ateis ir tie senieji buvu
sieji nariai, kurie nors mums 
pritaria, bet per daugelį metų 
nėra su mumis dalyvavę. Atsi
ras ir naujų darbuotojų, kurių 
kaip mums, taip ir visoms drau
gijoms ir organizacijoms dabar do. 
taip labai trūksta.

Tad prijaučiantys mums irjStanleys 
norintys kantu su mumis dar-Uewski had-a patient. 
buotis, kviečiami šiandie vaka
re būti pas Meldažį. —K. B.

ly gay at the little party.given 
by Mr. Vanagaitis at the Au
ditorium lašt Tuesday nite. The 
more dignified elderly folk were 
a little taken aback at the ap- 
parent frivolity of the M. C. 
contingent būt boys and girls 
will be the šame.

What would happen if:—
“Cyclone” Johny iVĮacas be

came dignified and moody.
Kat.ie Shadbar forgot that 

hearty laugh.
Sonny Giri 

pal.
Al Bagdon
Flo Belsky

Maithis lošt her

signed Thelma. 
had no work to

Those perfect gentlemen
Valentine and God-

Lefty Schnukąs left for South 
America.

Sorrel Top' became angry.
Our pal
Annette

out alone.
Helen

night at Gary.
Column got a little hejp

—Rolls R.

Marion joined. 
could ge,t that Ford

Wedesy miss'ed a

draugus ir politinius

socialistų darbavima- 
organizacijose ir ap

leidimas darbo savo organizaci
joje, betgi pradėjo neigiamai 
atsiliepti ir Į pačių socialistų 
organizaciją. Priėjo laikas, ka
da toliau nieko neveikti socia
listų organizacijai' yra nebega
lima. Buvo sušauktas visų LSS. 
kuopų Chicagoje narių susirin
kimas, kuriame apsvarsčius vi
są susidariusią padėtį, nutarta 
liko gaivinti socialistų darbuo
tę. Ir tas nutarimas jau duoda 
geras pasekmes?

Pirmiausia liko suvienytos vi
sos Chicagoje gyvavusios LSS. 
kuopos, į vieną centralinę kuo
pą. Tai padaryta tikslu suben- 
drihti darbą, kad siu mažiausio
mis jėgomis butų galima nu
dirbti daugiausia'darbo.

Svarstant esančią padėti pri
eita prie išvados, kad politinia
me darbe socialistai mažai turi 
progų rodytis, nes politinis dar
bas ne nuo lietuvių priklauso. 
Jodei liko nutarta visų domę 
kreipti i kultūrinį darbą. Tą 
kulturini darbą socialistai yra 
pasiryžę varyti plačiausia 
le, kiek tik dabartines aplinky
bės leis, kartu, žinoma, 
leidžiant darbo ir kitose 
nizacijose, kuriose dabar 
listai veikia.

Parėmė “Pirmyn” chorą
Pereitame susirinkime socia

listų kuopa, atsižvelgiant į silp
ną materialę padėti Pirmyn 
choro, nutarė prisidėti prie Pir
myn choro rėmėjų skaičiaus ir 
iš savo iždo paaukojo $25. Taip
jau daugelis narių įstojo pavie
niais to choro rėmėjais, sumo
kėdami po $5 ar $10 
mokesties.

Be to nutarta, kiek 
galima, remti darbu ir
ir kitas musų pažangias' kultū
rines, taipjau dailės organiza
cijas.

metines

tik bus 
lėšomis

Susirinkimas

Sekamas LSS. Chicagos cent- 
ralinės kuopos susirinkimas i- 
vyks šiandie, balandžio 26 d., 
7:30 v. v., M. Meldažio svetai
nėj, 2342 W. 23 PI. Socialistų 
atgijusi darbuotė susilaukė pla
taus pritarimo ir daug naujų 
narių pareiškė savo norą įstoti

Marquette Murmurs
SwiInmin,

Marquette Club of the
260 tonite journeys

The 
SLA. Gr. 
out to Cicero for a sweet little 
Swimming Party at the Olymp- 
ic Natatorium, 6200 West 22nd 
St. ’Tis an exclusive SLA. 
splash and we cordially extend 
an invitation to Universal and ■ 
Burnside \ groups to attend. 
Simply present yourself at' pool 
entrance; assert yourself and 
entree at 9:30 P. M. Stanley 
and Flo have charge of ar- 
rangements.

Party

Golden Stars vs. Rose- 
land K. of L.

Following the old tradition 
of meeting a K of L team for 
an opening’ spring training 
game, the Golden Stars will en- 
counter the Roseland K of L 
nine. Sunday afternoon at 95th 
and Michigan Avė., at 2 P. M. 
The probable 
for the Stars 
lows; Frayer 
Domikaitis 3b, 
LF, Romanas
Šeštokas SS, and Yuknis will 
do the pitching. Pauli Gudas 

The M. C. folk węre especial-1 will not receive the offerings

starting lineup 
will be as foi- 

CF, Makay 2b, 
Miller C, Extin 
1b, Gudas RF.

Bankas atdaras visą dieną subatoj

Ar Jus Ieškote 
Paskolos? A

f

Jeigu jus turite namų ir jums reikalinga 
paskola, ateikite į musų banką ir išdėstyki
te savo reikalą.

šie lietuviai dirbantieji musų bankoje:

Sedemka, Yagminas, Rymkevičius, Mickievičius,, Žabelio, 
Laurinavičia, Metrikis. Adamavičius, p-lė Laucaitė, ma

loniai jums patarnaus

Peoples J^ational Bank 
and ^rust Company 

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

DIDELIS BANKAS 
ant kampo 

47th St. ir Ashland Avė. 
Gerai žinomas bankas tarpe lie- 

1 tuvių Visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

of Red as Paul’s ear will not 
be sufficiently Tiealed as a re- 
sult of an operation perform- 
ed lašt week. Miller, the re
gulai- ce.nterfielder, will do the 
receiving. Pivoriūnas, Bene- 
dick, Wainoris and several 
more mcn will see some action 
during the game. A new rookie 
pitcher, Schnukas, will also 
pitch a few innings. He was 
formai ly with the West Pull
man Park nine.

Our regular pitcher Goose 
Gosliu is now with Waterioo of 
Iowa. Gricius and Stankus are 
with the International Harvest- 
ers of West Pullman in the 
City Semi-Pro league. Tom 
Yukon will step imto Uie s’hoes 
of our invincible Goose on the 
mound, vvhile Makay and Domi-

kaitis will ably handle the posi- 
tions vacated by Stankus and 
Gricius'.

The short-sJtop position is 
štili open for any good reliable 
man of Lithuanian parentage.

For games we would likę to 
hear from the Marųuette Park 
Maroons and the t.eam of the 
K of L Circuit.

—Julius Dapkus, Manager 
Pullman 7556.

SIUSKIT Ptk
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos ban

PROBAK t
£

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu justi pardavikas ne
gali jus aprūpinti, rafiykiU 
tiesiai mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Sentpelio bleidas —- 10c

PROBAK CORPORATION 
99

**•»*«» 1*9* €•„ tae.
«M FIMt AVINU Niw VMK

COLD?
Pirkite Sau Seklyčiai Setą

The Peoples Furniture Co

IŠ SETŲ 1ŠDIRBEJŲ IR 
Didžiausių Lietuvių Krautuvininkų 

Amerikoje

Čia visuomet turite progą įsigyti sau setą 
už išdirbystės kainą, sutaupindami sau per- 
kupčių uždarbius. Kadangi šios įstaigos di
dis pirklybos išplatinimas daleidžia operuo
ti nuosavą seklyčiom setųMirbtuvę ir didis 
skaičius pardavimų duoda galimybę vartoti 
geriausią medžiagą, ir užlaikyti patirusius 
ir užtikrintus rakandų dirbėjus, tas užtikri
na, kad šiose krautuvėse perkanti publika 
visuomet gali naudotis geresnėm prekėm ir 
žemesne kaina. Todėl protingiausiai pada
rysite jei sau setą pirksite šiose krautuvėse. 
Žemiau paduodame keletą palyginimų.

At the First sign of a 
cold or sore throat, 
gargle with full 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germsinisseconds.

LISTERINE
KULS GERMS IN 

15 SECOtyDS

r^/entai
Digestible 

as milk

New 4

delight iu
Cheese flavor

ZMade by
L*mb*rt Phamaral Co., Saint Lamui, U. S. A.

Štili anothcr Kra£t-Phenix 
triumph! New digestibility, 
health ųualities and delicious . 
ncw flavor addcd to checsc.

A t; -

In Vclvceta all the valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for every- „ 
one, including the childrcn.

Velveeta spreads, slices, or 
męlts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT
\Alveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

$100.00 Vertės 2 šmotų aukštos rūšies Jacųuard setas gerai pada
rytas ir gražiai atrodantis. Pasirinkimas skirtingų
spalvų. Musų žema kaina ................................... oJfi J u
$180.00 Vertės aukštos rūšies setai dengti su tikru Mohair, apver
čiamom šūdinėm, Webbed konstrukcija per visą, pa-
sirinkimas spalvų, 2 šmotai, tik ....................    tu. av V
$275.00 Vertės 3-jų šmotų setai, pasirinkimas apdengimu naujao 
sios mados šilko Mocųuette, importuoto Friczcj, arba AntklUe Veh 
vet, romai dailiai išpiaustyt'i it* nubaigti, 3 šmotai $170.00
$325.00 Veitės tikrai aristokratiško padarymo, spalvos ir piešimo 
setai, tikro raudonmedžio romai, rankoms išpjaustyti ir nubaigti, 
apdengti su augštos rūšies Damask. arba Antiųue C1QK 
Velvet, ir FVieze. 2 šmotai už ................................... ®

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems

♦Susivienijęs su National Republic Bancorporation

2536-40 W. 63rd St., 
Near Maplewood Avė.

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi- 
ma, Skau
dėjimą ir 
Kosėjimu.

Garsinkitės “N-nose”

neap- 
orga- 
socia-

Pirmas suvienytos 
kuopos darbas buvo 
prakalbas Wes»t Sidėj,

socialistų 
surengti 
Meldažic

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day

W ve GČOGMSO 816’. W SOOD 
vysMauife co&į ęws?vs, i 

■soeease-- -
DAYS ARE 

GONE FOREVER!
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Susilaukė dukters

partijai nepriklauso, bet yra 
pažangus ir plačiu pažiūrų žmo
gus.

Nenori apleisti Chicagos
P-1'3 Eufruzina Mikužiutė, 

kuri yra baigusi Chicagos Uni
versitete gamtos mokslų sky
rių ir da per porą metų • spe
cialiai studijavusi tame pačiame 
universitete dramą, gavo pa-

Dr. S. Tamošaitis (Thomas), 
kuris turi ofisą Tower Buildin- 
ge, 1608 Milwaukee avė., ir yra 
moderniškas dentistas, pilnai 
apsigyveno musų kolonijoj. Jo 
rezidencija randasi 1636 N. 
Rockwell St. ir jis jau yra Sa
vitarpines Draugijos narys. Jis 
yra vedęs malonią ir išmintin
gą iš Lietuvos atkeliavusią in
teligentę. Tamošaitis susilaukė 
pirmos dukters. Duktė buvo 
malonus svečias, nes ne berniu
ko, o mergaites troško ir prie 
to da gydytoju buvo Dr. Mont
vidas, kuris niekam berniukų 
neatneša.

Dr. Tamošaitisi yra rimtas ir 
teisingas vyras. Nors jokiai

kvietimą tapti “high schoolės” 
mokytoja Arkansas’ ir Minne- 
sotos valstijose. Bet gimusi ir 
augusi Chicagoj ir turėdama 
čia tris seseris ir tėvus', nusi
tarė neišvažiuoti, tuo labiau, 
kad mokslo sezonas baigiasi už 
poros menesių. Ji mano, kad 
rudenį ji galės gauti vietą ku
riame nors universitete arba 
kad ir high schoolej pačioj Chi- 
cagoj arba arti Chicagos. ši pa
nelė dramą yra išstudijavusi 
visose jos srityse labiau, negu 
kas iš Amerikos lietuvių.

Ketina keltis naujon vieton
Dr. Montvidas ketina perkel

ti savo ofisą į Wicker Park 
Medical Buikling, pusė bloko

Išbandyk
Buick ir Marquette

. Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS

Lietuvis pardavėjas

t '

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių saugumo pir

kite sau RADIO tik iš lietuvių 
ELEKTROS ir Radio inžinierių 
Krautuvės. Musų krautuvė yra ve
dama NE dėl parazitiško pelno, 
bet dėl patarnavimo žmonėms. Tik 
įsivaizduokite sau — gražiausios 
RGA Radiolos—Bailio ir Phono- 
graphas — ir dar pilnai įrengtos 
ir tik 130 doleriai. Mes esame už- 
pirke pasaulio garsiausių Radio ir 
Radio su „Gramafonais — visus 
parduodame net už pusdyki.

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATWATER KENT — PHILCO 
BRUNSWICK — HQWARD 
SPARTON — FADA — 

BREMER — TULLEY 
MAJESTIC ir kitokių Radio.
Dykai mechanikas per du metus. 
Tiubas mainom cielus metus. 
Pamatykite tuos Radios — per

sitikrinkite — Mokėkit net per 
cielus metus.

Tai yra teisingas ir sąžiningas 
pasiūlymas.
Krautuvė atdara kas vakaras ir 

nedėliomis.

—_____ , / ""__________________

nuo jo dabartinio ofiso. Už tiek 
pat raudos jis turėsiąs dides
nę vietą moderniškes’niame na
me, ten esančios visos reikalin
gos laboratorijos, stenografė 
atsakinėjanti telefonu šauki
mus nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Jis buvo ketinęs keltis vi- 
durmiestin. bet išrodo, kad pa
siliks North Sidėj.

Turi du ofisu
Dr. Gussen tūlas laikas at

gal Įsisteigė kitą ofisą Ciceroj, 
o North Sidės ofise dirba tik 
tris dienas. Kiek teko girdėti, 
Ciceroj turi apščiai darbo ir 
prisibijoma, kad ciceriečiai jo 
visai nepaviliotų.
Lietuviai profesionalai gyvena 

iš svetimtaučių
Ar todėl, kad North Sidės lie

tuvių kolonija yra permaža, ar 
todėl, kad lietuviai didžiumoj 
yra nutautę, iš jų nė lietuviai 
biznieriai, nė proiesromdai gy
venimo nepadaro. Buvo čia dvi 
lietuvių aptiekos ir abi užsida
rė. Nėra nė vienos stambesnės 
lietuvių įstaigos. Vienas tur
tingesnis biznierius ir munšai- 
ną, ir valgius pardavinėja, ir 
kaucijas užstato, ir graboriui, 
ir bažnyčiai agentauja ir užsi
ima kitu šimtu biznių. Kiti vi
si biznieriai vargsta arba stei
gia biznius vien tik svetimtau-

Vasaros karščiams užėjus troškulį 
galima numarinti geriant gerą sodę.

MUTUAL WHITE BOSE 
BOTTUNG CO.

FRANK PETROKOVITCH 
Išdirbėjai augštos rūšies gėrimų 

3308 Emerald Avė.
Tel. Yards 2512

Bronislavos Poškaitės

General
MUZIKOS STUDIJA

f

Moki narna Piano, Smuikos, S a x a- 
ohone. Klerneta, Kometa, Trombone, 
Armonikos, Man3856 Archer Avenue 

prie Rockvvell St.
Phone Lafayette 6195 

CHICAGO. ILL.
V ..........................- —  »......... /

THEATRE

dolinos, Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 
kitu sty eriniu in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o 
taipgi mokina sce
nos Ir balių šokius 
Del platesnių in 
formacijų kreipki 
tčs :
4262 Archer Avė

Telefonas 
Lafayette 4787

3140 S. Halsted St. A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Subatoj, Balandžio 26
Visas kalbantis didysis pa

veikslas

“Dames Ahoy”
su Glen Tryon ir

“Up the Gongo”
Iš kelionių po Afriką

raingi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančio* iimoa.

Nedėlioj, Balandžio 27
“High Treason”

su Benita Hume

Taipgi skyrius prie Tautiškų kapinių
3958 W. lllth St., Chicago, III.

Tel. Beverly 0005

Vienatinis Lie
tuvis Vakari 
nėse Valstijos^ 
išdirba Euro 
piškus ir A 
rikoniškus ak 
menius 
klus. 
kūnas 
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapines

Ph >ne Virginįa 20 54

JOSEPH VILIMAS
/V a m u Statymo

• KONTRAKTORIUS
<556 So. RocipvelT'SU Chicago. III.

čių apgyventose apielinkėse. 
Buvo čia Dr. Karalius, Dr. Ne- 
rijaucka.’., Dr. Dundulis — visi 
apleido North Sidę gana grei
tai. Dr. Božinas darė biznį ne
toli išimtinai iš lenkų. Dr. Go- 
lombicvvski irgi mažai girdi 
apie lietuvius, Iligausiai čia da 
pasilieka adv. Grigalius ir Dr. 
Montvidas, bet Montvido pa
cientai daugiausia amerikonai 
ir Grigaliaus klijerdai skirtin
gų. tautų. Adv. Vičas irgi tik 
retkarčiais gauna lietuvi. Va
dinasi, musų profesionalai pa
tinka ir yra geri svetimtau
čiams. o mūsiškiai kreipiasi Į 
Kitataučius.

Stanioniai augina da vieną 
dukterį

P-ia Stanionienė, 2043 Pierce 
avė., jau važinėja naujame ve- 
žimelyj savo naują dukterį, ku
rią jai Montvidas atnešė. Duk
tė gimė viename geriausių šios 
apielinkės ligonbučių — Luthe,- 
ran Memorial Hospital. Pranas 
Stanionis buvo aprūpinęs savo 
žmoną gražiu privatišku kam
bariu ligoninėj ir pasamdė jai 
pirmos rųšies patarnavimą. Tai 
yra tas pats Stanionis, kuri bol
ševikai šmeižė savo gazietoj ir 
kurstė jo žmoną prieš jį kovoti, 
šitie begėdžiai ne įtik kitaip 
kenkia savo priešams, o ir jų 
šeimynas stengiasi ardyti.

Grįžo North Sidėn

Kazimieras Montvidas. kuris 
keli metaii atgal čia laikė aptie- 
ką ir bolševikų in Jamonto su
kurstytas jo partneris Jančius 
tąsynėmis po teismus jį iš biz
nio išvarė ir be cento paliko, 
pradeda žymiai atsigriebti. Pa
staraisiais keliais metais jis 
dirba už pardavėją generaliame 
Hudson automobilių kompanijos 
ofise. Pernai jis pardavė auto
mobilių daugiau, negu kiti Chi
cagos pardavėjai. Pirkėjų jis 
jau neieško, o jie patys ateina 
jo ieškoti kompanijos ofise.

