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Socialistų Internacionalas Šaukia 
Rusų Darbininkus j Kovą

Internacionalo Egzekutyvas išleido mani
festą, kuriuo ragina Rusijos darbinin
kus neklausyti bolševikų melų apie 
socialistų “išdavystes”, bet pradėti 
energingų kovą prieš kruviną bolševikų 
terorą, ir už politines ir pilietines 
laisves

atsto-

darbi-
socifa-

BERLYNAS, geg. 16. — Socialistų Internacionalas 
išleido manifestą-atsišaukirną į Rusijos darbininkus, ra
gindamas juos pradėti energingą kovą su bolševikų te
roru, — kovą ūžt politinę laisvę ir socializmą.

Manifestas buvo priimtas vakarykščioj Socialistų 
Darbininkų Internacionalo Centralinio Vykdomojo Ko
miteto konferencijos sesijoj, dalyvaujant visų didžiau
sių ir svarbiausių pasaulio darbininkų partijų 
vams.

Manifeste Rusijos darbininkams sakoma:
“Rimtą valandą kreipiamės j jus, Rusų 

ninkai. Jums buvo stengiamos įkalbėti, busią
listinės partijos esą darbininkų klasės išdavikės, — 
bandoma taip įkalbėti tuo metu, kai po socialistų 
vėliavomis yra susibūrę daug milijonų darbininkų, 
išsilavinusių darbininkų politinių ir ekonominių ko
vų mokykloje ir per tas didžias ir sunkias kovas 
sukurusių galingas ekonomines ir politines darbi
ninkų klasės organizacijas.

“Ar gi jus galite tikėti, kad tie milijonai kovo
tojų proletarų butų patys savų reikalų išdavikai?...

“Milijonų organizuotų kovojančių darbininkų 
vardu mes šaukiame jus, Sovietų Sąjungos darbi
ninkus, į kovą už demokratiją ir socializmą!

“Visų kraštų darbininkai socialistai yra labai 
susirūpinę dėl Rusų revoliucijos likimo. Jie girdi 
apie badą Rusijoje. Jie žino, kad darbo santykiai 
sovietų Rusijoje yra dar blogesni, nekaip kapita
listiniuose kraštuose.

“Socialistų Darbininkų Internacionalas bijo, 
kad jeigu dabartinė bolševikų teroro ir trėmimų 
politika pasitęs ilgiau, tarp rusų ūkininkų ir dar
bininkų pasidarys didelė bedugnė, kuri pastatys pa- 
vojun visus revoliucijos laimėjimus.

“Jei Rusijoje laimėtų kontrrevoliucija, tai butų 
baisiausi katastrofa darbininkų judėjimui visame 
pasauly!

“Mes todėl šaukiame jus į kovą už tai, kad v$- 
sos tautos Sovietų Sąjungoje butų laisvos!

“Kovokite už žodžio laisvę!
“Už organizacijų laisvę!
“Padarykite galą mirties bausmėms ir masi

niams žudymams!
“Panaikinkite dabartinę begėdišką padėtį, kur 

laisvės kovotojai yra kankinami kalėjimų kazema
tuose ir Sibiro žiauriose trėmimo vietose!”
Prieš manifesto priėmimą buvo pamatingų ir la

bai įdomių diskusijų, kurios tęsėsi per keletą posėdžių 
ir kuriose dalyvavo žymiausi Internacionalo darbuoto
jai. y •

rijos apžvalgą, kaip nedarbo 
apdrauda buvo pirmiausia lai
mėta iChicagoj, paskui Ne\v 
Yorke ir, pagaliau, Rochestery. 
Pasak jo, visuose atsitikimuose 
buvę daug skeptikų, kartais da
gi priešininkų pačių amai ;a- 
meitų eilėse, tačiau po kelių 
metų pasisekimo minėtuose tri
juose centruose visi pripaž no 
didelį nedarbo apdraudos nau
dingumą darbininkams.

Ch’cagoj, kur samdytojai nuo 
praeitų metų moka į nedarbo 
apdraudos fondą 3 nuoš. algų, 
nuo 1924 metų buvo bedar
biams išmokėta daugiau kaip 
5 milijonai dolerių. Vien tik 
praeitais metais buvo nariams 
išmokėta arti milijono dolerių.

New Yorke, kur nedarbo ap
drauda buvo įsteigta 1928 me
tais, buvo nariams išmokėta su 
viršum 300 tūkstančių dolerių, 
o Rochestery, kur fondas bu
vo įsteigtas tik pernai metais, 
šį sezoną bus nariams išmokėta 
100 tūkstančių dolerių.

Dr. Wolman, kuris yra tų 
klausimų žinovas, pareiškė, kad 
Amalgameitai yra vienintelė 
Jungtinėse Valstybėse organiza
cija, kuri turi įsteigus nedarbo 
apdraudę.

Po Dro Wolmano kalbėjo 
daugelis delegatų, girdami ge
neralinę unijos vadybą už jos 
pastangas ir nuveiktus dar
bus nedarbo apdraudos reikalu. 
Kai kurie delegatų prisipaži
no, kad jie buvę vieni tų, kur 
pirmiau kovoję prieš apdrau
dos “skymą,” bet dabar esą 
įsitikinę, ir turį prisipažinti, 
kad klydę.

Pagaliau buvo kaip vienu bal
su priimta (rezoliucija steng
tis, kiek galint greičiau, įsteig
ti nedarbo apdraudę visuose 
centruose. Kartu rezoliucijoj 
reikalaujama, kad butų pradė
ta stipri agitacija, už tai, kąd 
valdžia įstatymu įvestų nedar
bo apdraudę visiems darbinin
kams Jungtinėse Valstybėse.

Kongresmano pasiūly
mas prohibicijai 

nuveikti
16.WASHINįGTONAS, geg.

— Kongresmenas Oliver (dem., 
N. Y.) šiandie kalbėdamas at
stovų bute pasakė, kad vol- 
steadizmas greičiau butų nu
veiktas, jei visi dabartinės pro- 
hibicijos priešininkai kongrese 
pasistengtų gauti kontrolę kre
ditams, skiriamiems prohibici- 
jos įstatymui vykdyti.

Kongresmenas Oliver pasakė, 
kad prohibicijos priešininkai tu
rėtų priimti čia žinomą kinie
čių filosofija: “No tikee, no 
shirtee.”

Amalgameitų kon- •^itS':^iųnaujai 
vencija pasisakė už 
nedarbo apdrauda

Mirė William Locke, 
britų apysakininkas

Priimta rezoliucija stengtis juo 
greičiau įsteigti nedarbo ap
draudę visuose centruose

TORONTO, Ont., Kanada, 
geg. 16. — Laikomo j čia Amal- 
gamated Clothinig Workers of 
America konvencijoje vakar 
buvo generalinio tos siuvėjų or
ganizacijos sekretoriaus Schlos- 
bergo perskaitytas pranešimas 
apie organizacijos darbuotę -per 
pastarus dvejus metus ir jos 
dabartinį stovį. Savo praneši
mą generalinis sekretorius bai
gė stipriu paraginimu, kad 
Amalgameitų unija daugiau dė
mesio kreiptų į narių švieti
mo ir auklėjimo reikalą, ypa-

Generalinio vykdomojo ko
miteto pateiktas ir sekretoriaus 
perskaitytas pranešimas buvo 
konvencijos priimtas triukšmin
gais aplodismentais.

Po to delegatai per dvi va
landas diskusavo bedarbių ap
draudos klausimą. Tuo klausi
mu buvo ypačiai susirūpinę de
legatai tų adatos pramonės cen
trų, kur nedarbo apdrauda dar 
nėra įvesta, ir jie reikalaute 
reikalavo, kad kiek galint grei
čiau nedarbo apdrauda butųį- 
steigta ir jų atstovaujamuose 
centruose, panašiai kaip kad 
jau yra Chicagoj, New Yorke 
ir Rochesteiry.

PARYŽIUS, gcg. 16. — Po 
ligos vakar čia mirė garsus 
anglų apysakininkas William 
John Locke, “The Beloved Va- 
gabond” ir daugelio kitų apy
sakų autorius. Jis buvo 67 me
tų amžiaus.

ŽO R R.S4

/olman, tyrimo de- 
galva, kuris padė- 
nedjhri^o apdraudę

Dtr. Leo 
parlamento 
jo įsteigti 
paminėtose vietose^. Amalgamei
tų unijos prezidento Hillmano
pakviestas, davė trumpą išto-*ryto.

fe
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies debesiuota; vėsiau; 
daugiausia vidutiniai žiemių va
karų ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 520 jr 64° F.

Šiandie saulė teka 5:28, lei-
Mėnuo teka 1:14džiasi 8:01,

________

[Atlantic and Pacific Photo]

»'ja

Max Schmeling, vokiečių boksininkas, kuris atvyko į Ameriką 
ir birželio 12 d. New Yorke turės bokso rungtynes su Jack 

Sharkey už pasaulio čempionatą

Kalbama apie britų 
taiką su Indais

Kratos ir komunistų 
suėmimai Latvijoje

Iš darbo pasaulio Kinuose eina dideli 
armijų mūšiai

Vyriausybė netrukus pradėsian
ti taikos derybas su indų 
cionalistais

na-

16.

Be kitų, Rygoj suimti keturi 
maskviškio kominterno atsių
sti įgaliotiniai

BOMBĖJUS, Indija, gcg.
— 'Girdėt, kad netrukus 
riausybė pradėsianti taikos per- 
traktacijas su Mahatma Gan- 
dhi, suimtu indų nacionalistų 
vadu, pradėjusiu dabairtinę in
dų civilio priešinimos kampa
niją.

sprendžiamam žingsniui

bėjuje ir tuo .pačiu kartu lai
koma slapta visos Indijos J<on- 
įgreso sesija rodo, kad rengia
mos 
šia. ar ta kryptimi.

Tuo tarpu, Dharsaanoj šian
die buvo suimta poetė Sarod
žiui Naidu, kuri, po Mahatmos 
Gandhi suėmimo,' užėmė jo vie
tą kaip civilio priešinimos va
das. Ji buvo suimta, kai su 
savo sekėjais bandė paimti dru
skos sandelius, bet netrukus 
buvo vėl paleista.

Neramumai Mymen- 
singhe

BOMBĖJUS, Indija,, gcg.
— Mymensinghe, Benegale, va
kar vakarą įvyko stiprių riau
šių, per kurias buvo arti šim
to asmenų sužalota. Tarp su
žalotų buvo trisdešimt milici
ninkų ir vienas oficieras.

RYGA, geg. 16. — Pastaro
mis dienomis latvių policija pa
darė eilę kratų Rygoje, Liepo
joje ir keliuose kituose mies
tuose ir suėmė daug komuni
stų.

Rygoj buvo suimti keturi 
maskviškio komunistų interna
cionalo emisarai, prieš keturis 
mėnesius atvykę iš Rusijos į 
Latviją su netikrais pasportais.

Pasak latvių spaudos, tie ko
minterno emisarai turėję dik
tatoriškus įgaliojimus. Dagi vy
riausi latvių komunistų parti
jos organai turėję klausyti jų 
įsakymų.