Dabar K. Montvidas nusipir
ko naują namą ant Addison 
bulvaro, arti Central avė., ir 
taip aristokratiškai jį įrengė, 
kaip neturi ne vienas North 
Sidės lietuvis’. Per keturis pa
staruosius metus jis gyveno 
arti Washington parko South 
Sidėj. Naujienos, Draugas ir 
kiti lietuvių laikraščiai gauna 
didelius skelbimus’ iš Hudson 
kompanijos tik todėl, kad Mont
vidas yra geriausias pardavėjas 
ir pataria garsintis lietuvių 
laikraščiuose.

Dora pas pavapi jonus

Mes pažangieji žmonės žino
me, kad doru žmogų nepadaro 
nė partija, nė religija, nė kalė
jimas. Pati dora,ne visų vieno
kiai suprantama. Pas katalikus 
visokį celibatai, cnatos ir čys- 
tatos yra šventi daiktai, bet 
praktikoj jie savo šventenybes 
paniekina labiau už taip vadina
mus bedievius. Pernai viena la
bai pobažna mergaitė, kuri bu
vo užbaigusi katalikišką mo
kyklą, susilaukė sunaus. šįmet 
parapijos knygoj telpa paveiks
las ir aprašymas vienos Dievui 
atsidavusios ir “pavyzdingos” 
šeimynos, kurios duktė, lankan
ti katalikišką high schoolę ir 
baigusi katalikišką pradinę mo
kyklą. jau laukia šeimynos. Tė
vas esąs’ katalikas lenkutis. Ne
toli visos organizuotosios para
pijos mergaitės prie, bernų yra 
labai smalsčios ir be jų negali 
apsieiti. Kunigai organizuodami 
vyčius, turbut, tai numatė. Vy
tis yra vyras, angliškai vadina
si knight. Bet lietuviai kunigai 
sugalvojo ir lietuviškas vytes, 
kad katalikiški vyčiai turėtų 
sykiu su savim ir mergų.

Mes ' ne niekiname katalikų 
bažnyčios’ už jos parapijonų 
Įvairius pasielgimus ir tų mer
gaičių, kurioms atsitinka nelai
mės. nes visi žmones, net ir pa
tys kunigai, griešni, bet norime 
pastebėti dar sykį, kad religi
ja ir bažnyčia nepadaro žmogų 
doru arba nedoru. \

—Prosytojas.

Lietuviškas Radio 
Koncertas

Ir vėl akinu sekmadienis, ir 
vėl skrajos po orą lietuviškos 
dainelės ir šokiai. Byloj, nuo 
pirmos iki antros valandos po 
pietų buskĮwMlampi Budrike lie
tuviška vaidila per radio sto
ti W(TL — 970 kilocykclcs.

Programas, kaip ir visados, 
sudilęs iš gryna’, lietuviškų dai
nų ir melodijų. Dalyvauja P-lė- 
Jasuliohiutė-Joslun, kuri padai
nuos kelias gerai žinomas liau
dies daineles — Saulelė Rau
dona, Kam Šoriai Žirgelį ir t. 
•(., Kastas Sabonis, visiems ge
rai žinomas artistas, Juozais 
Sau ris prie vargonų, ir Budri
ko Radio Orkestrą, vedama Mi
ko .lozjivito ir Miko Petruševi
čiaus.

Per 8 menesius jau lietuviš
ka valanda skamba, ir yra už- 
siitamaivus didelį skaičių klausy
tojų, ne tik lietuvių, 'bet ir sve
timtaučių tarpe. Visų lietuvių 

^priederme yra paremti ir pa
laikyti šią tanios dainų valan
dą. MžMžM.

Babravičius Kon
certuos

Uzbaigmui koncertų sezono 
Chicagoj, Juozas Babravičius, 
kuris ilgą laiką praleido ry
tuose, atvažiuoja Chicagon, ir 
Gegužės 11, 1930, duos puikų 
koncertą Chicagos Lietuvių Au
ditorium. , I

Ponas Babravičius susipaži
no su garsiu lietuvių kompo
zitorių, Žilevičių, gyvenančiu 
Elizaheth, N. J., kurio dainas 
ihes jau esame laiks nuo laiko 
girdlėję, ir sekančiame koncer
te turėsime progos išgirsti daug 
naujų, dar negirdėtų p. Žile
vičiaus dainų.

Daug chicagifečių yra pasi
ilgę p. Babravičiaus, ir pasiti
kima, kad Gegužės 11-tą turė
sime visi progos pasimatyti Chi
cagos Lietuvių Auditorium, ir 
vėl gėrėtis musų garsaus ar-
tisilo damomis.

Juozas Juozo Sūnūs.

Vanago < šurum- 
burum

Balandžio 22 d. Lietuvių Au
ditorijoj, mažojoj svetainėj, 
Vanagaitis surengė vakarienę, 
itaip siakant, vienu šuviu šovė 
du zuikius: viena, norėjo pa
dėkoti visiems tiems, kurie pa
dėjo “Margučio” vakaro rengi
me, o kita, tai buvo kaip ir 
c-lsisveikinimas ligi sekamo pa
simatymo, nes Vanagaitis ir 
Juozas Olšauskas apleido 'Chi- 
cagą porai mėnesių, važiuoda
mi kitų žmonių juokini!i.

Vakarienė buvo labai OK. 
Vieni kiaušinius mušė ir val
gė, kiti įšoko, treti “džiųdžore- 
lą” girk’šnojo, o dar kiti sto
vėjo ir žiurėjo, tai į šokan
čius, tai į kiaušinius valgan
čius.

Man teko matyt ir Inos žmo
nes šokant, kurie gal kelios 
dešimts metų nebebuvo šokę. 
Tai priminė Lietuvą, iš kurios 
jiaiu du tuzinai metų išsikėliau. 
Pavasarį, būdavo, paleidus į 
ganyklą,' veršiukai kai pradeda 
laigyti, šokinėti, tai žiūrėk, ir 
senės, kaulus kratydįamos, pa- 
drykt-padrylkt paskui veršiukų. 
Pavasaris, mat, ir visus šokti 
verčiau Kas Ikad šešiolikinės lai
gė lyg stirnos, o kaikurie part
neriai žeme šliaužia, arba tar
tum laivai Chicagos kanale 
plaukosi.

Gale reikia pasakyti, Vana
gaitis moka sudaryti gerą ap
linkumą, ir taip jiatu pasigėrė^ 
t i, kad musų žmonės turi 
“pep’o”. Pustapedis.

Town of Lake
Jonas Eudeikis balandžio 30 d. 

švenčia auksines vestuves

Chicagiečiams Jonas Eudei
kis yna gerai žinomas. Per 37 
metus jis čia buvo ibizhyj. Prieš 
daug metų, būtent, kovo 19 
<1. 1879 m. jis apsivedė su An-

astazija Bieliunaite. šlim ą ėmė 
Akmenės parapijoj, Klikolių pi- 
lijos bažnyčioj. • Ši i ubą davė 
kun. Gedvilą;.

Balandžio 30 d., 8 valandą 
lyto, Gimimo Panelės švenčiau
sios Bažnyčioj mišios*, o vaka
re 6 vai. toj p. ii bažnyčioj iš
laikys iškilmes kun. Baltutis. 
Vėliau namuose įvyks ^uksinių 
vest u v i ų a pva i k še i o j imas.

Jonas Eudeikis turi šešias 
dukteris ir tris sūnūs. Būkle-i 
(.ys yra šios: Dr. A. Zimonlo' 
žmona, Dr. LaurJjčio žmona, 
p. Šukio, Universal Banko fca- 
sieriaus žmona, ponios Maslie- 
ne, K ušienė ir Balienė. O sū
nus yra šie: John Eudeikis, ži
nomas graboriu.s, ir Juozus bei' 
Antanas Eudeikiai. Visi jie dir
ba kartu su tėvu vienoj laido
tuvių įstaigoj.

Linkėtina ponams Eudei- 
kiams linksmai! prakusti auksi
nes vestuves ir dar ilgai, ilgai 
gyventi.

P-nas Vincas Česna 
Chicago je

P-nas Vincas česna, Bhine- 
lander, AVis. gyventojas, grįž
damas iš Cleveland, Ohio, ap
lankė “Naujienas” ir sykiu par 
simatė su senų laikų pažįsta
mais — Galskiu, Mickevičiumi 
ir kitais. P-nas česna, apie 20 
metų atgal, buvo Chicagos gy
ventojas ir kultūrines darbuo
tės kareivis, šių metų vasaros 
pabaigoj, p. česną, nusitaręs 
važiuoti pasisvečiavimui i Lie
tuvą. J. M.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Prašome tuoj atsiimti savo 
laiškus. Neatsišaukusių laiškai 
bus sugrąžinti paštan.

Adomaitis, J. 4.
Austys, J.
Bertulis, Wm.
Brazauskas, John.
Čepulis, M. A.

... - ■ - - ■ • -

Daunoras, Jonas.
Greitjurgis, V.
Kimeliukui, Dominink.
Kudzmas, Wm.
Kudok. Zofija. 
Krigelis, J. 
Lipcius, St. 
Lukas, J.
Lukšis, Joseph, 2.
Mozeika, Stephan. 
Matelis, A.
Oberst, K. 
Petronis, A. 
Strups, Petronėlė. 
Slusz. T.
Sanmolis, Wm.
Tiekus, Jonas.

PRANEŠIMAI

KUS, notiflioj. balandžio 27, 1930, 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St. 
Pradžia 10 vai. ryto, jžanga 25c. Ma
lonėkite atsilankyti. Kviečia

Visuomenes Darbo Sąjunga.

Teisybes Mylėtoju Draugyste yen- 
p-ia Rožini Baliu, nedėlioj, balandžio 
27 d., 1930 m. Lietuviu Auditorijoj. 
3133 So. Halsted St., pradžia G::U) 

j v;J. vilk. Svečiui at: ilunkiusieji ant 
rr.usų Balinu., bus priimami j drau
gybę dykaį. Kviečia Komitetas.

Marųuette Park. — RJar<|uctto 
t ark Liet. Am. Piliečių kliubo mė
nesinis susirinkimas ivvks nedėlioj 
balandžio 27 d., 2 vai. po nietu, pa
rapijos svet , 68 St. ir Washten;i\v 
Avė. Visi nariai ir norintieji prisi
rašyti prie kliubo, malonėkite apsi
lankyti i susir.:,’k'inn. Valdyba.

Chicagos Lietuviu Socialistų S-"os 
Chicagos Centralinės kuopos susi
rinkimas įvyks subatoj. bal. 26 d.. 
7:30 v. v., Meldazio svet., 2244^ W. 
23 PI. Drg. P. Grigaitis duos pra
nešima tam tikrais dienos klausi
mais. Vėliau eis diskusijos, 'turėsi
me apkalbėti ir kai kuriuos svarbes
nius klausimus. Kviečiami ir nauji 
nariai Įstoti i šia LSS. kuopų.

Sekretorius.

KUN. M. X. MOCKUS“LIETUVA IKI VYTAUTO 
MIRTIES”

Tema žingeidžios istorinės lekci
jos, kurių skaitys JUAZAS j’RONS-

*

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11- 
gij. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga 4r jei ad apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i6egzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

kalbės temoj: “Jėzus, Magdele- 
na ir Septyni Velniai”. Pagal 
Šv. Raštą. Verta girdėt, suprast 
ir žinot. Prakalba įvyks Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St., ne
dalioj, bal. 27 d., 2 vai. po pie
tų. Padengimui lėšų maža įžan
ga. Kviečia visus Rengėjai.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Wedding Rings”
dalyvaujant ’ t

Lois Wilson, H. B. Warner, 
Olive Borden

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai *

Dideliu Laivu

Oscar II

NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon 
Gegužio 24 dieną

OSCAR II laivas yra 
didelis ir pasieks 

KLAIPĖDĄ 
be jokio persėdimo.

§prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta spėciališkai S 
dėl lietuvių. Turistine ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma- S 
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis. S

& Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno. įjį
Kas pirmesnis, tas geresnis. įg

A Galima vežtis ir automobilius. ... $
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

0 • NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro. 0

| NAUJIENOS |
| 1739 So. Halsted St., Chicago, III. |
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CHICAGOS ŽINIOS Graborlai

Trys žymus
riai nuteisti kalėti

Fred Hrdlieka, rinkimų ko- 
misionieriaus sandelių supeniu 
tenefentas ir du atveju buvęs 
valstijos* representatyvų rūmų 
atstovas.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN

Kirstein, turtingas 
Side graborius ir 
kapitonas 27 pro

dukto 34 varde.

Eduard 
Nortlnvesit 
IX’mok ra tų

Graborius ir 
Balzamuotojas

DYKAI KOPLYČIA

Eduard Kotel, 
kapitonas tame 
ei n k te. Visi trys 
stambus politikieriai, ir visi tei
sėjo VValter Steffen nulbausti 
kalėjimai! nuo vienerių ligi pen« 
kerių metų už susektus balsų 
įsukčiavinius pereituose balsa
vimuose. Jie susekti kad išne
šę balsų dėžes 27 preeinkte i 
kitų kambarį ir ištrynę 
priešingų kandidatų 
dėjo balsus teisėjų 
ir E. Jonas naudai.

Republikonų 
pačiame pre- 
iš 34 vardo

savo 
balsus,, pa- 
G. Curran

per 60 dieJiems duota, teisė 
nų apeliuoti, ir p; 
vienam užstačius po $5,000.00.

P. S. Pirmadienio numery 
•kaitykite Įdomias žinias, kaip 
gengsteriai bando pasigrobti 
Chicagos valdžių i savo ran-

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

Educational
_____________ Mykykį08 _______

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knvgvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos naują 
sistema stebėtinai greitai užbaigiamą 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augėlesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių tgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

CHICAGO. IIL.

Akių Gydytojai

_______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

ir A. MASALSKIS

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

nias.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki-

Sąžiningai 
pigiai 
nau.iu < 
n a k t i 
miesto 
Moteris 
bininke.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 797 1

i r 
patar- 

dieną ir 
visose 

dalyse, 
i pagel-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 

į aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI

Musų patarnavimą* 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningą* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.—---- o- T

Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainoj 
teisingos. •

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III. -

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tet Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

. Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
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 Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.
-------O-------

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

jog 
.tos

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Ofiso Telefonas Virpinta 0030 <
Bes. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir
6 * . .........

Dr. J. W. Beaudette
4142 Archer Avė.

iki 8 vakaro. Nedėliotu nuo 10 iki 12 diena. Namų ofima North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandoa 8:80 iki 0:80 vakaro
....... o----- —

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS 'lR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
. _... o—-----

VALANDOSi 
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet 
' Telefonas Canal 0464

i

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Petnyčiomis 1 iki 6 v. v.A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146

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

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chir«rga* 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd.
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nufl 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomi* 

ir šventadieny 10—12 dieną

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayctte Q098

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tol. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

--- O------

4 Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakaro, išskyrus ketverge. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Tel. Drexel 6323 z
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS * 
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS 

Auburn Avė. Tel. Blvd. 
o-------

Phone Elgin 1537-5410
------ o——

Julius Prusieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

9252

32013201

1646 W. 46th St.

ran-

Taipgi paminėti dešim-

Telefonas ;;
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct
Telefonas 

ęicero 3724

prie 
duodu

Phone
Heinlock !

broli
a.

Garsinkites “N-nose”

Musų patarnavimas laidotuvėse tin 
karnas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA HAltBOR, INO.

Tel. Indiana Harbor 288

mirties sukaktuves.

1500 S. 49th Avė 
Cicero, 111.

Tel. Cicero 3760

Patarnauju 
gimdymo, 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN.J. ZOLP
. ’j. • r i Fi - ■ > • •’ »

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS■ i ; „ . i , .
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 23 dienų, 4:30 valan
da ryte, 1930 m., sulaukės 53 
metus amžiaus, gimęs Taura
gės apskr., Vainuto parap., 
Skiržemio kaime. Amerikoj iš
gyveno 26 metus. Paliko di
deliame nuliūdime 2 sūnūs — 
Vincenta ir Kazimierą, dukterį 
Antanina, 2 brolius — Joną ir 
Pranciškų, broliene Marijoną, 
seserį Ona Bartuliene, švogerį 
Kazimierą, o Lietuvoj 
Juozapa ir gimines.
Vincentas gyveno Fondu Lac, 
Wisc. Kūnas pašarvotas 
dasi pas brolį Joną, 4520 So. 
Fairfield Avė.

Laidotuvės 
balandžio 28 
te iš namu i 
jimo Panelės 
rapijos bažnyčią, 
bus gedulingos 
velionio siela 
lydėtas i šv 
nes.

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 k
3315 So. Halsted Street '

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

įvyks panedėly, 
diena, 8 vai. ry- 
Nckalto Praside- 
švenčiausios pa- 

kurio.ie at«i- 
pamaldos už

o iš ten bus nu- 
Kazimiero kapi-

Visi A. a. Vincento Balnio 
giminės, draugai ir pažjstamj 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

.Nuliude leikame,
Simai, Duktė, Brolis,
Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ežerskis, Boule- 
vard 9277.

PERKĖLIMAS* KŪNO

LEONARDAS LĖKŠTA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 20, 1921 metais. Gimė 
rugsėjo 19, 1924. Palaidotas 
gi rugsėjo 22, 1924 Šv. Kazi
miero kapinėse,

Balandžio 26 d., 1930, jo kū
nas bus perkeltas Į nuosavą lo
tą ir padėtas šalę tėvo.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, pažystamus ir drau
gus, kurie turės laiko, dalyvau
ti perkėlime a. a. Leonardo 
Lukštus kimo subatoje, balan
džio 26 d., 1930, 2:30 vai. po 
piet. 
ties mėnesių tėvo Vlado Lukš 
tos

Nuliūdę,

Moteris Stanislava: Vaikai 
Vladislovas ir Robertas.

Vincentas Wackauskis
su šiuo pasauliu balandžio 24 dieną, 9 vai. vakare, 

1930 m., sulaukęs 50 metu amžiaus. Gimęs Svingiu paran., Raseinių 
upskr. Paliko dideliame nubudime moteli Sofija, sunu Antaną, 3 
duktė: is — Virginiją Bukauskienę, Francis ir Sofiją, broli Antaną 
Springfield, 111., kitą broli Liudviką Lietuvoj ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 928 W. 85th Piure.

Laidotuves įvyks panedėly, balandžio 28 d., 8 vai. iš ryto iš na
mų j švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Vincento Wackauskio giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavime, ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame
Moteris Sūnus, Dukterys ir Giminės..

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžius, tel. Victory 
4088

3M

■Bf ■■■■

OVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietąms ir Pagrabams 
Vainikai

316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868
O-----

Phone Armitąge 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS*) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee -Avė.

Corn. North Avė.

Phone Cicero 294
Mes ęsarpe taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir nakti
KOPLYČIA• - » *

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių alkių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas

Pastebčkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedčliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI 1

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak

3241 S. Halsted Street
Tol. Victory 0562

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tol. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas"
127 N. Dearborn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Įvairų8 Gydytoj aii
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

John Kuchinskas

M.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

. Arti Iziavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoi ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė aiitrą ofi.są (su Pr., Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Wcst Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris/

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S’t., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randoljih 6800

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tol. Hyde Park 3395

lubos

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
piety ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephdne Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Dainen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsidck 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathernua

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, • 
Rez. Telephone l laza 3202

72 J First 
38 So.

Vai.
\ a karais

Randolph 5130-5131
L M. ADOMAITIS
ADVOKATAS
National Bank Building 

Dca’liorn Street
10 rito iki 4 po pietų

2221 V). 22 Street

\ .. iki >;
Subatoj 1 iki 6.



Automobiles

o

Exchange—Mainai

Furniture & Pianos

išmo- cash, arba akrus pa-

M. J. Kelly, 4445 W. AJadison St.

GERI BARGENAI

Tel. Lafayette 0455

Furnished Roomsspecialiame apgarsinime

puslapy —

3335 So. Halsted St.For Rent

A.

fix-

h

PARDAVIMUI PIGIAI

*

$495
$335

KRIAUČIŲ, valymo ir dažimo sa- 
pa parsiduoda pigiai iš priežasties, 
važiuoju j Lietuva. 3143 W. 59 St.

PARSIDUODA Storas gražioj vie
toj, šalę teatro, Molt Kops, Kendės 
ir Aiskrimas, 6842 S. Racine Avė.

PARSIDUODA cash register, mu
šamas nuo cento iki $3.00; beveik 
naujas safe 1500 svorio1 ir platfor
minė scale. Parduosiu pigiai. 922 S. 
Paulina St. 1: lubos iš| užpakalio.

1739 
Tel.

Late
1929
1929

V. MISZEIKA, 
1789 S. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

PARDAVIMUI ice cream ir sal
dainių storas, su namų, geroje vie
toje, 2439 W. 69th St.

už 
to.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service 
Biznio Patamariman

30 
ir

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial 
Finansai-Paskolos

L RESTAURANT 
o/153 W. 47 St.

MISZEIKA, 
So. Halsted St. 
Roosevelt 8500 
------O-------

DU arba trys namai ant išmai
nymo. Mainysiu ant vieno namo ar
ba farmos. Apsišaukite agentai. Tel- 
Blvd. 8599.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; biznis išdirbtas per 13 metų; 
prie lietuviškos bažnyčios. Parduo
siu pigiai. 12300 Emerald Avė.

2 kambariai ant rendos dėl vy
rų, su valgiu ar be valgio; gali bū
ti po vienų ar po du. 4218 S. Rock- 
vvell St. 2 alukštas.

PILĖS išgydomi be operacijos.
Garantuota. Telefonuokite Lafayette

INTELIGENTUI vaikinui reika
lingas švarus kambarys prie inteli
gentiškų blaivų žmonių. Knygynas 
Lietuva, 3210 So. Halsted St. Box 
70.

PASIRENDUOJA 3 šviesus, šva
rus kambariai, $15 i mėnesi; elekt
ra, gasas, toiletas. 918 W. 20th St.

RENDAI kambarys dėl vaikinų, 
merginų aę vedusios poros. 3247 S. 
Emerald Avė. 3 lubos.

PARSIDUODA grosernė ir dellka- 
tescn; svarbi priežastis verčia par
duoti; taipgi yra'visi bučernės įtai
symai. Skubėkit pakol yra gera 
proga pigiai pirkti. 2816 W. 63 St.

RESTAURANTAS ir Lunch Room 
ant pardavimo ir 13 ruimų dėl pa
gyvenimo. Biznis seniai išdirbtas, 
arba mainysiu ant automobilio, 1715 
So. Canal St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
bučernė su mažu namu. Telefonas 
Lafayette 8780.

DIDŽIAUSIA PROGA! $450 nu
pirks grosernę ir delicatessen, su ge
ru staku ir pirmos rūšies fixtures 
6759 S. May St.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, vandeniu apšildoma; yra du 
ruimai ekstra, 2 karų garažas, 
žema kaina. 6011 S. Francisco Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Palikau našlė ir perdaug išlai
dų flatų laikyti. K. Garrison, 9320 
Cottager* Grove Avė. 2 lubos iš už
pakalio.

LOTAI 2 Chicago Lawn ant 66th 
Place, prie Crawford Avė., nėra 
morgičių, išsimaino ant aųtomobi- 
liaus arba biznio, šaukit Lafayette 
7193.

Business Chance<
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galovv, mūrinė, 3 metų senumo. Lo
tas 32x125. Vienai mašinai gara
žas. Kaina $6500. 2945 W. 63 St., 
krautuvėj.

“CHEVROLET”

GROSERNĖ ir delicatessen, senai 
{steigta, pelninga vieta. Parduos už 
geriausi cash pasiūlymų. Savininkas 
pasitraukia iš biznio. 54 06 Went- 
\vorth Avė.

RENDAI 5 kambarių flatas; yra 
porčiai, viškos ir kiti patogumai. 
Renda $20^ Randasi Bridgeporte. 
Phone Boulevard 0470

RENDON kambarys su visais, pa
togumais, vienam arba dviem vai
kinam, prie mažos šeimynos. 7030 
So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI arba mainui ant 
automobiliaus lotas, 60 pėdų per 
125. 5734 So. Talman Avė.

EXTRA BARGENAS. Parsiduo
da grosernė ir bučernė, biznis geras, 
fixturiai nauji, ant kampo, labai ge
roj vietoj. Parduosiu už pirmų pa
siūlymų. 2631 W. 39th Place.

RESTAURANTAS parsiduoda prie 
dirbtuvių, kaina prieinama, 170c 
Canal St.

PARSIDUODA grosernė su furni 
šiais.. Iš priežasties — išvažiuoju 
Lietuva. 4629 So. Paulina St.

PARSIDUODA ar išimamo biz- 
niavas vieno aukšto mūrinis namas, 
keturi rūmai pagyvenimui, 2 karų 
garadžius. Randasi 4442 S. Fairfield 
Avė., Brighton Park.

Jus atmokate mažomia mtoesini- 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgičitui 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

Fa TENTAI, copyrtrhti — liradltual 
Nikiui rųAlea.

R. PKLECHOWICZ 
2800 W. Chica<o Ava. 

Bmn»wlck 7187 
---o---------

Būtinai pamatykite s'pecia- PARDAVIMUI pigiai naujas gesi- 
1 nis pečius, dvi mažai vartotos lo-

) vos. Išvažiuoju į kita miestą. ,4200 
liūs vartotų karų bargenus So- Western Ave- 2 floras.

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKA
AND SON

MOTOR EXPRESS
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

CHICAGO
-------O--------

to % PIGIAU UZ VISĄ DA 
CONSUMERS Stogų Darbas. < 
tai taisome stogus visokios n; 
bile kada ir bile kur. Dykai 
skaitliavimas. Mes atliekame 
riausi darbų mieste. Kedzie I

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

C. CZEPUKAS,
Malevojam, popieruojam flatus 
(rrtoms) ir šiaip visokį pertaisym 
ar budavojiino naujų namų darbi 
padarom pigiai ir garantuojame.

Tel. Brunswick 9131
----- o-----

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojant

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi 
sokius biznius, taipgi iš miesto 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

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

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo stogt 
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie 
kame abelnų taisymų. Apskaitliavi 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St.
-------O-------

Tel. Lafayette 7554
WM. BENECKI

MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados popiera.

Pigiai. Greit.
Darbą garantuoju.

3512 So. E rancisco Avė.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%. 

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L. FABIAN, Mgr.
809 W. 35 St

----- o-----

Paskolos suteikiamai 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716 

-----o—♦

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Miscellaneous for Sale
Įyairas Pardavimai_____

PARDAVIMUI geras šiokeisas ir 
National registeris, tinkąs bet ko
kiam bizniui; taipgi bizniavus lotas 
pardavimui. Savininkas, 3808 So. 
Lowe Avė. Tel. Blvd. 6502.

-------O——

Miscellaneous 
įvairus

* BRIDGEPORT
KNITTING SHOP >

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus.

S F. Selemonavičius
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486
-------- o--------

IEŠKAU biznio, grosernčs arba 
šiaip kokį, ant mainymo. Turiu 
kampinį lotą vertės $1500.00. Visi 
iniprųvementai užmokėti. 717 W. 
21 St. 2 lubos.

Personai
Asmenų IeškoJ* - --------------------------------- --

s. PAIEŠKAU Juozapo Smailio, pen- 
ki metai atgal gyveno Philadelphia,

5- Pa. Paeina iš Paežerių kaimo ir pa- 
3 rapijos. Juozapai, meldžiu atsišaukti, 

arba kas žinota praneškite, ba tu
riu svarbų reikalų, surištų su Lietu- 
va. Antanas Smailis, 2801 W. “Q” 
St., So. Omaha, Nebr.

3.
o PAIEŠKAU savo draugų Jono ir 
ų Motiejaus Pietkevičių, kitaip Pečiu- 

kas, paeina iš Kauno rėdybos, Pa- } 
nevėžio apskr., Piniavos valsčiaus. , 
Kiek laiko atgal gyveno apie New g 
Yorkų. Yra svarbus reikalas, pra- į 
sau jų pačių arba kas apie juos ži- ] 
no, pranešti; busiu dėkinga. Kotri- 
na Skrebienė, po tėvais Kazlaučiu- 
naitė, 6721 So. Maplewood Avė., 
Chicago. 111.

PAIEŠKAI’ savo tėvo Rober- 
to Krislovskio, kuris gyvena 
(Ueveland, Ohio. Pirmiaus gy
veno Chicagoje. Jis pats ar kas 
žinote, praneškite Milda Kris- I 
lauskaitė, 1739 S. Halsted St. 
Chicago.

PAIEŠKAU Kazio. Šimanskio, pa
eina Kauno gubernijos, Veliuonos 
parapijos, Armeniškių kaimo; apie 
25 metai Amerikoj. Paskiausiai gy
veno1 apie Chicagų, bet dabar gir
dėjau buk persikėlęs į Waukegan, 
UI. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
apie j j žinotu pranešti: Pranas Pa
tašius, 2242 S. 6th St. Roekford, III.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus. Aš esu 
našlys 38 metų. Daugiaus infor
macijų suteiksiu per laiškų.

Mananti gražų gyvenimą vesti at- 
sišaukit

Box 1193 
1739 So. Halsted St. 

Chięago, III.

PAIEŠKAU žmonių kurie myli 
biznj. Mes turime gražų storų ge
roj vietoj, gerus fixturius dėl ken- 
džių ir aiskrymo, mes patis neturim 
laiko stovėt prie to biznio dabar 
kai darbai prasidėjo prie namų bu- 
davojimo, taigi atsišaukit. Kaip at- R
važiuosit pamatysit vieta, tai kaip
sutarsime tų bizni ar ant pusės. n:

JOKANTAS, Sh
4138 Archer Avė.

Lafųyette 7674

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU bile kokio darbo. Esu sc 
plovės indus restauracijoj ir dirbęs p] 
bučemėje. Neseniai atvykęs esu iš n. 
Lietuvos, neturiu draugų nei pažjs- j( 
tarnų. Vladas Macaitis, 3144 So. k{ 
Aubum Avė., 1 lubos iš fronto. n

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS 
i lunch ruim{. 

936 W.

patyręs porteris

14th St. pi

Reikalinga Gerų Vyrų ki
Pardavinėjimui Chrysler ir Ply- vs 

niouth Automobilių. Geras atly- h® 
ginimas. Į*a

Kreipkitės pas J“

M. J. Kiras Motor Sales
3207-09 S. Halsted St. 22

REIKALINGAS 
mos, mokantis 
traktorių ir sėti.
64 St.

žmogus ant far- 
valdyti Fordson

Stanley, 423 E. sr 
z i dt

. ši
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia vt
REIKALINGA mergina abelnam 

namų darbui, šaukite Sheldrake " 
10150. • , f®es

P1
REIKIA operatorkų, patyrusių ks 

prie dresių. Lipson Bros., 325 W. dž 
zYdams St- Si

REIKIA tiktai patyrusių -moterų 
prie sortavimo waste popieros. Con
tinental Paper Grading Co., 1451 S. 
Peoria SL

HLelD Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia __ n.

EXTRA pinigai vyrams ir mote
rims, kurie nori užsidirbti; po dar- .. 
bo^ 5404 So. Ashland Avė. 2nd floor n

Automobiles
PASTEBĖTINA PROGA

STUDEBAKER vėliausio modelio 
sedanas. Našlė turi paaukoti, kad 
sutvarkyti palikimų. Karas buvo 
sandely per šešis mėnesius ir yra 

Aš negaliu r>ati karo 
už 

2538’ North California Avė.

NAUJIENOS, Chicago. TU. Šeštadienis, baland. 2,6, 1930

______ Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me 
kio

parduoti jums karą be jo- 
įmokė j i mo. •

1633 Milwaukee Avė.

KAS TURITE lotų, arba bile ko
ki bizni mainyt ant 1930 Peerless au- 
tomobiliaus 5 pasažierių, visai mažai 
vartotas, šaukite Tel. Yards 6751, 
vakarais Boulevard 0127. 

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

GRAIIAM Baigė, vėliausio 629, 7 
pasažierių sedan, visai mažai var
totas, 4 speed transmis.šion, 6 ra
tai, du ant fenderių. Karas kaip 
naujas, man kainavo $2385 7 mė
nesiai atgal; reikia pinigų, paau
kausiu už $750 ant išmokėjimo ar 
mainų. 6750 So. Campbell Avė.

240 AKERIŲ, 2 mylios nuo 
Woodstock. Naujas vištininkas, 
talpinąs 1,000 vištų. Geros trio- 
bos. 500 akrų miško. Bargenas. 
M. II. Detrick, 140 S. Dearborn 
St. Tel. Central 5013.

Real Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimui

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

Tudor; clean as new .......
Fordor sedan, side mount, 

trunk .................................. $395
1929 Standard Coupe; run only 

2,000 miles .............. J $375
75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors 
3 and 2 wind. Town Sėd. and Rdstr 

$335 ir augš. 
Packard 26 sedan, 6 cyl. 
Buick 27, 
Nash 27, 
$20 iki % 
nėšių. 90

DIDELI BARGENAI Už CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 3 šmotų riešuto miegamojo 
$3951 kambario setas $64; 7 šm. valgomo-

4 door sedan ........... $275 jo kamb. setas $55; velouro kauras
coaęh ...................... $265 $23; pusryčių setas $7.50: 4 kamb.
{mokėti, likusius j 18 mė- rakandai $295.

dienų rašyta garantija ir VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
aptarnavimas Kraustimas-Pakavimas-Gabenimda

4811 W. Lake St..
tel. Columbus 0467

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
iki 5 vai. vak.

CEMENTO BLAKSŲ BIZNIO 
visos mašinos, formos ir kiti įran
kiai verti $9000, parsiduoda už 
$5,000; įmokėti $1,000 cash, už kitus 
priimtų lotus arba lengvais 
kėįimais.

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

EXTRA geros išlygos mainyti 
muro namų ir lotų šalyj jo —1 ant 
lotų be namo. Namas randasi West 
nuo Ashland, North nuo 39th St. 
Yra 4 fl., 2 fialai po 3, II H. — 4 
k. ir 1 — 5 kamb., garažas. Gera 
transportacija, geram stovyje. Rėn- 
dų neša $72.00. 1 jporg. (banko) 
$3,000. Kaina $6,800, priimtų lotus 
ir šiek tiek 
kraštyje.

NAUJI augštos rųšies 2 flatai. ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie- ' 
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. Y2 bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir -san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo. 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namų už 
pigaus namo kainų. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimų. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

STERNFELD AND CO.
4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8607 

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokių bungalow ar flatų 
namų už mažų įmokėjimų^

—O------

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti i * ntcmn a * c • x x -•aujus 1930 NASH automobilius su AI LEISI DAMAS miestų tunu pa-
ėliausios mados automatiškais {tai- 4 kambariųlabai gražius ra- 
ymais, sport Royal tekiniais ir ki- J?9‘,u.s’ 2 mėnesius vartotus,
nis ištobulinimais, kokius tiktai .iSv? iira< \°’! u \>ir< ?°Su
IASH taip gali .įrengti už tokias ^k^ai. 2002 Humboldt Blvd., kam- 
rieinamas kainas. Ipas Armitage Avė.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

TURIU tuo jaus parduoti gražų 
frieze parlor setų, 2 Wilson kaurus, 
riešuto m. valgomojo kamb. setų, 
lovas, Onyx lempas ir viską kitkų. 
Parduosiu atskirai. Turi būti išpar- 

<AUJI IR BISKT VARTOTI AUGŠ-1 duota prieš vidurnaktį gegužės 1 d. 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ Vartota ne daugiau kaip 8 savaites. 

TŠDIRBYSČIŲ Atsineškite pinigus. 3038 W. 62nd
St’ DWARD CJIERNAUSKAS, Jr.1 ’

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

KAMBARYS rendon vaikinams, 
be valgio. Stanley Juraits, 2901 W. 
64th St. Tel. Hemlock 6413.

— ■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■ » ............... .. I MII I ' ...................... ....

FURNISEDt Room rendon vie
nam vyrui su valgiu ar be valgio. 
2154 W. 23 St. Roosevelt 8128

——-------------------------------------------- RENDON kambarys dėl ikino.
BUICK vėliausio matelio • su liesus, su va'giu ir visais patSKU-

umble Seats. Karas iš vidaus ir 4359 So Maptewood Avė., 2
lauko išrodo ir bėtra visiškai kaip u^°s* e ' V rguna 0817.

aujas. Aš išvažinėjau tuo karu
,000 mylių. Kainavo man naujas NAŠLĖ moteris nori g(Uiti kam- 
1,800. Parduosiu jį už $385. barį dėl gyvenimo prie dženitorių
Savininkas arba prie šeimynos; gali pagelbėti

1335 Independehce Blvd. prie valymo kambarių. Mrs, Mar- 
Apt. 1 kus, 4401 S. St. Louis Avė. ,

PROGA RANDAI šviesus kambarys vaiki-
NASH Advanced 6, keturių durų nui; galima ir virtuvę vartoti. 827 

‘danas. .Iš priežasties ligos esu Į W. 34 PI., 1 užp, < y 
riverstas parduoti. Karas yra kaip 
Mijas, nes aš jo beveik nevartojau, 
rigu jus norite praktiškai naujo 
aro, būtinai pamatykite manąjį 
asb. Pirmas $35Q paims jj. TU- 

buti pinigais. Namie bile laiku 
jdėlioj. 4448 North Racine Avė., 
partment 29.