Atsisėdo geležinkely, 
kad traukinys 

užmuštų
Neh., gcg. 16. 
jo sveikata buvo 
vietos gyventojas 
nusitarė pabaigti

Del to, kad 
visai pairus, 
S. IManning 
su viskuo. Jis pasiėmė kėdu
tę, nusinešė į geležinkelį ir at
sisėdo traukinio laukti. Dvi va
landas laukė, kol atbėgęs trau
kinys jį užmušė.

Banditai išsinešė iš ban
ko $10,000 pinigų

Aviatorius užsimušė nu
kritęs su lėktuvu

ST. LOUIS, IMo., geg. 16.— 
Trys ginkluoti banditai, nuvei
kę sargą ir jsigavę į St. Char
les, 18 mylių į vakarus nuo 
St. Louis, Savings banką, iš
sinešė iš volto $10,000.

PA'SCO, Wash., geg. 16. — 
Netoli nuo čia jo aeroplanui 
nukritus iš 800 pėdų aukštu
mos, užsimušė ISian Francisco 
lakūnas Al French.

Sugavo žmogžudį
Išeikvojimai Kauno 

pašte
Kriminalinė policija sulaikė 

keletą Kauno pašilo valdinin
kų už padarytus išeikvojimus 
ir kitus nusikaltimus.

K.”

AUSTRALIJOS ANGLIAKA
SIAI PRALAIMĖJO 

STREIKĄ
SYDNIEY, Australija, geg. 

16. — Naujos Pietų Valijos 
kasyklų darbininkų streikas, 
kuris tęsėsi: penkiolikę mėne
sių, pasibaigė streikininkų pra
laimėjimu. Angliakasiai nutarė 
grįžti į kasyklas už mąžesnę 
algą.
PHOTO ENGRAVERS UNIJOS 

STREIKAS ATŠAUKTAS
SAN FRANCISCO, Cal., geg. 

16. San Francisco Photo 
Engravers unijos streikas dėl 
didesnės algos ir 44 valandų 
darbo savaitės, kuris traukėsi 
nuo praeitų medų balandžio 23 
dienos, šiandie tapo unijos at
šauktas be sąlygų.

Bulgarijos ministerių 
kabinetas rezignavo
SOFIJA, Bulgarija, geg. 16. 

— Del nesutarimo politikos 
klausimais su buvusio premje
ro Cankovo partija, premjero 
Liapčevo kabinetas atsistatydi
no.

Netrukus po to tas pats 
Liap-čev sudarė naują kabinetą, 
pakvietęs Cankovą būti švieti
mo ministerių.

Britų lakūnė skrenda 
toliau į Australiją

RANGOON% įBurma, Indija, 
geg. 16. — Miss Am y Johnson, 
jauna britų aviatorč, šiandie iš
skrido iš čia savo tolesnei! ke
lionėn iš Anglijos į Australiją. 
Jai liko dar trys tūkstančiai 
mylių keliauti oru.

Motina papiove tris vai
kus ir pati nusižudė
TACOMA, Wa.sh., geg. 16. 

— Vietos gyventoja Mrs. To- 
rayo Sudairi, 30 metų amžiaus, 
skerdžiamu peiliu papiovė tris 
savo mažus vaikus, paskui pati 
pasipiove. Tragedijos priežastis 
nežinoma.

Nušovė negrą, nudurusj 
gelžkelio agentą

OAKDALE, Tenn., gcg. 16. 
— Minios gaudomas Čia buvo 
nušautas vienas nepažįstamas 
negras, nudūręs Southern ge
ležinkelio agentą Marioną Good- 
maną.

Esą daugybė nukautų ir sužei
stų; rengiasi iš oro bombar- 
duot Cenčau miestą

PEIPINGAS, Kinai, geg. 16. 
— Praneša, kad tarp tautinės 
Kinų valdžios kariuomenės ir 
sukilusių šiaurės Kinų genero
lų jėgų eina smarkus mūšiai. 
Abiejose pusėse esą daugybė 
nukautų ir sužalotų.

Nankino, vadinas tautinės Ki
nų valdžios, pranešimas sako, 
kad jos aviatoriai ruošiasi bom
barduoti iš oro Cengčau miestą, 
čenigčau gyvenantiems svetim
šaliams duotas įspėjimas iš ten 
pasišalinti.

Briand’o Europos jung
tinių valstybių 

projektas
PARYŽIUS, geg. 16. — Aris- 

tidas Briand, franeuzų užsie
nių reikalų minsiteris, pasiun
tė visų Eufopos valstybių di
plomatiniams agentams Franci- 
joje memorandumą apie jo pro
poli uojamą sukurti Europos 
valstybių konfederaciją arba 
vadinamas Europos Jungtines 
Valstybes.

Francijos užsienių reikalų 
ministeris prašo, kad įvairios 
valstybes apsvarstytų ir pasi
sakytų, kaip jos žiuri Europos 
jungtinių valstybių sukūrimo 
klausimą.

Matyt, jos komunizmas 
buvo tik skin-deep

NEW YORKAS, igcg. 16.— 
May Miller, 17 metų mergaitė, 
kuri buvo kaltinama dėl ne
tvarkos kėlimo, buvo teismo 
paleista be bausmės.

Miller’iutė pareiškė teisme, 
kad dabar, kai ji tris dienas 
parbuvus kalėjime, ji “išsigyd- 
žius” nuo komunizmo.

Miller’iutė buvo suimta, kai 
ji dalino laivyno kareiviams 
kurstomus komunistų lapelius.

Kinų juros plėšikai api
plėšė garlaivi

ŠANCHAJUS, Kiliai, geg. 16 
— Juros plėšikų gauja, apie 
šimtas vyrų, šiandie puolė ne
didelį kinų garlaivį Činkiango 
vandenyse. Apiplėšę laivą ir jo 
pasažierius, piratai pabėgo.

Lietuvon
/ 

galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry- 
K to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Šiaulių miesto gyventojo 
Skačlkausko • užmušėjas kelyje 
Šiauliai — Voveriškiai polici
jos suimtas. Išaiškinta, kad tai 
yra Juozas Kairys, 1921 m. ka
ro lauko teismo baustas mirties 
bausmes už plėšikavimą, bet 
kaip nepilnamečiui, bausmė bu
vo pakeista kalėjimu. Atlikus 
bausmę Telšių kalėjime 1929 
mlt. spalių mėn. jis buvo pa
leistas. Kairys prisipažino, kad

KAUNAS.
neša, kad Švedų degtukų
stas jau nupirkęs 5 Lietuvoj 
veikusius degtukų fabrikus, ku
riuos netrukus pertvarkysiąs, nužudė 3kačkauską.

pra- 
tre-
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Jaunų, dailių lietuvių pora 
susituokia

Šiandie, gegužės 17 diena, 
bus duota š Ii ubas Stanislovui 
Poškai, 22 metų amžiaus vy
rui, ir panelei Marijonai Dau-

kad nėra rakto. Taigi ir čia 
nieko nepešta.

Kada sugrįžo atgal Į įgyve
namuosius kambarius, tai pik- 
tadariai paliepė ibučeriui dar
bininkui kalbėti poterius, ba, 
girdi, jį’ nušausią.

Moteris, neiškentusi tų grū
mojimų pagalios psisakė, kad 
pinigai buvę kur ten bakse. 
Čia, tame bakse, piktadariai su
rado daugiau, kaip $300 ir 

juos pasiėmė. Dar versdami 
rsido burdingieriaus $100 
viršumi. Viso jie išsinešė 
toli $5(M>.

Nė vienas piktadarių nekal
bėjo lietuviškai. Bet vienas jų, 
aukščiausias, visą laiką slėpė 
savo veidą. Tur būt bijojo, kad 
nepažinių.

Hokiaperiai apleido $lapikų 
namus kokią 15 minučių prieš 
10 vsilandą. Taigi jie šeiminin
kavo

SU
SU

ne-

61 i ubų ims jaunoji pora Lie
tuvių Tautinės parapijos baž
nyčioje, prie 35-tos ir Union 
avenue. Šliubas bus duota kaip 
6 valandą vakare.

Vestuvių puota rengiama jau
nosios tėvų, pp. Daugėlų, na
muose, 3841 West 66 Street.

Jaunieji, po vestuvių, mano 
apsigyventi jaunosios tėvų na
muose.

Abu jaunuoju yra čiagimiai. 
Stanislovas Poška, seniau, tkr 
bernaitis būdamas, gyveno su 
tėvais miestelyje Rata via, Illi
nois. Jis čia dirbo kaip kultur- 
nešis — buvo “Naujienų” pla
tintojas, o jo tėvas, p. Kaspa
ras buvo geras “Naujienų” ir 
naujieniečių draugas ir rėmė
jas. Tokia jis pasilieka ir šian
die.

Linkėtina jaunajai porai 
p. Stanislovui ir p-lei Marijo
nai — linksmiausių vestuvių 
ir kuo daugiausia laimes jų 
šeiminiuiame gyvenime.

Report.

čia 15 minutes ar ilgiau.
Report.

North Side

Budniko Radio 
Valanda

Ji bus nedėlioję, iš stoties 
WG*FL 970 k., pradžia nuo 1 
iki 2 vai. po pietų. Dalyviai: 
Ona Jur.geliutė k Stepukas — 
dialogas; Jack Sharkey mušty
nėms; naujos Mahanojaus Or
kestrus reprodukcijos; vargo
nai Lietuvių melodijos.

Programų duoda J. F. Bud- 
rik Krautuvė, 3117 So. HaLsted 
Street.

(iegužės 18 dieną Bijūnėlio 
Choras rengia draugišką išva
žiavimą į Jefferson girias. Tas 
išvažiavimas tai bus užba i gi
nas šio sezono, nes Bijūnėlio 
choras turės atostogas iki ru
dens.

Kaip jau visiems yra gerai 
žinoma, Bijūnėlis šauniai gy
vuoja, ir šį sezoną turėjo po
rą gražių parengimų, kuriais 
atsilankiusi publika buvo pa
tenkinta.' Teisybė, parengimuo- 
sc nedalyvauja visi lietuviai, tai 
neturi progos matyti jaunuo
lius linksminant publiką. Bet 
šį sezoną mažai buvo lietuvių, 
kurie neturėjo progos girdėti 
Bijūnėlio Chorą dainuojant, nes 
jau visi girdėjo jį dainuojant 
per radio balandžio 17 dieną.

Kaip girdėti, tai daugelis pa
geidauja, kad ir kitą sezoną 
galėtų išgirsti jaunuolius dai
nuojančius per radio, ba vi
siems patiko jų dainos.

Byloj mes visi linksminsi- 
•mčis su jaunuoliais Jefferson 
giriose ir pasigerėsime gamtos 
gražumu. Jefferson girios kiek
vienas medalis yra išpuoštas.

Kviečiame publiką juo skait- 
lingiau atsilankyti ir praleisti 
linksmai laiką.

Komisija.

Apipiešė lietuvius 
atėmė $500 Brighton Park

P?irko kolonijoj.
So. iM.aplewoo<l 

yra lietuvio p. Viktoro 
daranti gražų

Piliečių susirinkimas

bučcme,

vu kare paties 
nebuvo. Krau-

Brighton 
adresu 
avenue, 
šlapiko 
biznį.

Ketvirtadienio 
savininko namie 
tuvę prižiūrėjo jo darbininkas 
■lietuvis.

Namie gi buvo viena ponia

Kaip devinta valanda, gal 
kiek pirm devintos, per šoni
nes duris, vidun, i Šlapikų bu
tą prie bučernes, Įėjo trys vy
rai. Vyrai galėjo būti amžiaus 
nuo 25 iki 30 metų.

Parodę revolverius, jie pasi
sakė essmtys “sausieji agentai” 
ir atsilankę ieškoti degtinės.

Paskui užklausė šeimininkę, 
kur yra pinigai.

šeimininkė atsakė, kad pini
gų namie nėra, kad jie padėti 
pašte. Piktadariai pradėjo ver
sti kambarius. Vienas jų, revol
veriu rankoje, dabojo šeiminin
kę ir darbininką bučerį, o ki
ti vau te įvairius daiktus stu-

Piktadariams bekratant stu- 
bą, vidun Įėjo Šl?pikų sūnūs, 
bernaitis 1 1 metų. Ir jĮ pik
tadariai. pastatė prie motinos.

Neradę pinigų, piktadariai 
pradėjo klausinėti vaiką, kur 
laikomi pinigai. Jie atsinešė 
iš bučernės peilį ir ėmė grū
moti, kad piausią jo, vg>iko pir
štus, jei jis nepasakysiąs kur 
laikoma pinigai. Vaikas užsi
gynė, kad jis nežinąs. Jis pa
reiškė, kad tėvas išvažiavęs ir 
tur būt pasiėmęs pinigus su 
savimi.

Nieko nepešę kamantinėjimu 
vaiko, piktadariai vėl kreipėsi 
prie motinos, ši atsakė, kad 
pinigai seife (saugiojoj šėpo
je). Nusivarė moteriškę, k ui 
stovėjo seifas.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Politikos ir Pašelpos Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks ne
dalioj, 18 dieną gegužės, lygiai 
12 vai. pietų, K. Gramonto sve
tainėje, 4535 So. Bockvvell St.

Nariai ir norintys prisira
šyti prie kliubo prašomi pribū
ti paskirtu laiku. Sekantys su
sirinkimai Ibus laikomi kaip se
niau, tai yra, prasidės lygiai 1 
vai. po pietų, minėjoj svetai
nėje.

šis susirinkimas turi būt pra
dėtos ankščiau (12 vai.) ir baig
tas paskubomis, dėlto kad sve
tainė bus reikalinga patiems 
pp. Graniontams, kurie rengia 
pokilį, idant pasilinksminti ir 
atsisveikinti su savo giminėmis 
ir draugais, nes greitu laiku 
p. Gramontienė išvažiuoja į 
Lietuvą atlankyti savuosius ir 
praleisti vasaros atostogas.

Dar noriu žodį-kitą tarti apie 
minėtą piliečių kliubą ir šioj 
apielinkčj gyvenančius lietu
vius vyrus.

Kliubas buvo suorganizuotas 
rugsėjo 26, 1923. Organizato
riai buvo šios y palos: Jonas 
Aleksandravičius, J. Eringis, 
A. Maženis, J. Sholtmanas ir 
J. Wingelauskas. Nežiūrint 
kad kliubas yra nesenas, 
savo sėkminga darbuote jau 
Ii pažengė pirmyn. Per tą
ką tapo surengta keletas gra
žių ir naiidingų pasilinksmini
mų, kuriuose taip patys kliubo 
nariai, kaip ir pašaliniai turė
jo progos smagiai laiką pralei
sti. Didelė pinigų suma išmo
kėta sergančių narių pašalpai 
ir pomirtinėms. Politikos sky
riuje irgi jau daug nuveikta. 
Reikalui esant rengta prakal
bos. kovota už tai, kad juo dau- 

pravedus lietuvių ir

šiaip lietuviams artimų žmonių 
Į valdiškas vietas.

'Daug buvo tokių, kurie pri
sirašė prie kliubo nebūdami 
šies šalies piliečiai ir nemokė
dami reikalingų atsakymų į 
klausimus. Kliubas tam reika
lui paskirdavo komisiją iš pa
tyrusių natrių, juos išmokino ir 
per pastangas kliubo jiems bu
vo lengviau gauti taip pirmas, 
kaip ir antras pilietybės popie
ras.

Be to, kliubas turėjo ir d> 
bar turi komisiją iš trijų na
ujų. Mes, kliubiečiai, tą komi
siją vadiname bondsmonais. 
Jeigu kuris iš narių prasikal
sta prieš šios šalies įstatymus 
ir būna policijos suareštuotas, 
tai komisija sudedi reikalauja
mą sumą pinigų ir prasikal
tasis paliuosuojama iki teismo.

Dar vienas kliubo vertas pa
žymėjimo dalbas — lai šelpi
mas neturtingų šeimynų. Kliu
bas savo laiku, su psigelba vie- 
tos politikierių, jau sušelpė apie 
tris šeimynas — našles ir naš
laičius, kuriems buvo didelis 
vargas žiemos laiku be kuro 
ir duonos kąsnio. Klaikui pa
sidarbavus, atvežta už dyką po 
vežimą kuro ir padalinta val
gomų dalykų. Pagal" senesni 
kliubo nutarimą sušelptųjų pa
vardes praleidžiu.

Iš čia pažymėtų svarbesnių 
kliu'bo darbuotės įvykių, rodos, 
bus suprantama, kad kliubas 
dirbo ir -dirba kulturinį ir lab
darybės darbą ir, žinoma, kai
po tokis lošia labai svarbią ro
lę vietos lietuvių gyvenime. Bu
tų gerai, kad šioj apielinkej 
gyvenantys lietuviai vyrai, pi
liečiai ir nepiliečiai, daugiau 
susidomėtų šio kliubo gerove. 
Pagerinti ir užtikrinti sėkmin
gą darbuotę ateityje reikalin
ga kliubui daugiau narių ir 
finansų. Kuomet kliubas turės 
daug narių ir bus stiprus fi
nansiškai, tai tuomet galės dar 
didesnius ir naudingesnius dar
bus nuveikti pašelpos ir poli
tikos reikalais. Vyrai, kurie 
neri tapti kliubo nariais, gali 
būti nuo 18 ikj 45 męlų am
žiaus, jeigu tik kliubas nutars 
priimti juos.

Ypatingaii tie vyrai, kurie 
dar nėra šios šalies piliečiais, 
turėtų rimtai pagalvoti. Užėjo 
blogi laikai — bedarbė. Skai
tom laikraščius: jau vienur-ki- 
tur nepiliečius meta iš dirbtu
vių lauk, o jų vietoj piliečius 
pastato. Nors, žinoma, ir pi
liečiams ne kokie piraigai, vis
gi pilietis turi daugiau privi
legijų taip biznierius, kaip ir 
paprastas darbininkas daryti 
šioj šalį pragyvenimą. Nepi lie
pia i turi būtinai paisirupinti pi
lietybės popieras įsigyti. O tie, 
kurie save persistato pasaulio 
piliečiais ir tuomi didžiuojasi, 
gali kartais ir labai skaudžiai 
nusivilti.

Taiigi ilgai nelaukite, p. įsi
rašykite prie kliubo ir reika
laukite, kad kliubas jums pri-

BUDAVOJAME
Naujus namus, dirbame 
cemento ir karpenterių 
Pakeliam senus namus, 
fundamentus, apmurinam 
nius po viena plytą, dedam said-
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

muro, 
darbus, 
dedam 
medi-

Bet pasirodė, giausia

to, 
bet 
to- 
lai

gelbėtų tapti šios šalies pilie
čiais. Kliubas savo arkyve už
laiko aplikacijų dėl .išpildymo 
pirmų ir antrų pilietybės po- 
pierų, kam kokių .reikia..

Anton J ūsas.

Bronislavos Poškaitės
Klasinė ar Džiazo

MUZIKOS STUDIJA
Mokinama Piano, Smuikos, S ax a- 
phone. Klernetų, Kometą, Trombone, 
Armonikos, Man- __ 
dolinos. Gitaros, ~~ 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentu, 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. I

Telefonas I, , ,
Lafayette 4787

Phone Virffinia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. RockweII St., 
CHICAGO, ILL.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, 
nes, naujus virius ir kas 
reikalingu prie mašinos 

padarom.

sėdy- 
tiktai 
viską

Driilings Auto 
Body 

831 W. 35th St„ 
Phone Yards 1806 
CHICAGO. ILL.

R/įl^OVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

šiandie
Dvigubas programas 

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

“Framed”
Dalyvaujant Evelyn Brent

“Wide Open”
su Louise Fazenda, Patsy Ruth 

Miliau ir k.
Taipgi 

Vitaphonc Vodevilio Aktai

3-čia Rekordinė 
savaitė

Tiesa Apie 
Rusiją

Sąjūdis — Jumoras —- 
Realizmas

Janinos — Trockis — Kerens- 
kis — Kazokai — Jurininkai — 
Direkcija genijaus Sergei Eisen- 

stein.

**T en Days
That Shook 
The Weri<T*

Skaitlingiausia publika pripaži
no ii DIDELIU. Mae Tinee 
davė jam ’*** Geresnis negu 
Potemkin, sako Rob Rcel. Epika 
paveikslu pasaulio, — Examiner 
$ $ # # — Dovis. Arden.

CIMEMA
Dailės Teatras šešėlių 

Tylos
Chicago Avė., i rytus nuo 

Michigan Avė.
Rodoma nuo j iki .12 vai. nakties 

Subatoj ir Nedėlioj 75c.

GARS1NKITES

savo namą?
Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti 

sienų. Mes taipgi aprokuojame 
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą.

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO

cementa dėl beismento 
plasterj ir kalkeš dėl 
visa darba.

14th Street & Western Avė

12th STREET
Tel. Kediie 8802

8514<16 Roosevelt K4 
arti St. Loma Avė. 

CHICAGO. ILL.
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RADIO KAINOS NUŽEMIN
TOS MAŽIAU KAIP PUSĖ

Naujos $246.50 vertės R. C
A. Radiolos mada
Įrengtas su tūbom
ir viskuo ........... M* ■ ww

66. pilnai

15-tas Metinis Išpardavimas
RAKANDŲ, RADIOS, PIANŲ, KAURŲ, PEČIŲ ir kitokių Na

mams Reikmenų
Dabar Tęsiasi Abejose

Peoples Furniture Company
KRAUTUVĖSE

ŽEMIAUSIOS KAINOS PIRKLYBOS ISTORIJOJ— LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.
Štai keletas pavyzdžių, bet tūkstančius dauginus panašiu vertybių atėję rasite šiose Krautuvėje.