BUICK MASTER 6 SEDANAS 
Paaukosiu tiktai už $275. Karas 
•aktiškai yra naujas, nes aš var- 
jau jį tik nedėliomis ir šventadie- 
ais. Tai yra geriausias Buick ko- 

jus matėt ir visai mažai mano 
irtotas. Originali visiškai nauji 
dloon tairai. 4 ratų brėkiai. Ka- 
s ištarnaus dar daugelį metų, nes 
i yra tiek pat geras, kaip visiš
ki naujas karas. Paaukosiu jį tik- 
i už $275. Atsišaukite nedėlioj. 
:31 North Kedzie Avė., Ist flat.

RETĄ PROGA
Aš esu priverstas paaukoti savo 
CUDEBAKER vėliausio modelio 4 
irų sedanų, mano pirktų tiktai de- 
mtį mėnesių atgal ir vartotų tik- 
i keletu šimtų mylių. Jis yra ge
susias karas koki aš esu turėjęs ir 
a visiškai kaip naujas. Geriau- 
as užbaigimas neturi net įbrėžimo, 
riausi tairai ir motoras. Karų 
ikia pamatyti, kad įj įvertinti. Aš 
u priverstas parduoti, kad sukelti 
nigų. Priimsiu tiktai $300. Karas 
linavo man neseniai $1.600. Mei
liu atsišaukti nedėlioj. 2116 North 
įaulding Avė., Ist apartment.

GRAiHiAIM^PAIGE 
automobilius 

ir komercinius karus 
i oriame, taisome ir aptar-

4 spydų transmission, grei- 
goiri, stiprus, gražus ir ne

augus karai:.
Taipgi turime visokių geni 
rtotų karų, visokių išdirbys-

čių; už visokią kainą.
BRIGHTON MOTOR SALES, 

Ine.
3962 Archer Avė., 
tel. Lafayette 6666.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898 
Chicago, III.

EXTRA DEL BEKERTU 
štai yra 

nė, daranti 
ir Westem 
bargenas.
5404 S. Ashland
public 1428.

proga. Pilna beker- 
gerą 
Avė.
John

biznį. Arti 67 
gatvių. Tikras 

F. Kaluzny, 
Avė. Tel. Re-

Iš PRIEŽASTIES kito biznio, sa
vininkas turi parduoti gerai išdirbta 
cigarų, cigaretų, stationary, sport- 
ing goods_ soda fountain sankrovą. 
2 duris nuo transferinio 51 ir Hals- 
sted gatvių kampo. 2 kambariai, 
maudynė, elektra, karštu. vandeniu 
šildomi, užpakaly.

Del platesnių žinių matykite sa
vininkų adresu

5105 S. Haltsed St,

PARSIDUODA Restoranas ir 
Rooming House, biznis gerai išdirb
tas, lietuvių apgyvento j vietoj. Kai
na labai prieinama. —.Išvažiuoju 
Lietuvon. Norinčiam turėti nuola
tinių ir užtikrintų iplaukų šis pasiū
lymas yra puiki proga.

Kreipkitės
2113 So. Halsted St.

. Naujos moderniškos “bungalow”, 
karštu vandeniu apšildomos, vėliau
sios mados architektūra ir kiti pa
togus įrengimai. Randasi Mar- 
((uette Parko apielinkėj. Pigiai par
duodame arba mainysi ant Tamstos 
loto ir seno namuko.

Bizniavas namas, didelis Storas, 3 
flatai ir 2 karų muro garažas. Ran
dasi ant 69 St., gražiausioje lietuvių 
apgyventoje apielinkėje. Kaina 
greitam pardavimui tik $25,000. 
Imokėt $5000. Taipgi priimsime 
Tamstos lotų arba senų namų į mai
nus.

4 flatų muro namas ir medinis 
namukas užpakalyje. Rendos neša 
$1440 i metus. Kaina tik $12,500. 
Randasi Bridgeporto apielinkėj, ge
riausioj pietoj. Mainysime ant lotų 
su namu arba vištų farmos netoli 
nuo Chicagos.

2 flatų gražus muro namas, 5 ir 
5 kamb., viškos, apdirbti stiklais 
porčiai ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi Brighton Parke. Kaina tik 
$12,800. J mokėt $3000. Taipgi 
mainysime i Tamstos lotus arba se
ną nedideli namų.

Bizniavas. naujas namas, 2 Storai. 
5 flatai ir 3 karų muro garažas. Vi
sas išrenduotas ir randasi gražiau
sioje lietuvių kolionijoje Chicagoje, 
ant 69 St. Priversti parduoti tik 
už $32,500. Jniokėt $5000. Taipiri 
mainysime ant tamstos lotų arba se
no namo.

Lotas 30x125 arti Marcjuette Par
ko, 71 St. su visais {rengimais. Kai
na greitam pardavimui tik $l>750.

Taipgi turime keletu faunų, lotų 
ir įvairaus didžio namų, kuriuos pi
giai parduodame arba išmainysime 
ant tamstos nuosavybės. Užtikrina
me, kad rasi pas mus tų, kų ieško
te. Raštinė atdara kasdien ir ne
dėliomis iki 2 vai. po pietų. Malo
nėkit kreiptis pas

K. J. MACKE & CO.
(MAČIUKAS)

2433 W. 69th St.,
(kampas Artesian Avė.

Tel. Prospect 3140 
o-------

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

'LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, jfarmas, biznius visokios 
rųšies. Njira skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei-

DIDELIS BARGENAS
MARQUETTE MANOR 

Parsiduoda už cash arba mainais 
ant seno namo, puikus, tik baigia
mas statyti muro namas — trys fla- 
tai ir Storas. Tvirtai ir gerai pas
tatytas ir moderniškai įrengtas, su 
garo šiluma ir visais patogumais. 
Bus gatavas gegužės 1 dienų. 
Randasi ant 69th St., prie Campbell 
Avė.

šaukit Republic 6996 
arba atvažiuokit 

DANIEL W. GRICIUS
2452 W. 69th St.

PARDAVIMUI 4 flatų na
mas su storu, ice cream parlor. 
Greitam pardavimui nebrangiai. 
Savininkas važiuoja Lietuvon. 
Arba mainysiu ant mažo namu
ko. 4559 So. Washtenaw Avė.

PASTEBĖTINAS BARGENAS 
6 kambarių rezidencija; ga

ru šildoma; elektra, naujas 
plumbingas; kampinis lotas; 
gatvė ištaisyta; $300 cash, $45 
į menesi.

Savininkas,
1214 W. 74th Place, 
tel. Wentworth 0286

PARDAVIMUI rpstaurantas, fiv«t 
class, vbrtas $10,500. Parduosiu už 
$4,500. Geras biSųiisy tarp bizniavo 
gatvių ir fabrikų, prie 47th ir Ked- 
zie. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

RA'CH

Del Pirkimo, Pardavi
mo, Mainymo Namų

Kreipkitės pas mus, mes turime 
didelį pasirinkimų.

-M. J. KIRAS
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė; išdirbtas biznis; iš priežasties 
kito biznio1 parduosiu už pirma pa
siūlymų. Lietuvių ir lenkų anielin- 
kėj. 2120 N. Leavitt St. Tel. Bruns- 
wick 4638.

1) 5 kambarių medinis namas, 7 
metų senumo, gerai užlaikytas. 
50x123 lotas, daržinė, viskas parsi
duoda tik už $2,800; vieta prie 107 
ir Kedzie.

2) 5 kamb. senas medinis name
lis, lotas 62x130, vištininkas ir bar- 
nė — parsiduoda už $2,500, vieta 
netoli Archer ir Newland Avė.

*3) 4 ir 3 kamb. namas ant apmu- 
ritų postų, aukštas beismantas, lotas 
50x125, ant Archer Avė., netoli So. 
Oak Park Avė. Kaina $5,000, lotas 
vertas virš $3,0.00.

4) 6 kamb. muro namas, karštu 
vandeniu apšildomas, 9 pėdų geras 
cementuotas beismantas, dideli ir 
gerai užlaikyti kambariai, aržuolo 
užbaigimas. ‘ Visai arti streetkarių, 
kaina $6,000.

5) Daug kitokių namų pardavimui 
pigias kainas visose dalyse mies

Farms Š’or Sale
Ūkiai Pardai

IŠEINA Iš BIZNIO
Pasirenduoja — kampinis Storas 

su 10 kambarių viršuj, prie gatve- 
karių lioįjos. Ideale vieta dėl res- 
taurantoL delicatessen. ar užkandžių 
(sandvičF' sankrovos, Yra ir 
tūriai. Jums užsimokėt ištirti.

500 West 39th Street .

Delicatessen, Saldainių ir Ice 
Cream Sankrova. 3 kambariai 
pagyvenimui užpakaly.

3956 So. Westem Avė.

148 akrai ant State Highwa”. ar

 

ti Elgin ir Dundee, greta xgolfo lau
ko, pilnai jrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrų. Di- 
džiausįas bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kuiną $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim jų išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 kambarių cot- 
;age, furnasu šildoma, cementinių 
dokų pamatas. Kaina $4,000. 7222 
So. Maplewood Avė. Prospect 10145.
------------------------------------- — .......... .. .... . . III .. -

BRIDGEPORTO BARGENAS. Mū
rinis namas, Storas, 5 kambariai 
užpakaly, 5 ir 4 kambariai viršuj, 
2 karų garažas. Savininkas 911 W. 
32nd St.t 2nd floor front.

x ATYDAI VAŽIUOJANTIEMS 
LIETUVON

Parsiduoda 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, 60 pėdų ilgio 32 pločio, mū
riniai tvartai. Piečius 75 pėdų ilgio 
264 pėdų pločio, visas apsodintas vai
siniais medžiais; parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant namo Amerikoj. 
Namas randasi Žagarės mieste.

Del platesnių žinių kreipkitės i 
PUTRL 2-nd fl.

1808 S. 49 Avė., Cicero, III. 
Tel. Cicero 3562 W

kaip naujas.
draivinti ir paaukosiu tiktai
$275. —
Ist flati

RESTAURANTAS parsiduoda, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Pagyve
nimui ruimai ant vietos. 716 W. 
22nd St.

PARDAVIMUI lengvais išmokėji
mais arba mainysiu farmą 68 ake- 
riai prie gero kelio, ant didelės 
upės kranto. 5314 So. Emerald Avė

EXTRA BARGENAI
5 kambarių mūrinė bungalow, I 

pėdų lotas. Randasi prie 54 
Mozart xt. Soecialis barmenas 

$6,500
2 augštų medinis, 1—5, 1—6 kam

barių; muro pamatas, basementas. 
Brighton Parke.

įmokėti $1,000.
Specialia bargenas

$5,600
Mes turime visokios rūšies mainų, 

namų ir farmų.
Mes pastatysime naujų namų ir 

priimsime mainais senųjj.

B. R. Pietkievvicz & Co. 
2608 W. 47th St. 

CHICAGO, LLL.

MURINIS namas ant 3 lubų, iš- 
renduotas, ant Lincoln ir 13 gatvių, 
parduosiu arba mainysiu ant mažes
nio, tuščių lotu, ar farmos. Atsi
šaukite per laiškų. A. S. 1345 So. 
49th Avė., Cicero, III. J

ĮMOKĖKI $500.00, nupirksi gražią 
vištų auginimo farmų, geras namas, 
didelis vištininkas. Randasi netoli 
Summitt, III. Prie (Archer Avė. 
Taipgi savininkas priims mainui na
mų arba biznj.

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

Yards 6751

PARDAVIMUI 4-4 flatų medinis, 
4 kambarių mūrinė cottage užpaka
ly. Pusantro loto. Rendos nešu 
$100 i mėnesi. I>abai pigiai. Rei
kia pamatyti, kad įvertinti.

3055 W. 51 st St
Tel. Pros&et 1641



Part Two NAUJIENOS Antra Dalis
T

VOL. XVII

Inž. česl. Kareiva

Lietuva Steigia Savo 
Prekybos Laivyną

Prekybos laivyno idėja ir 
skeptikų šaltas vanduo

Lietuvoje dabar visuomenes 
intereso centre atsidūrė Lietu
vai gana nauja ir nepaprasta: 
Lietuvos tautinio laivyno įstei
gimas. O amerikiečiams ši idė
ja gali net keista pasirodyti ir 
sukelti nemaža abejojančių šyp
senų. Ir niekas jų dėl tokios 
šypsenos negalėtų papeikti.

Ištikrųjų, amerikiečiai labai 
gerai žino, kad dabar pasauly 

'prekybos laivyno srity vyksta 
"gana sunkus krizis. Karo me
tu pavandeninihms laivams pra
dėjus taip uoliai murkdyti j 
dugną prakybos laivus, prasidė
jo pagreitinta laivų statyba. 
Priviso gerokai naujų laivų sta
tyklų.— ir senosios statyklos 
išplėtė savo darbą, —ir prigami
no prekybos laivų daugiau, ne
gu reikia. Yra apskaityta, kad 
viso pasaulio prekybos laivyno 
talpumas pasiekė net 65 mili
jonų 'tonų, tuo tarpu, kni nor
maliai imant pasaulio prekybos

reikalams aptarnauti tereikalin- 
ga vos 50 milijonų tonų talpu
mo laivynas. • Vadinas, 15-kos 
milijonų tonų laivynas yra ne
lyginant “bedarbis” ar nereika
lingas. Netenka todėl, stebėtis, 
kad laivyno srity vyksta dabar 
tokia baisi konkurencija, kokios 
reta by kuriame biznyje —ki
tokiame. Viena laivų bendro
vė konkuruoja su kita, kaip 
tigras su liutu, ir turbut niekas 
jai tokio džiaugsmo negalėtų 
suteikti, kaip kaimyno konku
rento bankrotas.

Esant šitokioms sąlygoms pa
saulio laivyno bizny—ar rim
tas darbas kalbėti apie naujo 
laivyno steigimą? Ar nebus 
tai tuščias pinigų išmetimas į 
aiškų bankroto biznį? Juk Lie
tuva visviena stipraus, didelio 
prekybos laivyno sukurti nepa
jėgs, —jos' laivynas, jeigu jis 
ir bus sukurtas, vistiek negalės 
konkuruoti su kitų kraštų lai
vynais. tai ar verta ir pradėti 
kalbą apie tokio laivyno steigi
mą? Ar Lietuvos užsigeidimas 
steigti savo prekybos laivyną,— 
ar tai nėra tiktai tuščia fana
berija, neturinti jokio realaus 
biznieriško pagrindo? Kaip ga
li būti tautinis laivynas ?

Vis tai yra tokie klausimai, 
kurie neišvengiamai turi kilti 
kiekvieno amerikiečio galvoj. 
Tačiau įsigilinimas' į padėtį pa
rodo, kad yra be pagrindo tik
tai šie abejojantys k 1 a u- 
simai.

2. Neginčijama skaičių kalba
Lietuvai dabar priklauso 90 

kilometrų juros kranto ir Klai
pėdos uostas, į kurį gali užeiti 
net didesnieji juros' lavai. Ta- 
sai uostas kasmet yra žymiai 
tobulinimas, ir judėjimas kas
met jame sparčiai auga. 1923 
metais į Klaipėdos uostą įplau
kė 652 laivai talpumo 211,600 
NRT; 1926 metais—717 laivų 
talpumo 344.436 NRT, o 1929 
metais įplaukė jau 807 laivai, 
kurių talpumas siekė 502,000 
NRT. Lygiai kasmetai auga ir 
įplaukiančių laivų talpumas. Vi
dutiniškai imant 1925 metais 
kiekvienam • įplaukiančiam lai
vui tenka 439,4 talpumo (NR 
T), 1917 metais — 584,5 
NRT. o 1920—jau 623 NRT. ši 
skaičių eilė vaizdžiai parodo, 
kaip auga judėjimas Klaipėdos 
uoste.

Antra skaičių eilė taip pat 
vaizdžiai parodys, kaip auga 
Klaipėdos uosto reikšmė Lietu
vos ekonominiame gyvenime.

Per Klaipėdos uostą iš Lie
tuvos buvo išvežta: 1926 me
tais—už 51.997.853 litų; 1927 
met.—67,933.567 lt. ir 1928

I met.— 66.000.854 lt. Jei išve
žimas' iš Lietuvos ir ne taip 

[sparčiai auga (1928 metais net 
[mažesnis, negu 1927 motais), 
' užtat labai sparčiai auga įveži
mas. |vežta i Lietuva 1926 
metais prekių už 87.723.409 li
tų; 1927 metais1—už 131.719.- 
718 lt. ir 1928 met. —už 153.- 
121.412 litų.

Palygindami prekes, išveža
mas' bei įvežamas pro * Klaipė
dos uostą su bendru Lietuvos 
eksportu bei importu, rasime 
kad Klaipėdos uostas dalyvauja 
Lietuvos eksporte nuo 20 iki 
30%, ir importe—nuo 45 iki 
55%.

Trečia skaičių eilė parodys, 
kas aptarnauja šiuos Lietuvos 
valstybes reikalus', — kas tas 
prekes vežioja..

1928 metais į Klaipėdos uos
tą įplaukė 824 laivai su talpu
mu 467.493 NRT. Iš jų — su 
vokiečių vėliava atplaukė 449 
laivai su talpumu 187.582 NRT, 
Švedijos-----140 laivų s"il 37.430
NRT., Danijos 62 laivai su 46.-

Chicag >, III., šeštadienis, Balandis-Aprii 26 d., 1930
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901 NRT. Didž Britanijos —49 
laivai su 79.491 NRT ir t.t. Su 
Lietuvos vėliava įplaukė tik 29 
laivai su 9.547 NRT.

Su Lietuvos vėliava išviso 
pasauly teplaukiojo vos' penki 
mažiukai laivai, ir tie patys, 
kaip matyti iš skaičių, retai 
teužkliuva į Klaipėdą.

Lietuva savo jūrių eksporte 
bei importe tepajėgia dalyvau
ti vos 2%, o likusieji 98f/o ten
ka svetimų valstybių susisieki
mo priemonėms.
• 3. Ar reikalingas Lietuvai 

savo laivynas?
Pereitame skyriuje išdėstyti 

skaičiai pakankamai aiškiai pa
rodo, kad Lietuvos' savo laivy
nas pakankamai turėtų darbo. 
1926 metais, kada, palyginti į- 
vežimas ir išvežimas buvo dar 
mažesnis. — ir tai kainavo Lie
tuvai keliolika milijonų litų. 
Už tais metais įvežtas 398.697 
prekių tonas' reikėjo sumokėti 
frachto 8.704.000 litų, ir už iš
vežtas prekių 165.447 tonas te
ko sumokėti 6.806.600 litų. Viso, 
vadinas, sumokėta — vienerių 
metų bėgyje išmesta į užsienį 
—15.510.600 litų.