PUOŠNIAUSI SEKLYČIOM SETAI Už DAUG 
ŽEMESNES KAINAS

šie setai padaryti musų nuosavoj dirbtuvėj per geriausius rakan
dų dirbėjus iš puikiausios medegos. Visa webbed konstrukcija, verti 
$175.00, dabar per šį išpardavimų tamstos turėsite pasirinkimo skir
tingų spalvų, puikiausios rūšies Mohair, 2 šmotai, 
sofa ir kėdė tik ................. ........................................... $98.50

mados 25
įrengti su

$85.00
Naujos Fada Radios 
verti $194.00, pilnai 
tūbom 
ir viskuo
Nauji Ma.jestic Radios be tu- 

bv.............. $95.00

Atskira trečia kedč pritaikinama kaina $39.00
2-jų šmotų puikus setai dengti su geros rųšies Jaųuard, $100.00 

verti po CĘCI RH
Lengvus išmokėjimai .........................................................

$180.00 Vertės Valgomo kambario augštos rūšies setai už $98.50

Nauji Atwater Kent radio i- 
rengti kabinetuose kaip parodo 
parsiduoda labai pigiai.
Lengvus išmokėjimai ir didelė 
nuolaida už vartotus radios.

Kad persitikrinti apie pigumų šio seto, turi jį būtinai matyti šian
diena. Tik pastebėkite, pilnos mieros padidinamas stalas, kombina
cijos riešuto ir gum medžio, su 5 kedem ir viena kedč su paran
kom, kurių nugaros ir sėdynės apdengtos su .naikiausia naujo _pie- 

'šimo ir spalvos Jaųuard. Visi 7 šmotai kaina tik $98.50

NAUJOS VENĘTIAN MADOS MIEGAMO KAMBARIO SETAS

Šis setas yra naujausios mados ir spalvos su tikrais Venetian 
stiklais. Augščiausios rųšies medega ir konstrukcija 3-šmotai pilnos 
mieros lova, šeforetta, ir pasirinkimas 50 colių didžio komode ar
ba vanity komodos.^ Setas yra vertas $225.00. Nužeminta kaina 
15-tam Metiniam Išpardavime; 3 šmotai ... $148.00

$55 $69.50
$75.00 ir augščiau

GROJIKLIAI PIANAI 
RIAUŠIŲ PADARYMU PAR

SIDUODA BEVERČIAI.
$400.00 Vertės porbudavoti 
Kimball grojikliai, pilnai ga- 
rantuoti...... $85.00
$750.00 Vertės Johnson grojik
liai pilnai garantuoti 
sempeliai .......
Vartoti grojikliai gerų pada-

gerai grojija $65rymų, 
po ....
Rankom grajyti vartoti
pianai po ...........

$35
ir aukščiau.

čionaitiniai Orientališki kaurai 
(Domestic Oriental) parsiduo
da už labai nužemintas kainas

9x12 didžio 
po .....................
Tikri Wilton 
didžio 
po ...... ...............
Velvet puikt’.s 
didžio
PO ............................
9x12 Felt base kuknių grindų 
uždangalai pasirinkimas labai 
puikių piešimų $5.95

Kiti 3-jų šmotų setai po

PUIKIAUSIOS LEDAUNĖS
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Pirkite sau ledaune dabar iš 
People.s sutaupindaini daug ant 
ledaunės ir ledo.
3-jų durų ledaunės pilnos šei
myniškos mieros, $14.95 
3-ju -tluru ledaunės talpinan
čios 75 svarus ledo $35.00 ver-
uV............. $22.75
3-ju durų Alaska arba Gibson 
padarytos iš metalo ledaunės, 
pasirinkimas, žalios, pilkos, a r 
baltos spalvos ^29 7S

Kaurai 9x12
$68.50
kaui’ai 9x12

$22.75

PILNAI PORCELIUOTI VIR
TUVIŲ GESINI AI PEČIAI

Dųbar parsiduoda su dideliu 
pinigų suččdymu. Pilnos mie
gos pečiai su parankiausiais 
pagerinimais, ir pilnai porce- 
liuoti dėl apsaugojimo nuo rū
dijimo ir lengvesnio valvmo, 
™rti...f8:00   $39 85
Užlaikome pilnų rinkini Al- 
cazar, Crown, Moores, Eagle, 
Home, ir kitu geresniu išdir- 
bysčių pečius, vėliausių madų, 
matykite.

Lengvus išmokėjimai bus pritaikinti pigai išgalę kiekvienam. Del parankamo, krautuvės bus atvi 
ros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais. Ncdėldieniais pagal sutarti

HEMLOCK 8400, arba LAFAYETTE 3171 '>rane:U<ltt

nmt

MAPLEVVOOD avė 
Pirk Kolonijoje

SOUTH Į ARGESTSTOHB

__  betteR
T^rythInG ForThe HOMES \ 

2536-40 W. 63rd s y. & 
Marouette

4177-83 ARCHER AVĖ. con. RICHMOND ST.
Brighton Park Kolonijoje

4177-83 Archer Avenue
Telephone LAFAYETTE 3171



šeštadienis, geg. 17, 1930
------- -T .

NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

I ir 79th St. Nuo čia Oak Grove 
kelias eina iki golfo lauko.

Kviečia visus dalyvauti ati
darymo iškilmėse.

— Priėmimo Komitetas.

ti’k tuo momentu policijos fli- 
veriukui pasisukti tiesiai ties, 
ta vieta, kur 
ta.

holdap.-s dary-

pasileido bėgti, 
pusę, o kitas Į

Prakalbos ir kon 
certas

Atsakymas L. T. K 
B. Komitetui

Paminėta 10 metų sukaktuvės 
nuo atsidarymo Steigiamojo 
Seimo

Vienas i viena 
kitų. Policininkai paskui. Vie
nas holdaperių turėjo nelaimės 
hė.gti tiesiai. Jį pasivijo poli
cininko kulka. Vyrais pasida
vė, nors sužeistas buvo leng
vai. Kitas gi pabėgo į tamsų 
ir prisišliejo prie trobesio. Po
licininkas atsivijo. Ieško
(lapelio, šviečia elektrine lem- 

,pinte, bet neranda.
Kilus sujudimui ties namais, 

atidarė dur:s savininkėli na- 
kur policininkas ieškojo

---- - ■ ■■■">,■ 
beautty. Members are asked midnight May 31st when tne 
to bring 'their own lunehes, Ga
niems, swimming suits etc.

Gab Sez:

Ketvirtadienį, gegužės 15 die
nų, Lietuvių , Auditorijoj įvyko 
masinis susirinkimas ir prakal
bos tikslu paminėti dešimties 
metų sukaktuves nuo to lai
ko, ksda susirinko Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, padėjęs 
pamatų nepriklausomai demo
kratinei Lietuvos respublikai.

Kalbėjo p. Pronskus ir “Nau
jienų” redaktorius drg. Grigai
tis.

P-nas Pronskus vaidžiai pa- 
p?tsakojo, kaip susidomėjusi bu
vo Lietuvos visuomenė steigia

muoju seimu: kokiu pritarimu 
Lietuvos liaudis pasitiko rinki
mus seimui; kaip visapusiai lai
vo reprezentuota Lietuva šiame] 
seime.

92 nuošimčių Lietuvos gy
ventojų dalyvavę ■rinkimuose. 
Seimo atstovai buvę profesi
jos žmonės, ūkininkai ir dar
bininkai, vyrai ir moterys. Sei
me iš pat pradžios aiškiausiai 
buvo pareikšta, kad jie, atsto
vai, yra žmonių, liaudies įga
liotiniai, kad jie pildo žmonių 
valių, kad šalies gyventojai, be 
skirtumo luomų iir įsitikinimų, 
yra aukščiausias šalies valdo
vas.

Drg. Grigaitis pabrėžė įsak
miai, kad Nepriklausoma Lie
tuva susikūrė demokratijos pa
matais; kad ji išsilaikė todėl, 
jog kūrėsi demokratijos pama
tais; kad ir steigiamasis sei
mas ir Lietuvos konstitucija 
pripažino demokratijos princi
pų, kaip nepriklausomos Lie
tuvos (gyvenimo pagrindų, šį 
principų kai kas gali kai ka-1 
da užmiršti, bet anksčiau
vėliau jis laimės ir Lietuva vėl 
bus demokratiška respublika.

P-lės V. Stradomskaitė, O. 
Skeveriutė ir O. iBerkiutė, o taip
gi p. Jakavičius ir p. J. Rum
šą išpildė koncertinę programų 
dalį. Dainavo solo, duetai ir 
trio. P-nas Rumšą smuikavo. 
Akompanavo p. Bijanskas ir p.

ar

Publika draugiškai -priėmė 
dainininkų ir smuikininko pa
sirodymų.

Susirinkimo vedėjas, A. Žy- 
montas, prakalboms užsibaigus, 
perskaitė rezoliucijų, kuri bu
vo priimta be pasipriešinimo 
vieno balso. Ta rezoliucija til
po vakar dienos “Naujienose”.

Kaip paprastos darbo dienos 
vakarui ir dar kaip vSlyvaus 
(pavasario laikui, kada jau žmo
nės nebenori lankytis į svetai
nes, tai žmonių susirinko gana 
daug — sakysiu, per pora šim
tų. Report.

SPORTAS
GOLFININKAMS ŽINOTINA.

Jau buvo rašyta apie lietu
viškų miniatiūrinę golfo aik
štę. ši aikštė susideda iš 9 sky
lių, turi iki 600 pėdų ilgio, par 
27 kirčiai. Lošimas čia yra įdo
mus tuo, kad golfo aikštė yra 
tiksliai įrengta dėl “approaches” 
ir “putts”. Sumanė ir archi
tektūros darbų atliko Dr. Ka
ralius, L. G. K. prezidentas. 
Konstrukcijos darbų atliko A. 
Kumpus, žemės savininkas. Dar
bas dar nepilnai užbaigtas ir 
žolė dar nesuspėjo suželti, bet 
apie vidurį vasaros aikštė bus 
pilnoj grožėj. Pamatykite da
bar.

Nedėlioj, gegužės 18 d., įvyks 
atidarymas šios golfo 
ir krikštynos. Kaip 3 
pietų prasidės krikšto 
nijos ir pirmas golfo
Visi gali dalyvauti. Vyrams ir 
moterims skiriama po du prizu 
už gerų skorą. Atsivežkite “nib- 
lic” ir “putter”, kurie turite, 
o kiti čia gaus.

Važiuokite iki Archer Avė.

aikštės 
vai. po 
ceremo- 
lošimas.

“Naujienų” No. 114-me tilpo 
įspėjimas, buk kun. P. P. Za
link vaikščiojus po namus ir 
IpersisUtųs Lietuvių Tautinės 
Katalikų Bažnyčios kunigu. Tas 
įspėjimas nėra teisingas, o yra 
tiktai paskalas, pakeistas kun. 
lankaus paskirtų komitetų. Ku
nigas Žadink nevaikščioja po'mo, __ ,_____
namus ir nevaikščios. | pabėgėlio. Ir ve, elektrinė lem-

šiuo pranešame, kad kun. įpūtė nušvietė holdapcrį pilnai, 
Stasiui buvo atsakyta klebono-kaip stovėjo.
vieta 6 diena balandžio, o baž
nyčios komi tetas sudaryta iš 
šių ypatų: Wm. Bernoto, Wm. 
Kiulzmo, Juozapo Nakrosio.

Dabartinė tikra Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios valdyba yra: 
pirmininkas Wm. Kudzama, pa- 
gelbininkas J. Nakrosis, nuta»- 
rimų rast. Gasparas, turtų rašt. 
M. Bernotas, kasierius 
uis, turtų globėjai F. 
tas ir M. Sinkos.

Klebonaujant kun. 
per <|evynius mėnesius, 
pija įlindo skolon $700.00. O 
jo komitetai dar drįsta šmeiž
ti kitus, 
rapi jonai 
no cento 
rovei.

Laikas 
katalikams ir 
savo

Janilo-
Berno- i

Linkui
para-

nors nėra jokie pa- 
ir nėra įdėję nė vic- 
tautinės parapijos ge-

susiprasti tautiečiams 
palaikyti tikrų 

parapijų.
Komitetas:

W. Bernotas, 
Kun. P. P. Zalink.

Town of Lake
Atsiminė ir Jėzų

Lincoln gatvėje, šioje seno- 
lietuvių kolonijoje, gyvena 

pasiturintis lietuvis vardu Fran-
kis. Pavardes 
ku prisiminti.

je

negaliu šiuo lai
ka ip yra jis tur- 
pasakyti negaliu, 
skaito jį turtin-Bet kaimynai 

gu, o kaimynai visuomet žino.
Ir kadangi musų brolis lie

tuvis yra turtingas, tai vien 
šiemet jau keturios kartus bu
vo pastoję jam kelių vyrukai, 
kurie lengvu budu gyvenimų 
pelnosi.

Paskutinį kartų pastojo ke
lių šio mėnesio pradžioje. Ei
na jis vyras namo. Tik staiga 
du jauni vyrai pasisuko. Vie
nas nutvėrė lietuvį už spran
do — suka, bet negali pasuk
ti. Lietuvio (Jikito butą. Mėgina 
holdaperiai pertrenkti Frankį 
ant šalygatvio. Ir tai nevyk
sta.

■Pagalios vienas holdaperių 
kirto Frankiui pilvan. Šis su
sirietė, perk rito. Ištuštinti ki- 
šenius holdaperiams ėmė vienų 
minutę. Ir jau dalbas užbaig
tas. Bet Liesas pagundijo kaip

hol-

Na, atsidūrė holdaperiai po
licininkų rankose, šie pradėjo 
vaišint juos. Ir kaip! Kirs vie
nam pažandėn arba pašonėn, 
o tas tik “Jesus!” Kirs kitam 
— tas vėl “.lesus!” Ir tur Lut 
per ilgų laika jie nebuvo taip 
daug kartų šaukę “Džisusų”,

Kai kurie vielos piliečiai įdo
mavo žinoti, ar jauni holdape- 
riai š?iukė “Džisusų”, kai Fran
kiui jie holdapų darė.

Report.

The English Column
Marųuette Murmurs

Farewell Al!

Lašt Sunday the majority 
of the Maruuette Club SLA. 
Gr. 260 were on hand at Flo 
Belsky’s home to bid Albert 
Bagdon fond farewells. Al left 
for New York City where he 
plaus to make his abode. There 
was much merriment and when 
the time for parting came Al 
could barely restrain his tears. 
Nice boy Al Bagdon. We’ll miss 
his cherry ways.

4 IOuting Tomorrow!
The Maruuette Club journeys 

out to the Sand Dunes tomor- 
row in a chartered bus for their 
Second Annual Sand Dunes 
outing. The Bus is scheduled 
to leave, Annette Valentine’s 
home, 7115 So. Rockvvell St., 
at eight Sunday morning. Re-j 
servations aboard the Special 
are sold out būt any member 
who failed to secure a’reserva- 
tion are vvelcome, to accompany 
the gang in their, own busses 
or else meet us at Fremont, 
Indiana at the Sitate Par k. The 
sandy shores along Lake Mich- 
igant i n the vicinity of Fre
mont are the summer pla'y- 
ground of thousand and has 
a national reputation for its

BELSKIS ir RAKŠTIS
J. P. RAKŠTIS, Ph. G., R. Ph. vedėjas
2425 W. Marųuette Rd.

\ (Kampas 67tos ir Artesian)

A. BELSKIS
A. BELSKIS, Ph. G., R. Ph. vedėjas

1900 Š. Halsted St:
Pildimas daktarų receptų yra musų 

svarbiausia darbas.
SPECIALIAI ŠIĄ SAVAITĘ 
“Vanilla, Bumt Almond ir 
3t‘rawberry”, kvorta plyta 
šaltos košės ...........  45c

SUTAISOME PA
VEIKSLŲ

Filmus ir padarom paveik
ius i 24 valandas.

Šios savaitės bargenai
$1.25 Trinerio Kartusis Vynas .....................
Pyramidon Tabletai ..........................................
Johnstons Chocolates svaras dėžutė .........
$3.25 Paveikslų Cameras 2!6x414 .............

Del moterų
50c Woodburys Coconut Oil Shampoo ..
Boyer Veido Milteliai ........ ............................
Moterų šukos ....................................................
Boyer Cold Cream dėl veido .....................

Del vyrų
Naujos Gillette Britvos ...............................
&Qc Par Shaving Cream ...............................
50ė Woodurys After Shaving Lotion .....
$1.00 Gillette naujos geležtės ..................

Wasn’t that some sendoff for 
Al Johnny was just bubbling 
over with sympahy. The way 
Stanley V. leaps through win- 
dows.

Wcnder how Al will fare in 
New York.

Bille Bennett
Hollywood that she’s married 
an actor aviator.

Nęws! 1’11 say. That was sud- 
den and unlike Billee.

winner gets his trophy.
Sunday’s party was adjourn- 

ed for Tuesday nite at Annet- 
te’s where the gang polished 
cff the remainder of the 
ibles.

Dor?t forget the outing 
Universal Lodge SLA. Gr.
Dauce May Slst at Englewood 
Masonic Temple. See Prexy 

'for tickets.
writes from ■

ed-

and
344

Stanley Valentine and Buddy | l^tl 
Rusgis h-a've initiated a privatu I 
lip ornament comtest.

The headline has been sėt for|

t**

Sez Gab via
—Prexy.

GERK. Naujienų skaityto- 
i ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Gediminas
Building and Loan Association

Po valstijos Priežiūra — 
Kapitalas $1,000,000.00

4425 South Fairfield Avė., 
Chicago, III. 

Phone Lafayette 0455

Metinė Atskaita nuo Balandžio 1 d., 1929 
iki Kovo 31 d., 1930 m

TljRTAS
Paskolinta ant properčių  ;  
Paskolinta ant šėrų ................... Į ę
Nesumokėtu nuošimčių .........................
Nesumokėta duoklių ant šėrų .........
Rakandai ir knygos ............................... .?
Bankoj ant Čekių iždas ........................

Viso

ATSAKOMYBĖ

Sumokėta duoklių ant šėrų .........................
Iš anksto sumokėta duoklių ........................
Užsilikusių '■— nesumokėtų duoklių ...........
Pilnai sumokėtos šėros ....... ..........................
Užbaigtos šėros .....:................ ..........................
Ęxtra sumokėta ................................................
Suspenduotų Šerų ........................................ .
Nuošimčiai ant bilų mokamu, ................
Atsargos iždas ........ ....................,...................
Pelnas padalintas ..............................................
Pelnas nepadalintas ..... .................................

Viso ..............................................................

m

$163,650.00 
... 6,300.00 
..... 438.50

5,861.6716 
......  678.90 
... 1,487.94

$ 178,417.01 V2

$101,722.70
... 2,038.83

5,861.67
. 48,200.00
.... 1,000.00
........ 20.00
...... 339.59
.... 3,000.60
... 4,300.20
.. 11,932.66
............ 76

$178,417.01!^

Naujos Serijos atsidaro kas 3 mėnesiai, 1-mų diena

Sausio, Balandžio, Liepos ir Spalio
Taupymo Šerai yra po 1216c, 25c ir 50c i savaitę 

Išmokėti Šerai yra po $100.00 kiekvienas.
Jei nori pirkti, taisyti ar mainyti namų, o trūksta 

pinigų, kreipkis pas

Gedeminas Building and Loan Association
Skolinami pinigai už 6% visiems lygiai — 

Lietuviams duodam pirmenybę

JOHN SANDARS, President 
JOSEPH J. PALEKAS, Secretary.

Išpardavimas
Seklyčių Setu

Pas mus jus nusipirk
site setą pigiau, negu 
pas kitus. Pas mus 
jus nusipirksite rakan
dų setų perpus pigiau, 
negu kitur.
$135.00 vertės Jacqu- 
ard setas 3 šmotų

$59.00
$195.00 vertės 3 šmo
tų Mohair setas

$98.00
$265.00 vertės 3-jų 
šmotų Moccjuette se
tas

$165.00

. 98c
. 34c

70c 
$2.19

........ ................ 39c
25c—50c ir $1.00 
nuo 25c iki

............ tūbos
40c
25c

98c
29c
39c
79c

P-lė Ona Vilkiutė, žinoma Chicagos dainininkė, kuri prieš 
išvažiuosiant i Lietuva duos atsisveikinimo koncertą. Koncer
tas įvyks Lietuvių Auditorijoj gegužės 21 d. Pradžia 8 vai. 
vakaro.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGI JUMS PATARNAUTI

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard OGU

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

4559 So. Paulina Su
Tel. Yards 0145

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victorv 4898

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

Perkam, parduodam ir mainom 
namus, farmas ir lotus. Greitas ir| 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co.

Tel. Lafayette 5107

Tol. Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafdyette 1083

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp

Įspėjimas nuo seno Europos kailininko

$195.00$425.00 kainuoja kitose krautuvėse, o musų 
žema kaina ....................................... 1.......... A........

Musų kainos pigios dėlto, kad esam savo prekių išdirbėjai.
Meldžiam atsilankyti —.pirksit ar ne. Pamatysit musų setus,

Po to galėsit palyginti musų kainasdirbtuvę ir pamatysit kainas, 
su kitų kainomis.

Archer Furniture
Parlor Saite Manufacturers

JOSEPH KAZIK, Savininkas
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9733 Chicago, III

Kam lųukti iki jūsų kailinius suės kandys? Kuo
met už visai mažus kaštus, tik 3c j dienų, mes 
apsųugosime jūsų kailinius musų moderniškuose 
vaultuose, pilnai apsaugotuose nuo ugnies, kan- 
dži’’ ir vagių.
Mes užsiimame vien tik kailiais per pastaruosius 
24 metus, specializuodamies remodeliavimu ir tai
symu už labai žemas kainas.
Mes
linių 
mis. 
liūs, 
kios

užlaikome pilnų pasirinkimų jau pasiutų kai- 
ir antkaklių. Ateikite ir susipažinkite su mu- 
Pamatykite musų dirbtuvę ir gražius mode- 

Mes mielai jums viskų parodysime be jo- 
pareigos iš jūsų pusės.