Kaip matyti iš pereitame sky
riuje paduotų davinių, prekių- 
laivų judėjimas Jtasmetais Klai
pėdos uoste didėja, vadinas, au
ga ir sumos, išmetamos' į už
sienį už prekių pervežimą.

Reikia atsiminti, kad netoli
moj ateity prekių-laivų judėji
mas Klaipėdos uoste pradės au
gti nepalyginamai greitumu 
tempu. Tai tikinti leidžia rea
lus daviniai.

šiuo tarpu baigiama rengti 
Klaipėdos" uoste milžiniški šal
dytu vai. Juos pabaigus rengti 
per Klaipėdą bus nukreiptas 
visas Lietuvos mėsos, kiaušinių, 
sviesto ir kitų maisto dalykų 
eksportas, kuris' dabar negalėjo 
eiti per Klaipėdą dėl šaldytuvų 
nebuvimo. Varžė dar Lietuvos 
eksportą bei importą pro Klai
pėdą ir nebuvimas gero pato
gaus susisiekimo geležinkeliais 
tarp Klaipėdos ir kitų Lietuvos 
miestų. Dabar nekartą prekes 
vežti geriau apsimokėdavo pro 
Lįepojaus ar net Karaliaučiaus 
uostus, ši negerovė netrukus 
bus pašalinta: tiesiama naujas 
geležinkelis. Nauja geležinkelio 
linija tarp Šiaulių ir Telšių jau 
prieš porą metų pastatyta, šiais 
metais pradėta statyti ir per 
dvejus ar trejus metus bus 
baigta geležinkelio linija tarp 
Telšių ir Kretingos. Tokiu bu- 
du netrukus Klaipėdos uostas 
bus sujungtas nauja patogia 
geležinkelio linija, einančia per 
turtingą Žemaitiją, su Šiau

Chicao-o. — Ruth Hanna McCormick, kurią republikonai nominavo į senatą.
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liais, su Kaunu, su kitais Lie
tuvos miestais. Pabaigus šią 
statybą visas Lietuvos jūrių 
eksportas, bei importas neišven
giamai turės eiti per Klaipėdos 
uostą.

Pagaliau nereikia užmiršti, 
kad Klaipėdos uostą Nemunas 
suriša ne tiktai su gretimomis I
apylinkėmis, bet siekia ir labai 
toli į rytus, sudarydamas iš
ėjimą į jurą ir Lietuvai, ir vi
durinės Rusijos, ir pietų Len
kijos plačiams sritims. Jeigu 
judėjimas Nemunu nūdien dar 
tebėra sustingęs, tai negi vi
suomet jis toks ir pasiliks'. At
sidarius judėjimui Nemunu,— 
ir Klaipėdos uoste turės prasi
dėti dar judresnis gyvenimas. 
Lietuvos vyriausybė, visa tai 
numatydama, jau išanksto ruo
šiasi. Ji jau biudžeto keliu pa
skyrė kelias dešimtis milijonų 
litų Klaipėdos uostui plėsti to
bulinti. Statoma naujos pa
krantės. nauji molai, nauji san
dėliai, tiesiama naujos geležin
kelio šakos į uostą, ir t.t.

Jeigu 1926 metais teko iš
mesti į užsienį už prekių per
vežimą daugiau penkiolikos mi
lijonų litų, —tai kiek jų rei
kės išmesti už poros, už tre
jeto, už dešimties metų? Juk 
tuomet reikės kalbėti ne apie 
kęlioliką, bet apie kelias dešim
tis milijonų litų!

šis reikalas kaip tiktai ir ver
čia Susirūpinti tautinio 'tavyno 
steigimu. Mokėti svetimiems už 
prekių pervežimą kelias dešim
tis milijonų. —reiškia, už tuos 
milijonus reikia pirkti svetimą 
valiutą. O tai labai apsunkina 
ir Lietuvos (Emisijos) banką, 
ir išviso Lietuvos finansus. 
Vien tiktai šie**finansiniai 
sumetimai verčia susirūpinti 
savo laivynu. Bet yra dar ir 
visa eilė kitų priežasčių, kurios 
tą pat diktuoja. Jų tarpe ga
lima butų paminėti kad • ir to
kios.

Jurų laivų aptarnavimui rei
kia nemaža žmonių. Reikia ir 
paprastų darbininkų-j uodadar- 
bių, reikia ir specialistų, kvali
fikuotų darbininkų, reikia ir 
šiaip inteligentų. Dabar iš 
Lietuvos nemaža darbininkų 
emigruoja svetur, ne visuomet 
jiems pavyksta pritaikyti savo 
darbo jėgas' Lietuvoj. Emig
ruoja paprastai judresni, gy- 
vesnieji. didesnės iniciatyvos 
žmonės, ir nuo to kraštas, ži
noma, labai nukenčia. Be to 
dar, emigracijos sąlygos' metai 
į metus vis sunkėja. Lietuvos 
inteligentijos skaičius taip pat 
kasmetai labai sparčiai auga. 
Jeigu šituo tarpu dar netenka 

kalbėti apie inteligentijos per
teklių, tai už keliolikos metų 
jis galėtų susidaryti. — ir tai 
butų didžiausia valstybės ne
laimė.

Gerai pastatytas’ Lietuvos 
laivininkystės biznis pareika
lautų daugybės darbo jėgų, — 
ir tai yra pirmaeilis valstybės 
reikalas.

Pagaliau, savo laivynas turi 
dar ir didelės politinės reikš
mės. Lietuva savo importą bei 
eksportą rūpindama tokioje 
persveriančioje daugumoje (98- 
%!) svetimų ..valstybių laivais 
ištisai priklauso nuo jų malo
nės. Lietuva pasilieka visiškai 
neapsaugota nuo Įvairiausių po
litinių bei ekonominių kompli
kacijų. Tai nepriklausomai val
stybei yra ytin negeistinas da
lykas.

Tai yra pagrindinės svar
biausios priežastys, kurios ver
čia susirūpinti Lietuvos žmones 
savo laiVyno steigimu.

4. Laivyno idėja ir Lietuvos 
visuomenė

Lietuvos prekybos laivyno 
reikalas Lietuvos spaudoje jau 
pradėta svarstyti prieš keletą 
metų. Visur ir visuomet pri
eita tų pačių išvadų, kurios ir 
čia aukščiau išdėstytos. Kad sa
vo laivynas reikia steigti —se
nai visiems aišku. Visas klau
simas tiktai—kaip tai padaryti: 
kokioje formoje jis reikia steig
ti, iš kur lėšų jo steigimui pa
imti?

Prieš keletą merų Lietuvoje 
susidarė net speciali moterų 
sąjunga tautiniam laivynui 
remti. Aišku, kad toji sąjunga 
daug padaryti negalėjo. Tai 
buvo daugiau, tariant, platoniš
ka organizacija, kurios uždavi
nys buvo: labiau laivyno idėją 
populerizuoti, negu, patį laivyną 
įsteigti. Sąjunga šiuo tikslu 
yra padariusi “keletą arbatėlių”, 
vieną-kitą rinkliavą, —■ ir da
bar dar kartkartėmis šitokiu 
budu ji parodo savo gyvybę. 
Bet. toliau šios sąjungos išgalės 
nebesiekia. Tuo pačiu reikalu 
gana energingai rūpinasi ir 
Lietuvos jurininkų sąjunga, iš 
kurios tarpo net inicia
tyva yra kilusi. Sąjunga, 
turėdama gerų prityrusių 
jurininkų ir dar geresnių 
norų, neturi nei specialistų eko- 
nomistų-biznierių, nei kapitalo. 
O neturint šių dviejų pastarųjų 
dalykų—kokį gi čia laivyną į- 
steigsi! Pastaruoju metu yra 
sudarytas naujas tam tikras 
komitetas tautiniam preky.bbs 
laivynui steigti. Į komitetą 
įeina ir jurininkų atstovai, ir 

platesnės visuomenės atstovai 
(daugiausia įvairus koperaty- 
vai), ir valdžios atstovai (Fi
nansų Ministerija). Komitetas 
sudaryta palyginti dar neseniai, 
todėl žymesniais' darbais jis dar 
nesuskubo pasirodyti. Dabar 
tasai komitetas uoliai studijuo
ja sąlygas, kaiį butų galima 
tas laivynas’ įsteigti, ir kokioje 
formoje jis yra stejgtinas.

Lietuvos visuomenė nūdien 
yra daugiau palinkusi į tauti
nio laivyno reikalą. Kaip 
gali būti laivynas — tautinis? 
Juk laivynas, kaip įmonė,* yra 
daugiau tarptautinio charakte
rio—ar ne tiesa?

Ir vistiktai reikėtų skirti 
.tautinis laivynas nuo tarptau
tinio. čia pagrindinis skirtu
mas butų toks:

Tarptautiniu laivynu 
tektų vadinti toksai, kurio lai
vų ręisai eina tarp įvairių sve
timų valstybių. Tarptautinis 
laivynas gali rinktis tas plau
kiojimo linijas, kur konkuren
cija yra mažesnė, kur jis lais
viau galėt daryti biznį, į s’avo 
kraštą (čia —į Lietuvą) į me
tus gal tik kartą kitą tepasi- 
rodydamas. Tai butų tarptau
tinis laivynas, nors jis ir su Lie
tuvos vėliava plaukiotų.

Tautinis laivynas' tai butų 
toks, kurs daugumoje daro rei
sus tik tarp savo ir kurios kitos 
valstybės. Tautinio laivyno už
davinys—išsilaikyti tam tikrose 
linijose, kuriose konkurencija 
kaip tyčia kartais esti kuoaš- 
triausia. Valstybei nauda yra 
didesnė iš tautinio laivyno, to
dėl Lietuvos visuomenė ir yra 
linkusi j j suteigti.

Kokioje formoje tektų steig
ti tautinis' laivynas?

Įvairios valstybės į šį klausi
mą įvairiai atsako. Vienur, kaip, 
pavyzdžiui, Sovdepijoj (Sovietų 
Rusijoje—SSSR), prekybos’ lai
vynas randasi išimtinai val
džios žinioje. Kitose valstybė
se, kaip, pavyzdžiui, Turkijoje 
ar Italijoje, jis yra ir privačių 
ir valdžios Įstaigų žinioje, žy
mioje gi valstybių daugumoje 
tautinį laivyną suorganizavo 
ir valdo privačios biznierių į- 
staigos. Kokia gi laivyno for
ma Lietuvai butų tinkamiausia?

Atsakymas į šį klausimą Lie
tuvos visuomenėje yra jau be
veik galutinai paaiškėjęs'. Val
džios tvarkomas ’ prekybos lai
vynas Lietuvai netinka. Visur 
ir visuomet valdžia kaip tokia 
yra blogas biznierius. Geriau
sias pavyzdys—ta pati Sovde- 
pija, kurios laivyne daugiau žu- 
likysčių ir proklamacijų, negu 
prekybos ar biznio, ilgų šimt

mečių praktika parodo, kad 
krašto valdžia, būdama pašauk
ta rūpinti visai eilei ekonomi
nių ii socialinių reikalų, pasek
mingo biznio varyti negali. Pri
vačių Įstaigų bei asmenų dar
bas' tautos prekybos srityje vi
suomet yra našesnis ir visuo
met geresnių vaisių gali tikė
tis. Todėl tat ir Lietuvos žmo
nės, norėdami padėti valstybei 
stipresnius pamatus kaip kiek
vienoje biznio srityje,* taip ir 
tautinio laivyno reikale, yra nu
sistatę duoti kuoplačiausios ini
ciatyvos pasireikšti privačiai 
iniciatyvai. Lietuvos nepri
klausomybes pradžioje, pavyz
džiui, buvusi prekybos ir pra
monės ministerija buvo įstei
gusi (iš vokiečių perėmusi) 
marmelado fabriką, supirkinėjo 
užsieny prekes, kaip nelyginant 
dabar Sovdepijos atstovai da
ro. Viso šito biznio rezultate 
valstybė be grynų nuostolių nie
ko daugiau neturėjo: ministeri
jos fabrikai ir prekybos biznis 
teko juo greičiau likviduoti. '

Todėl tat ir dabar steigiant 
tautini prekybos laivyną Lietu
vos visuomenėje vyrauja aiškus 
ir vieningas nusistatymas: Lie
tuvos tautinį prekybos laivyną 
turi imtis organizuoti ir eks
ploatuoti privačios’ o r g a- 
uizacijos bei asmens.

5. Lietuvos laivynas ir 
amerikiečiai

Paskaitęs antraštę “Lietuvos 
laivynas ir amerikiečiai” — ne 
vienas amerikietis’ turbut gana' 
karčiai nusišypsos:

—Tai šit kur nukrypo visa

Atidarymas Daržo — Jurgio Varduvės 
IŠLAIMeJIMAI 

Nedėlioję, Balandžio-April 27 d., 1930 
George M. Černausko Darže 

Jurtice P,alk, III.

Pradžią 9 vai. ryto. Tikietas $1.00

Gera muzika Antano Wenakevičiaus iš Town of Lake
Bus duodama dykai clam chawder ir skanių lietuviškų 
dešrų, širdingai kviečiu visus savo draugus, senus ir jau
nus, taipgi Jurgius švęsti ir linksmintis kartu su manim 
ir iškilmingai praleisti musų varduves.

Grožė ir Komfortas. 
Visame Pilnume

2 šmotai................ - $69.50
3 šmotai........... ....... $97.50

• . •

Viena iš inusų naujausių prekių. Nepaprastai pa
togus setai su minkštomis plačiomis nugaromis ir 
didelėmis rankų paramomis. Apmušti su augštos 
rųšies mohair parinkčiausių spalvų ir raštų. Ap
verčiamos paduškaitės su sprenžinomis.

Central District 
Furniture Co.

3621-23-25 S. Halsted St.
I

V

No. 99

litanija apie laivyną ir valsty
bę! Vėl sugalvojo naują prie
monę amerikiečius melžti! Vėl 
prasidės nauji aukų rinkimai, 
delegacijos', agitacijos, apeliaci
jos Į amerikiečių širdį ir tėvy
nės meilę! Vėl prasidės akci
jos, šėrai, valdybos, direktoriai, 
bankrotai! Vėl iš darbo žmo
nelių išvilioti doleriai nueis1 ko
kio sukčiaus kišenėn!

Taip pagalvos ne vienas’ ame
rikietis, —ir niekas nepasakys, 
kad jis neturėtų pagrindo taip 
galvoti! Ir niekas negalės jam 
prikišti idealizmo ar kurio kito 
gero* galo stoką!

Kiek jau kartų iš Lietuvos 
buvo kilę įvairiausi sumanymai, 
kiek jau kartų buvo kreiptasi 
dėl jų i amerikiečius, pagalbos 
beprašant, —ar gausiomis ran
komis neatsiliepė amerikiečiai į 
visus tuos šąukmus? Ar ne
dėjo jie daugybės' dolerių, ar 
nesiuntė jie juos Lietuvon? Ir 
kur kitur, jei ne, Lietuvoj tie 
doleriai nuėjo niekais ar į suk
čių kišenę? Kaip gi begali ti
kėti amerikietis į bent kurį biz
nį Lietuvoje?

Taip, visa tai buvo, niekas to 
neginčys. Bet butų didžiausia 
klaida pasiremiant šitokiais pra
eities daviniais daryti ateities 
planus. »

Visų pirma toli ne visos ame- 

rikiečiy įmones Lietuvoje baip 
kr u tavo, toli ne visi bizniai 
Lietuvoje jiems nuostolių davė. 
Nes yra daug tokių amerikie
čių biznių, kurie mokėjo prisi
taikyti prie, Lietuvos sąlygų, 
prie esamosios rinkos, ir dabar

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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APŽVALGA

Atpigo varis.

Vienas svarbiausių užpereitos 
savaitės įvykių buvo kritimas 
kainų variui. Per ištisus metus 
vario tirustiis palaikė kainas ata
tinkamoj aukštumoj: Amerikoj 
vario svarą pardavinėjo po 18 
Centų, o Europoj po 18'/j.

Visi buvo’įsitikinę, kad kai
nos anksčiau ar vėliau turės 
kristi, vienok vario gaminto
jai pasiryžo nenusileisti. Ir kuo
met įvyko savo rųšies pirkėjų 
streikas, tai lik tada gaminto
jai priversti buvo kainas nu
mušti. Ir kai kaina pradėjo 
smukti, tai nebebuvo galimy
bės ją sulaikyti.

Dar gruodžio mėnesyj Gurne
lius F. Kelley, Anaconda vario 
kompanijos prezidentas, pareiš
kė, jog nėra jokių prospektų, 
kad vario kainai eis žemyn.

Reikia žinoti, kad Ikaro me
tu kainos variui nepaprastai 
kilo, — tada buvo mokama 
centai svarui. Bet jau 1921 
nusmuko iki 11% centų, 
to vėl pradėjo kilti, kol, 
galo, praeitų metų pradžioj 
siekė 24 centų svarui.

Laike 
vėl ėmė

Išmokėjimo biznis ir blogos 
skolos

lai korporacijai 
šve-
me-

deg-

švedų degtukų trustas.
Kam buvo pereiti metai ge

ri, kam ne, — bet Kreuger ir 
Toli korporacijai jie tikrai bu
vo geri. Per tuos metus kor- 
i: orą c i ją padarė pelno 38% dau
giau nei H)28 m.

Kaip žinia,
vadovauja Ivar Kreuger, 
du inžinierius, kuris keletą 
tų praleido ir Amerikoj, 
suorganizavo savo rųšies 
lukų trustą, kuris dabartiniu
laiku daugelyj valstybių turi 
degtukų monopolį. Kaip jau 
buvo pranerta, tas švedų Irus
ias gavo ir Kietu vos degtukų 
monopolį.

Visišką ar daliną degtukų 
monopolį Irusias gauna papra
stai skolindamas valstybėms pi
nigų. Per pereitus motus Kreu- 

Toll paskolino V<ykie- 
o Austrijai,

bet užsiima

is-
37 
m. 
Po 

ant 
pa-

kracho biržoj kainos 
smukli. Bet čia kaip 
gamintojai nutarė, ne-

ger ir 
tijai $125,000,000, 
— $30,(MM),000.