Jūsų senas kailininkas

D. ADLERRLUM
ĮSTEIGTA 1906

6510 SOUTH HALSTED STREET
TELEPHONE NOBMAL 5150
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OPOZICIJA PROHIBICIJAI STIPRĖJA

mažesnį atlyginimą, negu yra vertas jų darbo vaisius; 
ar jisai laimi spekuliacijoje, ar jėga pasiima kitų žmo
nių pagamintą turtą — rezultatas tas pats.

Kad lobiai butų sukrauti šioje gadynėje, daugeliui 
žmonių (tik ne pačiam lobininkui) tenka ne tik taupyt, 
bet dažnai ir nedavalgyt!

Apžvalga
STEIG. SEIMO SUKAKTUVIŲ

MINĖJIMAS

Balsai, priešingi prohibicijai, tolyn skamba vis gar
siau. Dabar jau net vienas kandidatas i Jungtinių Val
stijų senatą paskelbė, kaipo savo platformą, prohibici- 
jos atšaukimą. Tas kandidatas tai — buvęs ambasado
rius Meksika^ Dvvight W. Morrow, iš New Jersey val
stijos.

Pastebėtina, kad p. Morrow priklauso republikonų 
partijai, kurią iki šiol kontroliuoja “sausieji”. Be to, 
jisai yra administracijos kandidatas ir pasitikimas pre
zidento Hooverio žmogus. Hooveris jį siuntė, kaipo de
legatą, į Londono jurų ginkluotės konferenciją.

Vadinasi, jau ir republikonų partijos šulai pradeda 
viešai stoti prieš prohibiciją, nepaisydami to, kad Jung
tinių Valstijų prezidentas laiko prohibiciją “kilniu eks
perimentu”. Naujų šalininkų prohibiciją neįgyja, o jos 
priešų skaičius nuolatos auga.

Bostono “Keleivis” paminėjo 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 10 
metų sukaktuves. įdėdamas to 
seimo deklaraciją apie Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės 
atstatymą, taip pat duodamas 
redakcinį straipsnį apie St. Sei
mo svarbą ir J. Krukonio at
siminimus apie St. Seimo rin
kimus.

O tuo tarpu Brooklyno “Vie
nybė”, kuri nesiliauja gyrusis 
šimto procentų patriotizmu, ne
užsiminė net savo gegulės 15 
dienos laidoje, kad buvo kada 
nors toks dalykas, kaip žmonių 
išrinktas seimas. Mat, liaudis 
jai tai—ne tauta; jos tauta tai 
—tie, kurie liaudį bizunu val
do.

“NEKALTAI NUTEISTAS”

ATMINTIES MEDŽIAI

Gegužės mėnesio pradžioje prasidėjo Lietuvoje me
džiu sodinimo šventė. Valdžios laikraštis “L. Aidas” 
rašo, kad, šventei prasidedant, p. Antanas Smetona nu
vyko kur ten į kalną Kauno apielinkėje su buriu paly
dovų ir iškilmingai pasodino pirmąjį medelį, ąžuolą, ir 
pavadino jį “Vytauto medžiu”.

Prieš dešimtį metų Lietuvoje irgi buvo atlikta di
delė medžių sodinimo iškilmė. Tai buvo Steigiamojo 
Seimo atidarymo diena. Pažymėjimui to svarbaus įvy
kio, kad “Lietuva, nuveikusi didžiausias kliūtis, įsten
gė sušaukti demokratingiausiu budu Steigiamąjį Sei
mą”, 9-am Kauno forte buvo sodinami atminties ąžuo
lai. Pirmą ąžuolą pasodino buvęs tuomet laikinas prezi
dentas Antanas Smetona, paskui sodino po ąžuolą kiti 
vyriausybės nariai ir St. Seimo atstovai. Smetona kal
bėjo: •

Ši diena yra Lietuvai visų kilniausia... Ši va
landa yra iškilminga: ji yra daugelio metų ruošos 
ir pasiaukavimo žygių vaisius... Niekam kitam ne
seka Lietuvos ir lietuvių tautos vardu kalbėti ir bet 
kas daryti, kaip tik pačiai tautai, pačiai krašto vi
suomenei...”
O kas šiandie kalba ir daro Lietuvos ir lietuvių 

tautos vardu?
Vis sodinama medžiai — atminties ąžuolai, ir ne

gauna tie medžiai dar nė užaugti, kai jau užmirštama, 
ką jie reiškia!

Reikėtų prikalti prie jų vario lenteles su paaiški
nimais, kas juos sodinant buvo pasakyta, kad Lietuvos 
“valstybės vyrai” neužmirštų savo žodžių.

Tuomet — kai ateinančių Lietuvos kartų jaunuome
nė išeis į mišką Kauno ąpielinkėse pasivaikščioti, tai ir 
be knygos rankose ji galės studijuoti savo krašto ne
priklausomybės kūrimo istoriją — jos didelius ir kito
kius darbus.

Marijonų organas dar vis ne
sutinka, kad pralotas Olšauskas 
yra kaltas. Ustjanauskienės 
užmušėją tas laikraštis bando 
išteisinti, pasiremdamas tuo, 
ką apie jo “nekaltumą” pasa
kė teisme Olšausko advokatai. 
Girdi,—

“Anot prof. Leono (kuris 
gynė Olšauską. —“N.” Red.), 
byloj esą aplinkybių, kurios 
turėję kalbėti Olšausko nau
dai, bet jos buvo pakreiptos 
atvirkščiai. Vadinasi, ’ teis
mas išdavė savo nuosprendį, 
pasiremdamas ne rimtais į- 
rodymais, bet plepalais.” 
Ką silkė kaltintojai, tas Ma

rijonų organui “neįdomu”. 
Dviejų teismų —■ Apygardos 
teismo ir Vyriausio Tribunolo 
—sprendimai jam taip pat nie- 
<o nereiškia.

Tai yra puikus “bešališku
mo” pavyzdys. Remiantis vien 
tik žodžiais advokatų, kurie tei
siamąjį gina, ir ignoruoja vis
ką kitą, tektų visus pasaulio 
piktadarius išteisinti, kadangi 
nėra tokio piktadario, kuris 
nerastų apgynėjo.

šitaip “Draugas” elgiasi su 
teisingumu, kada į bėdą yra į- 
kliuvęs kunigas ir stambus kle
rikalizmo šulas. Bet tegu būna 
■apkaltintas ne jo plauko žmo
gus, ir kaip bematant jisai už
gieda visai ką kitą. Tada tas 
klerikalų organas nuteisia ir 
pasmerkia žmogių nelaukdamas 
net, iki teismas išneš nuospren
dį. '

Prasta yra dora, kuri varto
ja dvejopą saiką, vieną —sau 
ir savo bičiuoliams, o kitą — 
svetimiems.

TAUPUMAS IR LOBIAI

Taupumas yra geras dalykas. Bet kada sakoma, 
kad taupumu galima įsigyti didelius turtus, tai yra 
“bunk”. Didieji turtai atsiranda ne tuo keliu.

Tik-ką vienas žmogus išleido knygą apie garsųjį 
Amerikos lobininką John D. Rockefellerį. Ve kaip jisai 
apskaičiuoja jo turtą:

Jeigu bibliškas Adomas butų išgyvenęs iki šiandie 
ir jam butų buvę kasdien įrašoma į banko knygelę po 
$500 per visus šiuos 6,000 metų, tai jisai dar turėtų 
banke mažiau dolerių, negu Rockefelleris.

Tokiems lobininkams, kaip Rockefelleris, ir išlaidu
mas nieko nereiškia. Tos pačios aukščiaus paminėtos 
knygos autorius rašo:

"‘Jeigu jisai (Rockefelleris) penkiolikoje gat
vės kerčių dalintų pinigus, po' vieną dolerį kas pusę 
minutės, kasdien per ištisus metus, tai metų gale 
jisai turėtų daugiau pinigų, negu kad turėjo metų 
pradžioje.”
Vadinasi, Rockefelleriui įplaukia kiekvieną minutę 

daugiau, kaip trisdešimt dolerių.
Lobiai darosi ne iš taupumo, bet iš to, kad vienam 

žmogui tenka daugelio kitų žmonių darbo vaisiai. Ar 
tas žmogus samdo kitus žmones, kad jie jam dirbtų1 Vž

Ž1DŽIUNAS REZIGNAVO Iš 
“TARPININKO”

Pranešama, kad p. židžili
nas, kuris iki šiol redagavo So. 
Bostono real-estatininko, p. 
Kupsčio, leidžiamą mėnesinį 
laikraštį “Tarpininką”, jau iš 
savo vietos rezignavo, ir lei
dėjas ketinąs parduoti savo 
spaustuvę. “Keleivis”, kuris 
apie tai teiravosi pas leidėją, 
turėjo su juo tokį pasikalbėji
mą : '

“ ‘Ar tiesa, kad židžiunas 
rezignavo iš ‘Tarpininko’ re
dakcijos?’

‘ Galima beveik, sakyti, 
kad tiesa’, atsakė truputį pa
abejojęs p. Kupstis.

“ ‘O kaip su ‘Tarpininko’ 
spaustuve?’ klausiam mes to
liau. ‘Ar tiesa, kad ją par
duodat kokiam ten vokie
čiui ?’

“ ‘Galima sakyt ir šiaip ir 
taip’, sako p. Kupstis. ‘Galu
tinai dar nesusitarta. Da šį 

vakarą turėsime pasikalbėji
mą.”
“Tarpininkas” tolinus busiąs 

sptiusdinamas Įeitus.

VISAI “NUKAIRĖJO”
Stalincaį piktinasi, kad buvęs 

komunistų partijos vadas, bet 
paskui išmestas iš partijos už 
trockizmą, James Cannon, da
bar jau dirba kapitalistų dien
raštyje “New York Telegram”, 
kaipo nuolatinis bendradarbis. 
Jam daroma toks priekaištas:

“Tasai žmogus, pasiskelbda
mas einąs su Trockiu, kreipė 
viso pasaulio domesį į save 
kaipo kairųjį, ‘kairesnį už 
kairiuosius’. Na, o šiandie jis 
dirba kapitalistiniam dien
raštyje.”
Koks čia stebuklas! Visi ko

munistai eina tuo pačiu keliu, 
kaip Cannon, ir daugelis jų at
sidurs dar prastesnėje vietoje, 
kaip jisai.

Nutukimo priežastys.
Vokietijos profesoriai surado 

smagenyse specialį nervų 
centrą. — Kodėl žmonės tun
ka? — Liaukos ir jų rolę. — 
Maisto atsarga. — Eksperi
mentai.

Prieš kiek laiko du vo/kiečių 
profesoriai iš Rostock universi
teto, Dr. Wilhelm Gruenthal ir 
Dr. Erich Grafe, surado gyvu
lių smagenyse specialį nervų 
centrą, kuris kontroliuoja mai
sto utilizaciją (Sunaudojimą). 
Jeigu tas nervų centras yra 
kiek pakrikęs, tai kūnas nesu- 
naudoja* tinkamai maistą. O 
nuo to pareina1 gyvulio riebu
mas arba liesumas. Manoma, 
kad toks nervų centras randasi 
ir pas žmogų, ir kad jis labiau 
prisideda prie žmogaus nutuki
mo arba liesumo nei maistas 
bei kaikurių liaukų pakriki
mas.

Tie mokslininkai surado dar 
ir labai svarbų būdą smagenims 
tirti. Iki šiol tos rųšies tyri
nėjimai buvo daroma su pagal
ba operacijų, t. y. naudojama 
peilis. Vokiečiai pradėjo savo 
tyrimus daryti. su pagalba che
mikalų. Ir jų gauti rezultatai 
rodo/jog chemikalai yra daug 
parankiau naudoti (negu peilis.

Kiek galima spręsti, tas ner
vų centras kontroliuoja kimo 
metabolizmą. O kaip žinia, 
metabolizmas reiškia sunaudo
jimą kūne energijos. Kuomet 
musų kūne energija yra sunau
dojama tinkamai, tai ir su mu
sų metabolizmu nįeko blogo nė
ra. Pastaruoju laiku daktarai 
pradėjo į tai nemažai dėmesio 
kreipti. Nors pagrindinis me
tabolizmas susiveda prie mais
to energijos, įkurią kūnas su
naudoja,' vienok jis nėra ma
tuojamas nei energijos nei mai
sto vienetais, o įkvėpiamu per 
valandą ar minutę deguonies 
kiekiu ir išleidžiamu anglies 
dvidegio kiekiu.

Bile maistas, kuris teikia kū
nui energiją, sudega lyginai 
taip pat, kaip kuras pečiuj.'Mes 
žinome, kad be deguonies ne
gali būti degimo, štai kodėl 
mes turime visą laiką traukti 
į plaučius deguonį. Musų min
tyse su degimu visuomet yra 
susirišęs karštis. Karštį pa
gimdo ir musų kūne degantis 
maistas, štai kodėl žmonės ir 
kiti gyvūnai turi šiltą kraują. 
Degimas .paprastai pagamina 
anglies, dvidegį. Iškvėpuotame 
ore mes irgi randame geroką 
nuošimtį tų dujų.

Dirbtuvės vedėjas galėtų nu
statyti, kiek jis sunaudoja per

Komunistai išsivystė iš “kai- 
riasparnių”, kuriems nebuvo 
pakankamai kairus socialistų 
programas. Jie tą programą 
bandė padaryti “kairesniu”, at
mesdami kovą už įstatymiškas 
reformas ir darbininkų būvio 
pagerinimą kapitalistinėje sis
temoje. Bet vėliau jau ir to 
jiems nepakako; jie, užsimanė 
būti dar “kairesni” ir socialis
tų programų vistii panai kino, 
priimdami vietoje jo bolševikiš

ką anarchizmo ir “pugačiovš- 
činos” šiupinį, kurį jie pavadi
no “komunizmu”.

Na, ir kur jie dabar stovi? 
Jie gina Maskvos despotizmą 
su kruvinu teroru, užgiriu tau
tų pavergimą (pav. Gruzijos) 
ir kovoja prieš socialistus.

Jie taip “sukairėjo”, kad šian
die jau sunku juos atskirti 
nuo pačių dešiniausių atžaga
reivių. Anot tos rusų pasa
kėčios: Lieviej, lieviej — ir 
buch v kanavu. Proščaj, cho- 
ziaiskieji gorški!” (Kairyn, kai
ryti—ir ūžt i grovi. Sudie gas- 
padoriaus puodams!)

Seniai visi komunistų puodai 
yra išbyrėję ir sutiškę, ir vie
nos skeveldros dabar barasi su 
kitoms. Į kokį sąšla'vyną jos 
galų gale pateks, yra visai ne
svarbu.

dieną anglies sekamu budu: jis 
turėtų patirti koks deguonies 
dujų kiekis yra sunaudojamas 
degimo procese ir kiek išeina 
per kaminą anglies dvidegio/ 
Tačiau toks apskaičiavimo bū
das yra labai nepraktiškas. 
Kam visą tai daryti, kuomet be 
jokio sunkumo galima anglis 
pasverti. Bet su gyvūnais yra 
kaip tik priešingai: daug leng
viau yra nustatyti deguonies ir 
anglies dvidegio kiekį, negu tik
sliai pasversti sunaudojamą 
maistą arba surasti šilimos 
energiją. Daktarui taip ii* daro, 
kuomet jie nori patirti, ar žmo
gaus pečius tinkamai veikia, ir 
bando nustatyti, kiek deguonies 
žmogus įtraukia į plaučius ir 
kiek anglies dvidegio.

Pagrindinio metabolizmo įvai- 
ravimas pas žmones yra gana 
didelis. Iki šiol paprastai bu
vo manoma, kad tai pareina 
nuo kaikurių liaukų pakrikimo. 
Kuomet žmogus pradeda labai 
tukti, tai, kaipo taisyklė, jo 
metabolizmas nėra tvarkoj. Tai 
reiškia, kad suvalgomas mais
tas nėra sunaudojamas reika
lingos energijos gaminimui. 
Maisto perviršis tampa atidė
tas lyg atsargiai taukų pavi
dale. Reikia žinoti, kad žmo
gaus kūne dar tebeveikia me
chanizmas, užsilikęs iš senų 
laikų. Senovėj tiek gyvuliams 
tiek žmogui buvo naudinga tu
rėti maisto atsargą. Ta mai- 
to atsarga buvo savo rųšies ka
pitalas, kurį buvo galima nau
doti (blogais laikais. Kažkurie 
gyvuliai ir šiandien taip da
ro; pavyzdžiui, meškos. Taip 
buvo senovėj ir su žmogum. 
Gerais laikais jam buvo tikrai 
reikalinga užsiauginti kiek ga
lima daugiau taukų. Kada 
maisto pritraukdavo, tai jis per 
ilgą laiką galėdavo badauti, ka
dangi tokiuose atsitikimuose jo 
kūnas naudodavo atsargai su
krautus taukus.

Pastaruoju laiku kaikuriuose 
nutukimo atsitikimuose dakta
rai pradėjo naudoti skydinės 
(thyroid) liaukos ekstraktus. 
Yra tikrai žinoma, kad skydi
nės liaukos neveikimas pagim
do nutukimą. Tačiau kuomet 
ta liauka pasidaro perdaug vei
kli, tai kūnas perdaug greit su
naudoja maistą. žmonės, ku
rių skydinės liaukos yra labai 
veiklios, niekuomet negali nu
tukti, nežiūrint į tai, kiek jie 
maisto nevalgytų. Ir kas įdo
miausiu, kad tokie žmonės daž
nai daug daugiau suvalgo, ne
gu rįebieji.

Manoma taip pat, kad ir an- 
tinkstinės (adrenalinės) liau
kos hormonai turi daug ką 

bendra su nutukimu arba su
liesėjimu. Prie tokios išvados 
daktarai buvo priėję todėl, kad 
pas labai nutukusius žmonės 
paprastai antinkstinės liaukos 
nebūdavo labai veiklios. Ta
čiau tos teorijos apie nutukimo 
ir suliesėjimo priežastis dabar 
turės žymiai pasikeisti, kadan
gi vokiečių profesoriai surado 
naują dalyką, kuris mokslinin- 
l<am» iki šiol nebuvo žinomas.

žymus fiziologai ir pirma 
tvirtino, jog žmogaus kūnas ne
gali būti tų liaukų žaislas. Ne
seniai miręs Dr. Charles de M. 
Sajous, vienas žymiausių Ame
rikos fiziologų, kartkartėmis 
pabrėžė savo įsitikinimą, kad 
žmogaus kūnas turi specialį 
mechanizmą, kuris kontroliuoja 
kūno svorį, nepriklausomai nuo 
apetito.ir tingėjimo daryti pra
timus. Atrodo, kad tą Ameri
kos mokslininko pranašaujamą 
svorio reguliatorių ir pasisekė 
vokiečių profesoriams surasti.

Gyvūnų smagenų tyrimui jie

Andrejs Upits z

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenicks

(Tąsa) (
Ponia škerbelienė su panie

ka sučiaupė lupas.
“Sakyk, ponia Sprukstinie- 

ne, ar jis pagalinus''tikrai yra 
susijungęs su ta savo lenke?”

Toji patraukė pečiais.
“Tą. aš nežinau. Ar jis, ben

drai, turi kokią nors lenkę?”
Ponia Krėslinienė susijuokė 

solidariai poniai škerbelienei.
“Ką čia, brangioji, argi tai 

nežinoma. Tiktai rodyti jis jos 
niekam nerodo. Esą jau gero
kai pagyvenusi. O latviškai — 
nei žodžio.”

“Na, suprantama. Juk tai ne 
kažkiek malonu. Bet užtat jis 
pats tuo didesnis kavalierius. 
Ir daugiausiai ant tokių pus
augiu mergšių. Tankiai sėdįs 
pas ponią Sluoką per repetici
jas. Ponia Sprukstinienė pri
valo tai geriau žinoti. Juk jos 
dukterys ten lanko.’’

Ponia Sprukstinienė su pasi
ryžimu atmetė galvą.

“Per generalines repeticijas 
ten kviečiama daugelis. Jei ne
klystu, tai pereitą sykį (ten 
buvęs net ponas Škerbelis.”

Ponia Krėslinienė stebėjo, 
kur škerbelis vėl pasirodė arti 
ponios Sluokos.

“Taigi, pagaliaus... Vedęs, nė
vedęs — ar tai ne visvien? 
Kas jau kartais su tomis bo
bomis valkiojasi — valkiojasi 
vis'tiek.”

Ponia škerbelienė užkaito ir 
jos žvilgsnyje žybtelėjo pyktis. 
Ji gerai suprato, kam tai tai
koma.

Visos trys susėdo į laisvų 
kėdžių eilę.

Kluga su Lase raitėsi mo
derniškame šoky. Pikantiškos 
pozos — taip ir svarstėsi tarp 
grakštumo ir nepadorumo. Ka
valierius labiau susilaikė. Ji, 
užtat, ciniškai žadinanti, per
nelyg drąsi, lyg gimusi baleri
na ir nuotykiais turtinga mo
teriškė. Taip ir jautėsi — ji 
norėjo parodyti viešumai, kad 
už šokio lengvojo ritmo slepia
si dar kas nors, lengvai atspė
jamas, kiekvienam nujaučia
mas. Trumpoji skautės sukne
lė plūduriuodama atidengė apy
stores, gerai išvystytas kojas, 
'šen-ten vyrai apsimainė žvilgs
niais ir nusišypsojo. Ponios su- 
sišnibždėjo trūkčiodamos, pe
čiais.