Kreuger ir Toli 
re tik degtukais,
ir šiaip prekyba*. Per pereitus 
metus iš prekybos 'buvo pada
ryta milžiniškas pelnas. Kad 
kutų prekyba lengviau vesti, 
tai tapo Franci joj, Olandijoj, 
Vokietijoj, Šveicarijoj, Lenki
joj atidaryti bankai, kuriuos, 
žinoma, kontroliuoja degtukų 
Irusias.

aptiekų ir 
grandines, 
steigiamos 

mažai kam 
Tačiau lak-

Tačiau 
teko 
stai-

aukštumoj 
sayriitę jiems 
siurprizą, kaulu 
variui nuo 18 cen- j

1 Ie
vai'io 

rezign.>

žiūrint į ni 
-tam tikroj 
užperei tą 
pergyventi 
ga kainos 
tų svarui
liai to įvykio kaikurių 
kompaniijų viršininkai 
vo. Alai, jiems buvo daroma

sižiurėjimą jie padarė kompa
nijoms milžiniškų nuostolių.

Dalykas teks, kad kompani
kų v o pasiry- 

varį pigiau 
centų svarui, 

kaip jau buvo 
paske’bė savo rųšies 

adė.Įo iš didžiųjų 
nebepii kti 

jau kovo

Praeitais metais Kreuger ir 
Toli kapitalas sie'kė $350,000,- 
000,(MM), o pelno turėjo $29,- 
095,000. Trustas randasi šve
dų kontrolėj, 
amerikiečiai Į 

daugiausia 
Vorke yra ir 
Irusias 
Diamond Mateli kompanija ir 
Rusijos dbgluikų pramone. At
rodo, kad rusai, kaip ameri
kiečiai sako, neturi nei “china- 
man’s ehance” atsispirti prieš 
milžinišką švedų degtukų Iru-

nors faktinei 
jį yra i n vest a- 

pinigų. New 
skyrius. Dabar

veda aštrią kovą sų

žusios neparduoti 
nei rštuonioliką 
Tąsyk pirkėjai 
nii re,ta 
streiką 
kompanijų 
Ačiū t? m, 

\cmpanijos
nų neišparduoto vario, 
taip Jęstis, žinoma, n 
jo. Ir irezultate vario kainos 
kiekvienam svarui nukrito amt 
keturių centų.

Tačiau • nežiūrint ir į tą kai
nų nukritimą, stambieji pirkė
jai dar nėra patenkinti. Jie sa
ko, kad vario svaro pagami
nimas kainuoja tarp 9 ir ICjkų išėjo išbiznio, 
centų. Tad ir dvyliką centų įsu kitais, 
už svarą imdamas vario ga
mintojas galėtų pasidaryti gra
žaus pelno. Jie taip pat tvir- 

' tina, jog pigus varis žymiai 
prisidėtų prie pramones atgai
vinimo, butų pradėta daug 
naujai darbų

Banku bank r litavimas.
Prasidėjo nauja bankų ban- 

krutavimo banga. Dėliai to ste
bėtis, žinoma, perdaug neten
ka. Nusidėjo kelios priežastys, 
uiios privedė bankus prie tos 

?s. Pirmiausia, — perei- 
ToliauiiM melų krachas biržėj. Po to 
jcgalė- i prasidėjo perkėlimas pinigų iš 

mažesnių Į (liifesnius bankus. 
Ir ant galo, nedarbas.

‘“The American Banker” sa
ko, kad per šių metų pirmąją 
tbrrtainį nusibankrutavo 317 
bruku, — 287 valstijos ir 30 
nacionalinių. Priegtam 222 ban- 

susiliedami

mėnesyj;x 
turėjo 256,000 to-lJadč’ic

Kaip žinia, Amerikoj yrą la
bai prasiplatinęs pirkimas Įvai
rių daiktų ant išmokėjimo, žmo
gus Įmoka keletą desėtkų dole
rių ir nuperka ant išmokėjimo 
pianą, radio, namų rakandus ir 
t.t. Tokiu budu yra daromas 
milžiniškas biznis, kurio apy
varta paliečia šimtus milionų 
dolerių.

Biznieriai pastaruoju laiku 
pradeda nusiskųsti, kad varant 
bizni ant išmokėjimo pasidaro 
labai daug- blogų skolų. Vadina
si, padidėjo nuošimtis tokių pir
kėjų, kurie paliauja mokėję už 
nupirktus daiktus. Na, o tai 
reiškia, kad žmonės neturi pini
gų, kadangi daugelis jų atsidū
rė bedarbių eilėse.

Farpių korporacijos arba 
grandinės

Iki šiol mums daugiausia tek
davo girdėti apie 
maisto krautuvių 
Apie tai, kad butų 
farmų grandinės^ 
gal ir teko girdėti.
tas yra tas, kad pastaruoju lai
ku Amerikoj smarkiai pradeda 
augti korporacinių farmų ju
dėjimas. Tai vienur, tai kitur 
susikuria didelės korporacijos, 
kurios paima savo kontrolėn vi
są eilę farmų. Visų farmų pri
žiūrėjimas pavedama kokiam 
nors ekspertui, kuris pasamdo 
kiekvienai farmai , atatinkamą 
vedėją. Tokiu budu susidaro 
farmų grandinė. Ir kaip pas
kutinių kelių metų . patyrimai 
rodo, tos grandinės farmos ga
na gerai verčiasi ir korporaci
joms padaro neblogo pelno.

Visa tai reiškia, kad ir far- 
meriavime įvedama masine pro
dukcija. 0 masine gamyba vi
suomet pigiau atseina, kadangi 
operavimo išlaidos žymiai su
mažėja.

Kokią įtaką grandinės far
mos turės Amerikos gyvenimu^ 
čia ne vieta diskusuoti. Mes 
pasitenkinsime tik pažymėjimu 
to fakto, jog trumpoj ateityj ir 
Amerikos farmeriams teks rim
tai skaitytis su farmų korpora
cijomis.

Per paskutines kelioliką die
nų Europoj Įvyko labai stam
bių permainų. Tapo išleista 
nauji muito patvarkymai. Pa
vyzdžiui, Vokietijoj. Anglijoj 
liko .paskelbtas biudžetas. Jis 
žymiai padidintas. Bet to buvo 
galima laukti. Konservatorių 
valdžią tinkamai mokesnius su
tvarkyti nepiaisistengė ir pasi- 
-tirntukusi iš valdžios paliko dar- 
biečiams $70,000,000 deficito. ;

Vokietijoj Įšiaip taip daly
kai tvarkosi. Jie susitvarkė 
bent liek, kad tapo išvengtas 
tuojautinis krizis. Trumpoj a't- 
ęityj bus išleisti Young’o bo- 
nai.

Anglija. — Bėgantis biznis 
mažiai bei interesavo žmones, ka
dangi jų akys buvo atkreiptos 
į naują biudžetą (valstybės 
samatą). Tačiau pramonėj pa
stebėta šioks toks pagerėjimas. 
Gerokai sumažėjo maisto pro
duktų ir žaliavos importas.

Vokietija. — Valdžios krizis 
žymiai atsiliepė ir į bendrą ša
lies biznį. Reichstagas priėmė 
mokesnių programą ir uždėjo 
muitą žemės ūkio produktams. 
Vadiniai, įvedė protekcionizmą, 
kad iš kitų kraštų- inebutų ga
lima pigesnėmis kainomis Įvež
ti žemes ūkio produktų. Tas 
protekcionizmas žymiai palies 
AmerikiRi, iš kmr Vokietija pirk
davo nemažai grudų ir kitų 
maisto produktų.

Belgija. — Biznis Belgijoj 
b u i(o bepradedąs gerėti, bet da
bar ir vėl ėmė smukti. Smar
kiai nukrito (akcijos. Trys stam
bios pramones — stiklo, ang
lies ir klieno — j>ergyvena kri-

< i [(Tąsą anil 3-čio pusi.)
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pilną koope-

Visi musų radiatoriai yra nau
jos Slender Colonial rūšies kons
trukcijos, pilnai išbandyti ir ^erai 
apskaityti.

Visa reikalinga medžiaga, iškai
tant radiatorius, boileri, kuris, su
lig radiatorių skaičiaus, yra tris 
sykius didesnis, dūdas, valves, fit- 
tiilgus, asbesto cementą, bronza 
ir t. t. — viską, kas tik yra rei
kalinga. Garantuotos karšto van
dens apšildymo imonės/del viduti
nes 5 kambariu bungalow, už mu
sų -specialę PAVASARINIO i 
PARDAVIMO KAINĄ $282.50.

Apsilankykit musų parodos vie
tovėj musų pardavimo ofise ir ap- 
žiurėkit musų parodomų naujų 
1930 “Lincoln” boileri.

Specialia Išpardavimas
Apšildymo Įmonių
Kaina

Dykai Apskaičiavimas - Be jokių pareigų
$5 įmokėti — 24 mėnesiai išmokėjimui

Pasinaudokite musų Specialiu Pavasarinio Išpardavimo kainomis, 
racija, kaip tai: paskolinsime jums visus reikalingus įrankius, duosime jums 
jums sutvarkyti visų darbų, visa tai yiSIŠKAI DYKAI.

TELEF0NUOK1T CALUMET 5200 ir vienas iš musų išlavintų inžinierių 
jums patogiu laiku, kad ištirti jūsų ypatingas APŠILDYMO PROBLEMAS ir 
APSKAIČIAVIMĄ.

TAS NEUŽDEDA ANT JUS JOKIŲ PAREIGŲ. Ateikite j musų sankrova ir susipažinkite 
su mumis. MES KALBAME LIETUVIŠKAI.

Mes suteiksime jums 
pienus ir pagelbėsime

pribus i jjisų namus, 
suteikti jums DYKAI

SQUARE DEAL PLUMBING 
SUPPLY HOUSE

1725 S. State Street,
Calumet 5200

Jūsų parankumui mes būname atdari vakarais iki 7:30 vai., nedaliomis iki 1 valandai po piet.

Chicago, Illinois

Nauja plieno liejykla.
Apie birželio mėnesį Eddy- 

stone, Pa., atsidarys nauja plic-

(^aslings Co. Liejyklos pasta
tymas kainuos apie $13,000,- 
000. Ją Ikon Imliuos Bakhvino 
interesai. Tai bus moderniš
kiausia plieno įmonė pasau

daugiausia 
vidurines 

/alslijas; rytinėse valstijose la
bai mažai Ifeinkų tenusibankru- 
tavo.

Reikia dar pažymėti ir tą 
elektrifikacijos | faktą, jog per pirmąjį bertai- 

♦ nį bankų resursai nupuolė ant 
10%, o indėliai sumažėjo ant 
8.1 nuošimčių. Tačiau toks da
lykas pasikartoja kiekvienais 
metais, nors tas nupuolimas re
sursų iir indėlių nėra toks di
di lis, kaip šiais metais.

Pastaruoju laiku Pietų Ame
rikos respublikos išleido ne
mažai Donų, kuriuos Lando par
duoti Jungtinėse Valstijose. 
Prieš kiek laiko pasirodė Ar
gentinos bonai, kurių tapo iš- 
’eisbi už $50,()()(),000. Tai tik 
pradžia. Manoma, jog trumpoj 
ateityj Jungtinėse Valstijose 
bus bandoma parduoti už bi- 
Jioną dolerių Pietų Amerikos

liai) k ų krachas 
palietė pietines ir

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

PILNAS PASI
RINKIMAS 

NAUJŲ
Skrybėlių, kepu
rių, marškinių, 
kaklaraišjčių, pan- 
čiakų, apatiniu 
marškinių ir pet
nešų.

ko.
iu s< Krautuvių biznis

Departamentinčse krautuvėse
prisideda prie 
ginimo.

Atrodo, kad pramone labiau I reiškinį bando 
pradeda taisytis 
vandenyno. Ten 
miai sumažėjo. Prasidėjo taip j vėlybos.
•pat didesnis judėjimas trąšų i tas aiškinimas 
dirbtuvėse, elektros 

gaminimo

Biznis kovo mėnesyj. .
Va’džios surinktos statistinės 

duomenys rodo, kad biznis ko
vo mėnesyj ne lik kad nepa- 

io, bet dar truputi nusmu-1
šešiose stambiose pramo-! bonų. 
atleistu daugiau darbinin- 
riesa, atleista labai nedi- Į 
skaičius, bet ir tai juk i 

nedirbo pablo-"biznis kovo mėnesyj sumažėjo
ant 2 nuošimčių. Kai kurie tą 

išaiškinti tuo, 
prie Ramiojo! kad šiemet Velykos buvo ba- 
nedarbas žv-, landžio 20 d. Vadinasi, labai 

Tačiau manoma, jog 
‘ nėra tikslus, 

įmonėse.! Krautuvėms bizni sumažino ne- 
popieriaus gaminimo ir mine-1 darbas ir hchdras šalies biznio 
laimio laliejaits pramonėj. stovis.

Vrnashing Proof 
of grea tęst value

Barney Petka’s
MEN’S FURNISHINGS 

4171 Archer av., arti Richniond st.

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

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bite vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę al«ų. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
plonios išduodamos. Ra

šykite dcl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Princi palas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

2220

Įrodytas visos šalies bandymuose,' dalyvaujant 
5,000 Naujiems Essex Challengers

Visas automobilių pasaulis matė pastebėtinas pasekmes Challenger Sa
vaitės. Naujasis Essex Challenger pasižymėjo kiekvienoje upielinkėie. 
Jis užlipo kalnus, kuriuos užlipti retas karas yra bandęs. Jis pasiekė 
rekordus įsibėginiui. Jis parodė tokią ekonomiją, kokios niekad pirmiau 
neparodyta prie panašaus veikimo. Patvarumo, ir ištvermės bandymuose 
jis prisiekė visus didžiuosius industrijos rekordus.

Tikrai svarbus yra dalykas, kad ly
giai tokie pat puikus Essex pasižymė
jimai buvo padaryta čia pat, šioje 
apielinkėje. Ir jus rasite tą patį, ne
žiūrint kokį miestą, ar apielinkę ap
lankysite. Nes šie atsiekimai buvo pa
daryti ne kelių parinktinių, suderintų 
karų,-—bet 5,000 Essex Challenger vi
sose šalies dalyse, daugelį jų valdant 
patiems jų savininkams. Pasekmės 
pačios pasako ką kiekvienas Naujas 
Essex gali atlikti.

Mes prailginame musų pakvietimą Va
žiuoti—Važiuoti—Važiuoti! Sužinokite 
patys iš asmeninio patyrimo ką šis 
puikus Naujas Essex Challenger gali 
atlikti. Tada jokis prastesnis karas 
negalės patenkinti.

f. o. b. Detroit, 
factory

Už Coupe
Septyni kiti modeliai tiek 
pat žemai įkainuoti. Didelis 
spalvų pasirinkimas be ex- 
tra kaštų.

HUDSON MOTOR C0. 0F ILLINOIS
So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreipkitės į artimiausią pardavėją

NORTHI
Biickinchain Motors, Ino.

3918 N. Dtimcn Avė.
Lincoln Avė. at Irving I'ark

Blv<i-. Buckingliatn 2310 ,
Hudson Motor, Co. of Illinois 

EvmiHton Branch 
1820 Kidge Avė.

Hheldrake 2300 UnlverRity 720
Hudson Motor C0. ' of lllinoiR

North Slde Branch
6259 Broadu’ay 
Blioldrake 7210

KcyHtono Motor SalvH Corp. 
3143 W. Lawrencc Avė. 

Keyatone 3400 
and 

4940 N. Western Avė.
North-Weet HudRon Co.

6715 OhnRtend Avo.
KdiHon l'ark, III.

NcwcaRtie 3150
A. W. l’erson 

lUghhind 1’ui'k, Ilk 
Ilighlaiid l'ark 2192

NORTH (bontinuod) 
1‘latnondon Motor Co. 
4824 fihcrhlan Koad 

Lonpheach 1818 
VortaKe Vark lludnon Co. 

4101 Mihvaukee Avo.
ValliHade 1800

1VE8T
Berwyn llii<]ii<>ii-EHHex Co. 

3145 Ouk Tark Avo. 
Berwyn, III. 
Bcrwyn 351 

Crandall Motor Car Co. 
439 Madison St.

Oak Bark. III. Enclhl 5917 
Cruudall Motor Car Co. 

of Mayvvood 
lllinoiR

51 Lake St. at Flret Avė. 
Mnywood, UI. Mayvvood 360 
lltidHon Motor Co. of llthiolR 

Lofran Square Brandi 
2617 Mibvaiikeo Avė.

and
2101 L(»gi«n TU id. 

Spaulding 3000

Motor 
Ogdcn

Motor

SalcH 
Avė. 
LyoiiH, 111.
Car Co.

WKST (Continuod) 
Ifudson Motor Co. of IHinoli 

Parkwuy Brandi 
8308 W. North Avė.

Albany 4010
HucIhoii Motor Co. of Illinola 

Wcst Hlde Brandi 
3910 Ogden A ve. 

Latvndale 091J 
Lyoiis 
8027 

Lytinu 7121
I’aragon
0901 W. Dlvlfilon St. 

Columbia 0670
N. A B. Motor Salei! Corp, 

3854 W. Rooeevelt Koail 
Vau Buron 4910

Jau. Hingcr Motor Sales 
1428 KooRevelt Koad 

Monroe 0319 Ilayniarkct 0912 
Siiinvnri-Morgaii Motor KhIch 

4701 WaHhlngton Blvd.
MaiiHfiehl 

and 0201 W. 
Bervryn

Motor

2414 
22nd Ht.
171

WF.ST (Contlnucd) 
Hchrlh-iibcrRcr Motor HuIvh 

5028 W. 22nd St. Cicero 1887
SOUTH

Ajnr Auto Cornpany 
7800 Stony Inland Avė. 

SHginavv 1400
Burk e Motnr Sales 
8512 Archer Avė. 

Lafuyette 5160
Calumet Motor Co. 

10910 8. Micblgan Avė. 
I’ullnmii 7360

Haluted HiidRon-ERRev Co. 
7023 UalHted St. Triangle 0311

Herbert Motor SalcR 
7420 Cottajce Grove Avė. 

Vincetinc# 6715
Ilebert*Temp!e Motor Nalee 

*8918 Coinmerciul Avė. 
Kegent 4082

Hendrickn-Mitcliell Motor Sales 
5206 i <he l’arb Avė. 

Fuirfai 0825-6

SOUTH (Conlinurd)
Heyne Motor Hales 

5101 R. Aflhland Avo. 
I’rospect 7910

Iliidaon Motor Cor Co.. of 
1Ventwor(h Avė. Branch 
7141 Wentworth Avė. 

Triangle 5900
Mldway Corporation 

6011 Cottaice 
Falrfai

Jack I'erlnian 
6727 H. 

Hemlock 
S. A K.

8031 H. Halsted 81.

Grove Avė. 
4810

Motor KuIcr 
IVcRtcrn Avė. 

6637
Motor Hales

lticn <>808
Htratford Motor Hales 

708 W. 63rd Htreet 
lV<‘ntworth 1911 
E. L. Kliavcr Co.

6U* Bohipen Avė.
Hftinmond 89
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nurodytų taisykles kokių reikia 
prisilaikyti mieruojant savo 
ekonominį gyvenimų.

Yra taisyklių ekonominiame 
gyvenime kuriomis reikia va
dovautis paprastame kasdieni
niame gyvenime, — rūpintis 
maistu, pastoge ir drabužiais’.

liamus ekonominius klausimus, nes Ekonomijos srities parašyti.
Dūliai tos priežasties aš ir ap

siėmiau laikas nuo laiko šį bei ryje tilps “Šeimynos Biudže
tų iš Biznio, Finansų ir Politi-

Walanityn-Heclit . 
Klirnas-Oskimko . • 
M edž u nas-Zem ai't is 
Žemai tis-VVall .... 
I>uffy-Wirketis ..... 
FMunski-Raiukstis

$62,500.00 
41,500.00 
22,000.00 

. 2,900.00 
.. 1,500.00 

5,300.00 
. 4,5b0.00

Mas.ukewicz-*Murphy 13,750.00 
Madrow-<Kerulis .... 8,000.00 
WoM>as, Vitas-Evasoff 78,700.00

dolerių, dažnai gali išgelbėti ar
ba pelnyti tūkstančius.

Nusidėvėjimų reikia spręsti
______ sulig namo amžiumi. 'Sakysime.

000,000. Dabartinis real estate I jeigu namas gali stovėti 50 me- 
biznio susilpnėjimas yra tik tų, tai įdėti pinigai jo pasta-1 
laikinas. Taip ilgai tęstis ne- tymui, per tų laika turi visiš-1Juskų-Waliszonis j. 
gailūs. Keikia neužmušti, kad kai sudilti, nes po 50 metų, na- 
iš nejudinamos nuosavybės A- mas gyvenimui nebetiks ir jį 
merikoj daugiau pelno padaro- reikės nugriauti. Sakysime, jei- 
ma nei iš bile kurio kito biz- Įgu namo pastatymas kainavo Į Martin-Jankowsiki 
nio. $10,000, tai $200 j metus, turi

Statistikos duomenys nuo kut atidėta jo nusidėvėjimui.
1860 iki 1920 m. rodo, kad Chi- je,gU namo amžius gali būt il- 
uago laiugo smarkiau nei bile gesilis> tai nusidėvėjimo suma 
Vienas kitas Amerikos didmie- padalyta į metus, bus mažes- 
stis. Philadelphia padidėjo 325' 
nuošimčiais, Bostonas — 425, 
St. Louis — 480, New YorkasHesng 
— 500, — na, o Chicaiga net 
a oi 2,6(M) nuošimčių.

Ar galima iš praeities dai’y- 
l|ti kokias nors išvadas 
pu ateitimi? 'CJiicaigos 
siteto profesdrius Goode 1927 
m. pareiškė, kad už 75 metų 
Chicago turės ^penkiolika 
lionų gyventojų. Tais pat me
tais Illinois universiteto deka
nas, prof. Thompson, apskai
čiavo, jog už penkių dešimčių 
metų Chicago turės penkiolika 
milionų gyventojų ir 
1000 ketvirtainiškų mylių že-1 domis, 
mūs plotą. Prof. T’ " 
Baily, iš Northwestern univer-L“* 
s'toto, pareiškė, kad 'nelabai to- rendomis aplinkinių 
limoj ateityj Chicago užims 
pimą vietą pasaulyj, kadan
gi augai du įkartu greičiau nei 
Ne\v Yorkas, tris kartus grei
čiau nei Londonas ir dešimtį 
kartų greičiau nei Paryžius.

Keikia turėti galvoj i 
fyktą, kad Chicago turi paly
ginamai nedaug skolos, - 
mažiau nei, sakysime,

Biznio, Ekonomijos ir Finansų Skyrius Atenančio šeštadienio nume

(Tąsa iš 2-.ro pusi.) 
z j, kadangi pradeda pasireik
šti overprodukcija.

Saivo laiku kažkurios Euro
pos valstybės buvo padariusios 
sutartį dėl nustatymo plienui 
kainos. Tų sutartį pasirašė ir 
Belgijos plieno pramonininkai. 
Dabar jie tos sutarties pradėk 
jo nebesilaikyti. Dūliai to bu
vo sušaukta specialu konferen- 
cijaų tačiau klausimo nepajėgė 
tinkamai išrišti.

Stiklo pramonė kenčia dėl Į 
to, kad /Amerika nenumušė| 
(kaip buvo tikėtasi) aukšto 
muito aiiiit importuoj'aimo stik
lo.

Olandija. — Įvedimas muito 
maisto prinluiktams Vokietijoj 
žymiai atsiliepė į Olandijos 
prekybų. Olandijiai žada tokiu 
pat pinigu atsimokėti, t. y. įves
ti muitų ant iš Vokietijos im
portuojamų dirbinių. Kitas ne
malonus olandams dalykas yra 
tas, kad franeuzų valdžios kon
troliuojama potašo kompanija, 
kuri buvo rezervavusi Rotter- 
damo uoste nemažai vietos, da
bar nuo Itos sutarties atsisa-| 
kė. Tuo budu >to uosto įplau
kos žymiai sumažės.

Franci ja. — Firancijoj biz
nis gana aktingas. Per kovo 
mėnesį jis buvo pradėjęs smuk
ti, bet dabar vėl žymiai pa
gerėjo, nors kainos dirbiniams 
dar tebėra pusėtinai žemos. 
Geriausiai sekasi plieno ir ūkio 
mašinų išdiVbystėms. Kitose 
pramonės šakose dar tebėra, ap
mirimas.

Prieš kiek laiko tapo įneštas 
bilius, kuris siekiasi importui)-1 
jamoms žuvims uždilti tris kar
tus didesnį muitų nei jis yra 
dabar, 'lai skaudžiai palies A- 
merikų, kuri daug konservu o-| 
tos žuvies išveža

Kuba, 
pasižymi savo cukraus pramo
ne. Pereitais metais toj pramo
nėj pasireiškė didelis krizis.

į Fra nei ja. 
Kuba., kaip žinia

žų mažiausia siekia $10,000,-

42,000.00
P-4ias Falbian sako, kad pro

spektai bizniui yra visai geri.

Kam Tarnaus Biznio 
Skyrius

tąs”.—J. P. Varkala.

, JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parūpinanti planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatome 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumų. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminetais reikalais meldžiame 
atsilankyti į offisą 2621 West 71st St

urbei pciš&uki^o
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Yra bendros taisyklėj dėl ve
dimo biznio. Ir tų taisyklių 
biznierius turi prisilaikyti ir jų 
ribose veikti. Yra, pagalios, 
taisykles dėl taupintojų ir dėl 
tų, kurie nori investuoti ir in
vestuoja savo sutaupintus pi
nigus. Jie turi atsižvelgti j tab 
taisykles, kad jų įdėti pinigai 
ne tik nežūtų, bet atneštų nuo
šimti.

Beveik kasdien man tenka 
kalbėtis viršminėtomis temomis 
ir todėl aš džiaugiuosi, kad 
“Naujienos” rado reikalingu 
atidaryti bent skyrių savo laik
raštyj, kur tos žinios bus su
koncentruotos ir norintieji ga
lės rast atsakymų į kasdien ke-

nū; jeigu-gi trumpesnis am
žius, tai nusidėvėjimo suma di- 
____ . Teisingiausia bus nus'i-, , . . r 
dėvėjimų imti ne, nuo tos su- ^es turime lietuviškų laik- 
mos, kokia kainavo namą sta- rašči«' kurie ruPinasi Posmerti- 
■tant, bet nuo tos. kokia kai- niu gyvenimu, politiniu gyve- 

TUI nuotu pastatyti dabar. Apart nimu- bet Wk-
l,l,lvcr-1 nusidėvėjimo dar reikia imti do- raščio- kuris ™Pintųsi musų 

mėn išėjimą iš stiliaus, šis da- ekonominiu gyvenimu.
.* I lykas kartais turi didesnę rei- _ kasdien mes valgom, kasdien 

mi kšmę, negu nusidėvėjimas. Blo- c'®v*m drabužius, kasdien pasto- 
gas namų stilius žymiai su- naudojam, bet nebuvo laik- 
trumpina’ jų amžių, geras -l^0 ^uvių kalboje kuris 
prailgina.

Nuošimtį ant investuoto ka- 
užims|pitalo patirsit iš pajamų ren- 

Rendų klausima, te- 
VVilliam L. |čiaus, patartina patyrinėti pla

čiau— padaryti palyginimų su 
i namų ir 

pažiūrėti ar daug randasi tuš- 
Jčių flatų apielinkėje. Yra ne- 
1 mažai atsitikimų, kad norintys 
" parduoti namų (ypač tas būna 
* su apratamentinių namų savi

ninkais ar pardavėjais) padaro 
u i ‘^ fiktyviškas rendas ir kaip tik 
-j j namas tampa parduotas, ren-i 
( ' dauninkai tuojaus' išsikrausto.

Pajamos' rendomis turi būtinai 
persverti išlaidas ir sudaryti 
grynąjį pelnų, ganėtinai* vilio

ji jantį būti namo savininku.
Loto vertę galima patirti iš 

tam tikros knygos—Real Esta-| 
te Blue Book—kurių turi 
visi reales'tatininkai, ir iš 
laikinio marketo, būtent, 
reikalauja už lotus kiti.

Patyrus viršminetus faktus 
galima padaryti teisingą išvadą 
kiek įsupąs vertas. Pavyzdžiui, 
mes paimsime šekafną palygini
mą : v 

Namo pastatymas kainuo
tų ............................ $9,000
Statytas 10 metu atgal 

—nusidėvėjo ........ 1,800

’ . f v

Extra Grand Opening
Nauja Automobilių Agentūra

White Sox Motor Sales
610 West 35 Street

Didžiausia Lietuvių Sankrova 
North Sidėj 

SIENŲ POPIEROS IR MALEVŲ

žemes vertė Irum- 
turėtų padidėti ant 
bilionų dolerių. Tai 

tvirtinimas. Yra 
laktas; kad mie-

skaičiaus didė
veik 
tuo- 
kiek

Chicagos 
poj ateityj 
keikiu trijų 
nė.ra tuščias
gerai žinomas 
stuose žemės 
su gyventojų 
jimu. Vadinasi, juo mieste dau
gini aitsiranda gyventojų, tuo 
žemes kaina labiau kyla. Ki- 

.. n c- i i taip sakant, tarp žemės kainos ta taip vadinama Cuiban Single . 1 . • • v .'ir gyventojų prieaiuglio yra tam 
tikras santykis. Remiantis tuo 
dėsniu ir galima tvirtinti, jog 
Chicagoj real esitale kils, ir kils 
gana smarkiai.

— S. L. Fabian.

nių mėnesių bandymo pasiro
dė, kad toji (agentūra beveik 
jokios naudos neatnešė. Todėl 
tapo nutarta ja visiškai likvi
duoti. Dabar bus bandomos ki
tos priemonės, kad galėjus par
duoti daugiau cukraus.

Kuba yra pusėtinai susirūpi
nusi ir dėl tabako rinkes. Mat, 
iš Europos pranešama, kad ten 
pastaruoju laiku pradedama vis 
lak.*.ai ir labiau Havanos taba
kų maišyti su pigesnės rųšies 
tabaku. O tai, žinoma, reikš, 
kad Kubos tabakui sumažės 
rinka.

Argentina. — Kartu su pe
so valiutos svyravimu svyruo
ja ir visas biznis. Net gavi
mas iš Amerikos $50,000,(XM) 
paskolos nesu tvirtino peso ver
tybę. Tačiau manoma, jog 
trumpoj ateityj padėtis ims tai
sytis. Tas faktas, kad Argen
tinos leidžiami Bonai ir notos 
yna tuoj Amerikos finansinin
kų išperkami, rodo, jog ta P: 
tų 
ant 
dų.

le-
Amerikos respublika stovi 
tvirtų ekonominių pagrin-

Chicagos Real 
Estate

Chicagos nejudinama 
vybū yra tikra aukso 
la. Tiesa, taip spekuliantai kal
ba ir siūlydami tokių nuosa
vybę, kurios vertė jau ir da
bar yra išpusta. Bet bendrai 
kalbant, Chicagos real estate 
tikrai yra aukso kasykla. Kei
kia žinoti, kad vidurinėse va
karų valstijose Chicago yra di
džiausias miestas, kur sueina 
10 geležinkelių. Miestas milži
niškos prekybos, kur per me
tus parduodama už penkis bi- 
lionus dolerių įvairių prekių; 
centras plieno pramonės, tele
fonų 'gamybos, skerdyklų, de
pe rlamentinių krautuvių ir ki
tokių stambių biznių ir pra
monių. Chicagoj ir apielinkė- 
se gyvena pusketvirto miliono 
žmonių.

Chicagos ir apielinkių neju
dinamos nuosavybes verte ma-

nuosa- 
ikasyk-

Kaip apkainuoti 
namą

Tikriausias namų apkainavi- 
mo būdas yra tasai, kurį nau
doja architektai, būtent: ku- 
biškų pūdų skaičius ir mede- 
gos ypatybė. Bet nė architek
tui šis būdas nėra lengvas: čia 
reikalinga matavimas, žinoji
mas kainų įvairioms medegoms 
ir daugelio kitų dalykų. Papras
tam žmogui todėl reikalinga, ži
ndi paprastesnis namų kaina- 
vimo būdas, bet toks, kuris bu
tų tikras ir teisingas.

Daugelis žmonių, apkainuo- 
dami namus, vokuoja po $1,000 
už kambarį, kiti sprendžia pa
gal tą, kiek artimi kaimynai pž 
savo namus nori, dar kiti taip 
sau, akių plotu. Taip spren
džiant kartais pasiseka nus- 
spręsti gana teisingai, bet daž
ninus ne. Netikslus namo kai
nos. nustatymas pirkėjui ne vi
suomet išeina ant gero. Neiš
eina ant gero ir tiems, kurie 
investuoja skolindami pinigus 
arba pirkdami antrus morgi- 
čiuš, ar net ir pirmus.

Idant padaryti tikras ir tei
singas apkainavimas, reikalin
ga yra patirti sekamus( faktus:

L Kiek 'toks namas kainuotų 
pastatyti dabar?

2. Kada jis’ statytas ir kokią 
sumą jo nusidėvėjimui atrokuo- 
ti?

3. Kokį nuošimtį pelno neša 
ant investuoto kapitalo?

4. Kiek vertas lotas, ant ku
ria namas stovi?

Kaip šituos faktus patirti?
Įvairių namų pastaitymo kai

nos lengviausia yra patirti pas 
kontraktorių ar architektą, ne- 
užinteresuoto jūsų tyrinėjamo 
namo reikale. Prie didesnių ir 
brangių namų, verta yra už

Lotas vertas
7,200
1.000

Įkainuojamoji vertė ...■ 8,200
Metinė renda................... 960
Išlaidos:
Pataisymas ....
Taksai .............
Vanduo ............
Apdrauda ........
Nusidėvėjimui
Viso ................

Lieka

$140 
. 180 
... 12 
... 23

180 
535

5
Šiame atvėjyj likusioji suma 

turi padengti nuošimčius ant in
vestuoto kapitalo ir atnešti sa
vininkui bent [porą nuošimčių 
pelno. Išeina, kau šis namas’ yra 
vertas tik $5,000. Vadipasi, į- 
kainuojamoji vertė šiame atsiti
kime yra peraugšta ir ant jos 
negalima remti. Jeigu tas pats” 
namas neš rendos ne $80 į* mė
nesį, bet $100, tai tada jis' bus 
vertas įdainuotosios sumos; jei
gu jį gali pirkti už pigiau, tai 
jau bus bargenas.

Iš šio rašto kaikas gali pa
daryti išvadą, kad šiandie di
desnė dalis namų Chicagoje yra 
peraugštai įkainuota, tečiaus 
tai nebus visiškai taip: ne na
mai perbrangųs, bet rendos per- 
pigios. Kas tame kaltas? Kal
tas yra perdidelis’ namų per
viršis, nekieno nekontroliuojama 
statyba.—J. š.

Chicagos Biznieriai
* * • • IL •

Ką jie veikia?

Tarp Chicagos lietuvių reali 
estatininkų gana žymių vietų 
užima S. L. Falbian ir Ko. (35 
ir Halsted St.). Šiais metais la 
biznio įstaiga jau padarė se-

rodą užmokėti —porų desėtkų I karnas transakcijas:

Chicago, III.
Tel. Yards 0699 ir Boulevard 8642

Bus parduodami šie vėliausios mados automobiliai: Willys- 
Knight, Willys Six, Willys Eight ir Whippet už labai nu
žemintas kainas, nuo $541.00 iki $2095.00 Pilnai prireng
ti važiavimui.

Grand Opening bus 26 dienų balandžio, 1930 m. Kvie
čiame visus lietuvius atsilankyti ir susipažinti sų mumis, 
o mes užtikrinam patarnauti teisingai ir sąžiningai, nes 
mes esame pilnai patyrę tame biznyje, kaipo savininkas 
S. Rumchaks, taip ir pardavėjai A. Jankaitis ir J. Bartin.

Ątminkite — Pavasaris’ yra Malevojimo Laikas ir kada 
jus busite prisirengę prie malevojimo ar varnišiavimo, 
apsilankykite pas mus ir susipažinkite su tomis didelėmis 
vertėmis, kurias mes pasiūlome. Padarykite musų sankro
vų savo vieta pirkimui malevų ir varnišių, taipgi ir po- 
pieros sienoms. Mums bus malonus jūsų apsilankymas ir 
mes jį pilnai įvertinsime. Išpildykite pridėtų kuponų šian
die ir mes prisiusime jums pavyzdžius musų keleto vė
liausių' popierų sienoms lipinti. Mes taipjau norime, pažy
mėti, kad mes visuomet turime musų sankrovoje virš 
tūkstančio skirtingų popierų pasirinkimui.

Mes pri statom nežiūrint kaip toli. Ant pareikalavimo 
nupiaunam popieros kraštus

KUPONAS
v........................Vardas

Gatvė .
Miestas

Congress Paint & Wall Paper Co.
Not Ine.

2116 Milwaukee Avė.
Chicago, III.

rotncmy
Murina Co., Dpt. H. S..9E. Ohto St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
i2th Street — 

Tel. Kedzie 8902 ~~ ąV-V.” .••'.tvcn;’-"”™ • . ■ ■ ■ ■ v - ‘ w »• ■* !*• it“1*'

K0TEX
šiandie 9 iš 10 jaunesnių moterų ąe- 
resniuose gyvenimo sluogsniuose 
vartoja K()TEX —< ir dešimta var
tos kaip tik’ ji suras, kaip svarbią 
jos draugės skaito moderninę 
sanitarinę apsaugą ........   34c

3 už $1.00

35^ Stacomb’ dėl plaukų 29c
60c Sal Kepatica druska 47c
A. D. S. Foot Soap 

už .....................
Beef Iron and Win^ 

už .....................
Feen-a-mint dėl vidurių 

už ....................
■S. M. *S. Tonikas 

už ....................

25c 
$1.00 

23c 
$1.50

PAIN-EKPELLFR
R r G . U S PA 1 C f r .

Milijonai t į 
Jūsų | i 

» pačių žmonių kalba
I n#ra kito tioklo Hnlmento, ku-. ; 
J ris veiktų taip urnai, taip pa- 
» tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
į PELLERIS. -Jie naudoja ji nuo 
f Peršalimų, Skauamų, Krutmšje, 
į' Galvos Skaudėjimų, Pečių Geli- 
į mo, Skaudamų Muskulų, Sustin- 
I gūsių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
| atmušimų, Reumatiškų Skausmų, 
I Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
I susilaukia neįkainuojamos pa- 
R galbos.
1 Ttk persitikrinkite, kad gauna- 
I te tikrąjį. INKARO yaisba’enklis 
K ant pakelio yra jūsų apsaugotojo.

Savo turiniu brangi ir jdomi kny* 
■ gutfi; yra Įdedama su kiekviena 
| PAIN*-EXPKLLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse. ■ 
B Vaina 35 Ir 70 centų bonka. ,

•BRRV AND SOUTH 6TA
BROOKLYN, N.V

K1LLS P/M fH -

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loui« Avė. 

CHICAGO. ILL.

BELSKIS ir RAKŠTIS
J. P. RAKŠTIS Ph. G., , K. Ph., Vedėjas 

2425 West Marąuette Road 
(kampas 67-tos ir Artesian)

A. BELSKIS
A. BELSKIS Ph. G.. R. Ph. Vedėjas

1900 South Halsted Street
Išpildome daktarų receptus atsargiai ir sąžiningai sulig gy
dytojo reikalavimo. Musų vaistinėj jau išpildėm- virš trečdalio 
miliono receptų. z

ŠIOS SAVAITĖS BARONAI

35c 
FREEZONE 
dėl kornų 

27c
50c 

PHILLIPS 
Milk of Magnesia

42c
$1.20 BROMO. SELTZER 

už ..........................................  t..............
A. D. S. M ILK O F MAGNESIA TOOTH PAŠTE

už ..............:......................................... ,..............
35c ENERGINE 

už ................................................................50c MENNEN’S SHAVING CREAM
\UŽ .................................. ,............................................................. ...

IR ŠI KUPONĄ 
iteiktą musų aptiekoje, jus gausite regulialę $1.00 bonkute 

LOVE BIRD
Puikiausiu Perlu imi (kvepalų), įvairaus kvapsnio.

LOVE BIRD yra gausiausios iš importuotų Francijos gė
lių aliejų ir sumaišytos franeuzų chemikų.

Pasiūlymas apbrybotas. Veikite greitai, nes kuponas 
bus mainomas tik tol, kol garsinimui skirtas išteklius ne
bus išsibaigęs.
Le Magnus Parfumeur. Triangle 2429
KosUumerio Parašas ............. ................................................

CHAPELL ICE CREAM COMPANY

SPECIALIAI!
šią Savaitę

VANILLA and. MAPLE PECAN
Kvorta-plyta šaltos košes «

' 45c

/5c

35c

25c

25c

Anola Mostis
už ................... v..........
Groblevvskis Liniment
už .......................... .....
Karbolinė Mostis

už ...............................
Boric Acid 
už

Zenzal 
už 

Dėžutė 
už

Mostis 50 centų ir

Moth Balis
75c 
19c

Labai Specialiai!!
) •

$3.25 vertes CAMERA ima paveik
slus*' 2^x4U’ Šią savaitę C O

tiktai už |................ ■ w

Trinerio
Kartusis

Vynas

Tonikas, kuris paša
lins jums prasta ape
titą, konstipaciją, gal
vos skaudėjimą, ne
miega, nevirškinimą

PAGARSĖJĘS PER
40 MtfflJ.
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Lietuva steigia savo prekybos laivyną

Jeigu amerikiečiai patikū- 
savo pinigus nevertingiems 
nedoriems žmonėms, jeigu 
Lietuvoje pradėjo biznį, vi-

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
kuogeriausia gyvuoja ir savo 
reikalus plečia, e

O antra, dėl bankrutavusių 
biznių ne visuomet gi patys 
amerikiečiai buvo niekuo nekal
ti? 
jo 
ar 
jie
siškai nepritaikintą nei Lietu
vos sąlygoms, nei Lietuvos rin
kai, jeigu jie gamino ar parda
vinėjo tokius dalykus, kurie Lie
tuvoje negalėjo būti perkami, 
jeigu jie vietoje prityrusių 
meisterių pastatė nieko nenu
simanančius žmones, —tai kas 
gi čia kaltas? čia jau pačių 
amerikiečių dalykas.

žinoma, daug klaidų buvo pa
daryta ir iš Lietuvos valdžios 
pusės: nedavė ji amerikiečiams 
reikalingų palengvinimų bizniui 
įkurti, neprižiūrėjo bendrovių, 
kad jose neįsigyventų nesąži
ningi darbai, ir t.t.

Tačiau iš praeities pasimokė 
ne vien tiktai amerikiečiai, bet 
ir Lietuvos valdžia ir savo san
tykius su amerikiečiais ateity 
norėtų tvarkyti visai kitais pa
grindais, 
valdžios politiką 
apibudinti šiuo 

Nebesišaukti 
patriotizmą ir 
padėti jiems' 
bizni, 
kiais 
tais 
bet 
aukų 
išmintinga, 
politika turi būti išimta iš die
notvarkės. Tai viena. O antra 
—duoti amerikiečiams kaip ga-

Įima daugiau palengvinimų, 
kad jie galėtų savo biznį įsi
steigti. Daugeliui Lietuvos vals
tybės ūkio šakų savo kapitalo 
neužtenka, — jo reikia ieškoti 
svetur. Neateis amerikiečiai su 
savo kapitalu,—ateis vokiečiai, 
franeuzai, anglai, italai... Lietu
vos valstybei kur kas naudin
giau butų, jei su savo kapita
lais ateitų Amerikos lietuviai. 
Todėl jau vien Lietuvos vals
tybinė išmintis, vienas' valsty
binis interesas reikalauja, Kad 
amerikiečiams butų duodama 
kaip galima daugiau pirmeny
bių,—pirmenybių bent palygi
nant su kitų tautų kapitalis
tais. Ir trečias politikos pasi
keitimo punktas' — įvesti kuo 

'griežčiausią veikiančių bendro
vių valsitybinę priežiūrą, kad 
ten neįvyktų kokios nors žuli- 
kystės. šiuo atveju jau ir da
bar daug daroma. Valdžia uo
liai gaudo iš senesniųjų laikų laukti, 
užsilikusius monelninkus’ bei | uoste laivų 
bendrovių žulikus, kelia jiems 
bylas, varo į teismą, sodina ka- 
lėjiman, atima jų prisigrobtus 
turtus bendrovės' dalyvių nau
dai.

Pasikeitusią Lietuvos 
i butų galima 
budu.

į amerikiečių 
gerą širdį, bet 
daryti Lietuvoj 

reikalingos stin
ga’veninio me-

Aukos 
valstybės 
(karas, nederlius ir t.t.), 
normališkame gyvenime 
prašyti butų keista ir ne- 

Elgetavimo

von galėtų iškarto lengvai su
sikalbėti ir daug nuspręsti.

Šiaip ar taip, Lietuvoj pre
kybos laivynas bus steigiamas 
ir jam bus reikalingas kapita
las. Ar amerikiečiai panorės

be 
ra

Svetimų laivynų laivus iš
stumti iš musų eksporto yrą 
jau nepalyginamai lengviau, ne
gu iš importo, čia tiktai rei
kalinga eksportuojamosios me
džiagos, fabrikų gamintojų ir 
laivyno glaudesnė organizacija.

Prie laivyno turės prisidėti 
ir valstybe: mažų mažiausia —■ 
savo globojamais Įstatymais. 
Atskirų valstybių laivynų vys
tymosi istorija rodo, kad nėra 
nei vieno laivyno, kuris butų 
išsivystęs ir dar dabar gyvuotų 
visiškai be paramos iš valdžios 
pusės. Kokioj formoj Lietu
voj valstybinė parama bus tei
kiama, — priklausys nuo to, 
kaip ir kokiais pagrindais bus 
tautinis laivynas organizuoja
mas ir finansuojamas.

Tautinio laivyno pasisekimas 
daug priklausys ir nuo Lietuvos 
valstybinės pramonės, politikos 
bei apskritai valstybės ūkio po
litikos', kuri jau pradedama iš

pagrindų reviduoti,, ir netenka 
abejoti, kad po valstybes ūkio 
politikos revizijos, Lietuvos 
pramonės ir prekybos padėtis 
turės veikiai pagerėti. Bet apie 
tai—bus kalba kitame straips
ny.

Šiuo tarpu belieka pastebėti 
tiktai šit kas. Butų gera, kad 
Amerikiečiai, kuriems rupi pa
daryti Lietuvoj geras biznis, 
šios vasaros atostogas ir eks
kursiją į Lietuvą panaudotų šio 
biznio studijos reikalams. Bu
tų gera, kadi jie galėtų apytik
riai apskaičiuot, kiek kapitalo 
šiam reikalui butų galima mo
bilizuoti Amerikoj, kad jie, aty- 
džiau patyrinėtų Amerikos lai
vynų organizaciją, kad jie išsi
aiškintų, kokiomis sąlygomis 
amerikiečiai prisidėtų prie Lie
tuvos laivyno, kokios paramos 
jie norėtų iš Lietuvos valdžios 
ir visuomenės pusės, šitokiu 
budu pasiruošę ir atvykę Lietu-

pasinaudoti palankiomis sąly
gomis ir padaryti gerą biznį, 
ar Lietuvai reikės ieškoti’ kur 
kitur talkininkų.—tai priklau
sys daugiau nuo pačių amerikie
čių.

Dabar valdžia labai gerai su
pranta, kad valstybei yra kur 
kas naudingiau jei atvykęs ^Lie
tuvon amerikietis su savo ^ ka
pitalu padarys čionai sau gerą 
biznį, negu- kad prakiš Lietuvoj 
savo kapitalą ir keikdamas' Lie
tuvą ir jos tvarką bėgs atgal 
Amerikon. Todėl dabar atitin- J
kami valstybės organai taip da
boja, kad amerikiečiai nepra
dėtų Lietuvoje tokio biznio, ku
ris aiškiai tiktai nuostolių jiems 
duoti galėtų.

Visa tai, kas pasakyta čia ir

(C = =====
Pirkite pas Hellman ir sutaupinkit 25%

1411 S. Halsted St

tikėtis, kad greitesnėj 
Lietuvos importe 
laivynas

svetimų
Iki

galėtų 
laivų 
šiol

tauti- 
iš- 

pa- 
. Lie-

Malevos ir Sienų Popiera
Pasinaudokite žemiau paduodamu kuponu 

dėl geriausio 4 Valandų Enamelio
30 skaisčiausių spalvų padaro daiktus 

gražiausiais
ŠIS KUPONAS GERAS DEL SEM- 
PĖLIO KENO HILO ENAMELIO 
AR VARNIŠIO, ARBA DEL 25c 
VERTĖS TAVORŲ.

ISAM HELLMAN.

MALT.TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
<wvi»orati>»o___
TOH COMV*l****,*T* 

KirKKSHINO
OOOO f o* TX< HOM*

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Jisv yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

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

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

turima galvoj, kalbant apie Lie
tuvos' laivyną ir amerikiečius. 
Šiaip ar taip, Lietuvos preky
bos laivynas bus įsteigtas, ir jo 
įsteigimui bus ieškota kapitalo 
ir užsieny.

Amerikiečiai—turi ir kapita
lo, ir prityrusių jūrininkystėje 
bei bizny' žmonių. Visa tai jie 
galėtų Lietuvos laivyne pritai
kyti. Tačiau, aišku, neturėtų 
būti padarytas nė vienas prak
tiškas žingsnis, neištyrus padė
ties vietoje, neapsvarsčius visu 
rimtumu viso laivyno teigiamų 
ir 'neigiamų savumų. Tai yra 
pirmoji’ kiekvieno darbo sąlyga, 

kurio joks rimtas žygis nė-, 
nei galimas, nei leistinas.

6. Tautinio laivyno \ 
perspektyvos

Kalbant, apie tautinio laivyno 
steigimą ir apie dalyvavimą ja
me su savaisiais ar svetimais 
kapitalais' visų pirma tenka aiš
kiai ir rimtai pasvarstyti, ko
kia ateitis galėtų to laivyno 

Maža, kad Klaipėdos 
judėjimas dabar

Lietuvos mastui yra gana stam
bus, kasmetai sparčiai auga ir 
netolimoj ateity turės nepaly
ginamai padidėti. Juk Lietuva 
iš karto didelio laivyno sukurti 
nesugebės! Lietuvos sukurta- 
sai prekybos laivynas, palygi
nant su Vokiečių, švedų ir Da
nų laivynais, kurie kūrėsi per 
ilgus šimtmečius, — juk Lietu
vos laivynas bus tiktai nykštu
kas! Kaip gi jis galės su di
džiausiais konkuruoti ir išlikti 
nepapjautas? Ar negresia čia 
aiškus bankrotas? Tačiau šias 
abejones' išsklaido realus davi
niai.

Lietuvos tautinis laivynas tu
rėtų iki minimumo sumažinti 
svetimų valstybių dalyvavimą 
Lietuvos importe bei eksporte. 
Šiuo reikalu valstybė yra labai 
suinteresuota, ir čia laivyno 
steigėjų bei valstybės uždavi
niai visiškai sutampa. Nežiū
rint šios aplinkybės, vis tiktai 
sunku 
ateity 
uis 
stumti
tarnavimą.
tu vos jūrių importas, nors ir 
svarbią poziciją užima, tačiau 
nedaug prekių rųšių jūrėmis 
teįvežama. Pavyzdžiui, 1928 
metais buvo importuota 437.893 
tonų įvairių prekių. Jų tarpe 
anglių buvo —94.681 ton., trą
šų—93.176 t., sieros —51.040 
t., kalkio akmenų—44.219 t., 
cemento'—39.436 t. šios prekių 
rųšys sudaro virš 73,5% viso 
jūrių importo, šias prekes im
portuojančios’ firmos yra susi- 
rišusios tampriais ryšiais su sa
vo šalies tautiniais laivynais; 
tų šalių valdžia visur varo savo 
laivyno palaikymo politiką, ku
rią nugalėti butų labai slinku. 
Net pradėjus su ja kovą —vi
siškų laimėjimo sunku tikėtis. 

“ | Todėl steigiamojo tautinio lai
vyno gerbūvį jungti, su Lietu
vos importu mažų mažiausia 

[butų neatsargu bei neišmintin
ga.

Vistfi kitokia padėtis Lietu
vos eksporto srity. 1928 me
tais iš \aetuvos jūrėmis' buvo 
išvežta 155.807 ton. Jų tarpe: 
celiulozos — 68.314 t., pjautos 
miško medžiagos—32.293 t., 
apušių raštams —18.344 t., nuo
dėguliams—17.003 t., fanierai 
5.934 t. Visa ši medžiaga su
daro viso Lietuvos jūrių eks
porto 91% tonažo. Be to dar 
juromis eksportuojama daug 
prekių nors tonų skaičiumi ir 
mažesnių, bet už tat kaina ne
palyginamai vertesnių, kaip tai, 
pavyzdžiui, pieno produktai, 
spiritas, odos, kiaušiniai, mėsa 
ir t.t. šių prekių išvežimas 
kasmet didėja, nes' didėja jų 
gamyba. Ikio šiol žymi jų da
lis buvo išvežama geležinkeliais 
arba po Karaliaučiaus bei Lie- 

pojos uostus, nes Klaipėdoje 
nebuvo tinkamų šaldytuvų. Da
bar, pratiesus naują geležinke
lį iki Kretingos (Klaipėdos) ir 
pastačius Klaipėdoje šaldytu
vus bus galima visas šių pre
kių eksportas' nukreipt per Klai
pėdą.=y

Street, Chicago

IIIIĮĮĮįKĮUBS.

:V

Del sugrjžimo lip
dymų ir kitų in- 
formacijų atsiklau- 
skit savo vietinio 
agento arba

NORTH
GERAAAN

iiiiiiiiiiiii mi

važinėjimai su garsia 
garlaivių.
su bilc Europos šalimi

130 W. Randolph

PER BREMENĄ
Važiuokite į ir iš

LIETUVOS
Šiais naujais milžiniškais ekspresiniais laivais

BREMEN ir EUROPE
MažĖm Negu 8 Dienos i Lietuvą

Taipgi reguliariai savaitiniai 
grupė pasažierių

Patogus ir tiesus susisiekimas
T v

| KLAIPĖDA
TtESIAI 

be persėdimo 
Didžiuoju laivu

1 5 Dienos Per Vandenyną
P PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS

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

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS

OSCAB
II

IŠ NEW YORKO

Gegužės 24
11 vai. r.

500 Metų
SUKAKTUVES

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
VYTAUTO 

mirties.
VISI LIETUVIAI VISOSE 

ŠALYSE
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prie 
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda- 
dami savo tėvynę.

Scandinavian American Linija siunčia 
vienų iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko i Klapėdą.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP
4559 So. Paulina St.

arba j

Ekskursiją Surengė:

“NAUJIENOS” 
1739 Sq. Halsted St.

P. P. BALTUTIS 
8327 So. Halsted St.

346 N. Michigan Avė.

Užsisakykit vietą 
dabar.

Del žemiausių kai
nų ir tolimesniu ži
nių rašykite arba 
kreipkitės prie šių 
autorizuotų Chica- 

gos agentu:

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

“Lietuva iki Vy 
tauto Mirties”

ISTORINĖ LEKCIJA

kurią skaitys

JUOZAS PRONSKUS

Nedėlioj,

Balandžio 27, 1930
Mildos Svetainėj

3142 South Halsted St

Pradžia 10tval. ryto.
Įžanga 25c.

Malonėkite atsilankyti 
Kviečia

Visuomenės Darbo Sąjunga

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago

✓

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southaniptoną 
j Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ

Dienraštis 
“NAUJIENOS” 

1739 S. Halsted St.. 
Chicago

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St., 

Chicago

P. P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. 

Chicago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St.
Chicago

ir dokumentusLaivakortes j šią ekskursiją parduoda 
prirengia visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
Chicago, III.