Ponia Sluoką atsigręžė į pa
storių nugara ir nusitvėrė už 
rankos pro šalį einančią Krės
linių Dzintrą. Treilibs perėjo 
salę ir nusilenkė, poniai škerbe
lienei. Ta nors juokėsi purty
dama galvą, vistik kaip ir ne
noromis kėlėsi ir ėjo. Šokėjų 
skaičius vis didėjo. Sprukstinių 
Lasė su savo pikanterijomis 
elektrizavo visus.

Ponia Krėslinienė nepaten
kintai stebėjo ponią Sluoką ir 
savo Dzintrą. Apkirptais tam-

pirmą kartą panaudojo skirtin
gą būdą, — vietoj peilio, sidab
ro nitratą. Tas chemikalas at
skiestoj formoj daugeliui yra 
žinomas. Taigi jie su epider
mi ne adata leido į itą ar kitą 
smagenų vietą sidabro nitratą. 
Chemikalas smagenų nesugadi
na, tik laikinai sustabdo jų vei- 
kiuą. Manoma, kad trumpoj 
ateityj tokie eksperimentai bus 
galima daryti ne tik su gyvu
liais, ale ir su žmonėmis. Ir 
tie eksperimentai duos galimy
bės tikrai nustatyti kiekvienos 
smagenų dalies funkcijas.

Vokiečių profesorių eksperi
mentų daviniai parodo, jog gy
vūnų (ir labai galima, kad žmo
gaus) smagenyse esantis, ner
vų centras kartu su liaukomis 
kontroliuoja kūno svorį. Vadi
nasi, prieš porą metų išsiplati
nusi teorija, kad daugelį žmo
gaus kūno funkcijų kontroliuo
ja išimtinai liaukos, nevisai le- 
atitinka tikrenybei.

— K. A.

šiais plaukais, juodbruvė, iš
džiuvusi ir negraži, ji labiau 
panešėjo j berniuką. Mokytoja 
buvo ranka' apkabinusi jos lie
menį, glaudžiai prisitraukusi, 
galvą jai amt peties padėjusi. 
Į šią porą retSi kas težiūrėjo. 
Bet ponia Sprukstinienė paste
bėjo kaimynės neramumą ir 
atrodė, lyg ji tą supranta'. Bu
vo girdėta įvairus tamsus gan
dai apie ponią Sluoką ir jos 
mokyklą. Ji pamojo pirštu sa
vo Emanueliui, kuris tingiai 
rėmė duris, nežinodamas, ar 
pasilikti valgomajam, ar eiti 
salčn. Sunkus ir nerangus, 
šlaunis kraipydamas, jisai pri
ėjo.

“Ką tu ten veiki vienas? Eik, 
pasikviesk Krėslinių Dzintrą. 
Matai, ji 'ten vaikšto su ponia 
Sluoką.”

Emanuelis nuėjo nenoromis. 
Jis bendrai neturėjo jokio ma
lonumo. turėti reikalus su mo
terimis, o su šia, į berniuką 
panašia išdžiuvėle — tuo la
biau.

Išlengva, truputi pavėluoda
mas taktą, jis ją šukė aplinkui. 
Jis šoko nerangiai, tiesiog augš- 
tyn pasišokėdamas, ir kiekvie
ną sykį pasišokėjo ir vyriškai 
surištasis kaklaraištis.

(Bus daugiau)

Išbandyk 
Buick ir Marąuette 

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių 

Archer Buick Co. 
. 4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas

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 — gražiausias 
RCA Radiolos — Radio ir Phono- 
graphas — ir dar pilnai įrengtos 
ir tik 130 doleriai. Mes esame už
pirko pasaulio garsiausių Radio ir 
Radio su Gramafonais — visus 
parduodame net už pusdyki.

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATWATER KENT — PHILCO 
BRUNSVVICK — HOWARD 
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.

3856 Archer Avenue 
prie Rockwell St.

-Phone Lafavette GI 95
CHICAGO, ILL. *
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CHICAGOS 
ŽINIOS

ginu, knip $360,000. Trobėsis 
Lūs 310x120 pėdų didžio.

Ieško paskenduolio
Policija griebstė vakar Ca- 

lumet upe prie 113 gatvės. Ieš
kojo lavono VVilliam Schliema- 
no, kuris nušovė savo sūnų, 
sunkiai sužeidė pačią ir kilu 
du sunu. Nužiūrima, kad pa
pildęs tokią piktadarybę, Schlie- 
man pasiskandinęs. Schliemanai 
gyveno adresu 113 West 113 
slreet.

Kodėl divoijsai imama
Teisėjo Sabath teisme. Jacdb 

Slruzik, krutamu jų paveikslų 
teatruko savininkas reikalauja 
skirybų. Sako, ksid jo pati pa
daliusi jam holdapą, grūmoda
ma revolveriu prie teatro lan
gelio, ir atėmusi $181.

Helen Ilelevvig ieško skiry

bų, ba girdi, jos vyras a^pku- 
lęs ją ir kuone pasmaugęs, kuo
met kįlęs praėjusį sekmadienį 
ginčas kuris iš judviejų katrą 
vištienos gaibaJą valgysiąs.

•Josephhie Mancroid, 1830 S. 
\Vesley avė., Berwyn, ieško di- 
vorso todėl, kad jos vyras įgi
jęs paprotį “užkurti jai pir
tį”, kai ji mėgindavusi pakel
ti jį ryte iš miego ir patarti 
jam eiti darban.

Akių Gydytojai
. . _ — • l

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

Tel. Brunswick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Dar viena bomba
Sprogo bomba prie restora

no adresu 162 West Kinzie 
stireet. Restoranas priklauso 
tūlam Peter įMoroni — italui. 
Nuostolių sprogimas padare 
apie $300.

Šiandie pradės pirmam 
parodos trobesiui sta

tyti darbą
Pirmam busimos pasaulinės 

parodos trobesiui statyti šian
die firma James B. French 
ims kasti pamatą. Pastatymas 
kalbamo trobesio kaštuos dau-

< —' --------- N

Homko Brolių 
Kvietkinyčia

59 SL ir Archer Avė.
SUMMIT, ILL.

Tek Summit 526

Užveizda K. Čuras
Summit 205M

Kvietkai visokiu pavyzdžių dėl 
puošimo kapų, taipgi dėl darže
lių apie namus.

Teisingai išpildomo užsakymus, 
ant įvairių pagražinimu.

Vestuvėms Gėlės, Pagrabi- 
nės Kvietkos. Mes pasodiname 
ant kapiniu su garantija ir tt.

* .J

PADĖKAVONE

MYKOLAS ŠLIAKIS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 15 diena, 4:30 valan
dą po pietų, 1930 m., sulaukės 
47 metu amžiaus, gimęs Ma- 
riampolės parapijos ir apskr.. 
Tarpučiu kaime. Amerikoj iš
gyveno 30 metu. Paliko dide
liame nubudime moteri Ag
nieška po tėvais Kališniskaitė, 
sunu Vytautų, dukterį Genovai
te. tris seseris, — Petronėlę 
Sviderskiene. Elzbieta Jasins
kienę ir Zuzana Bukšniene ir 
tris švogerius, o Lietuvoj mo
tina Agniška. brolį Vincenta ir 
broliene. Kūnas pašarvotas 
randasi 3459 W. G0 Place.

Laidotuvės Įvyks panedėly, 
gegužės 19 diena. 2 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A: A. Mykolo šliakio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patamavima ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Moteris, Vaikai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel.Yards 1741

A. a, Benedikta® Musteikis, 
kuris mirė gegužes 12 dienų, 
11 vai. nakties ir palaidotas 
tapo gegužės 15 d, 1930, o 
dabar ilsis švento Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimų ir palydėjo jį į 
tų neišvengiamą amžinybes 
vielų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimų iš mu
sų tarpo reiškiame giliausių 
padėkų dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
ka vejame graboriui Eudeikiui, 
kurs savu genu ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinaslį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimų 
ir rūpesčius, dėkavojame po
nioms Janutienei ir Jonikie
nei už jų pasidarbavimų su
rinkime pinigų dėl gėlių, ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau, musų myli
mas vyre ir tėveli, sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Moteris, Sunai, Dukterys, 
Brolis, Sesuo ir Giminės

ROZALIJA ŠIMKIENĖ 
po tėvais Murauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 16 diena, vai ryte, 
1930 m., sulaukus 49 metų 
amžiaus. Gimus Pratvalkų 
kaime, Nemakščių parap., Ra
seinių apskr. Paliko dideliame 
nuliudime vyra Vincentų, sū
nų Jonų, tris dukteris — Sta
nislavų. Marijonų ir Oną, se
serį Pranciška, švogerį An
tanų Jencevičius, o Lietuvoj 
— motinų ir brolį Joną. Kū
nas pašarvotas randasi 3328 
Emerald Avė.

Laidotuves įvyks antradie
ny, ge/l įžės 21) d., X vai. ryte 
iš namu į Sv. Jurgio parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus - 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į šv Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Rozalijos Šimkie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Visa Šimkų šeimyna.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
horius S P. Mažeika, tel. 
Yards 1138.

RADIO KRAUTUVĖ
Lietuvių Radi o Programai

iš W. C. F. L. Radio Stoties 
970 kilocycles,

Nedėlioj nuo 1 iki 2 v. po pietų

DIDELIS RADIO IŠPARDAVI
MAS IR PASIRINKIMAS.

— Dabar Specialiai — 
KAINOS SUMAŽINTOS.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St.
TEL. BOULEVARD 4705

.......... R

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijola, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings 

(Burba)
4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 2238 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro. - -»

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj , 

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai____
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

PADĖKAVONĖ

A. a. Juozapas Skinderis, 
kuris dabar ilsis Tirui iškošė 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimų ir palydėjo jį į 
tų neišvengiamų amžinybės 
vieta. h a

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimų iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausių 
padėkų dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
kavojame poniai ir ponui Bi
tinams už gražų patarnavimų 
ir ponui Petruševičiui už gra
žių muzikų; dėkavojame vi
siems. kurie dalyvavo laido
tuvėse.

Juozapo Skinderio nedėlioj, 
2 vai. po piet, bus atidengtas 
paminklas. Kviečiame gentis 
ir visus draugus atsilankyti. 
J J. Bagdonas pasakys pra
kalbų.

Nuliūdę
Sunai, Dukterys 

ir Žentas.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
inas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsį- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
PO

20

galutino ISegzamlnavimo—kas Jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

yra

st.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. N ėdė; 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Graboriai

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą 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. Snecialė 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 
------O-------

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.

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Ofiso Telefonas Virginia OOSO 

Bes. Tel. Van Burna 68S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
0 ’ “ ‘ --------Iki 8 vakaro. NodCllom nuo 10 

aą. Namu ofisai North 
3413 Franklin Blvd. 

▼alandoa 8:80 iki 0:80 vakaro

2 iki 4 ir 
Iki 12 dle- 
Slde

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė,

VALANDOSi
Nuo'2 iki 4:3t ir nuo 7 iki 1B 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pint
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriški), vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę 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

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
........ O-------

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 lafayette 0098

Advokatai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderninta 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

TeL Victory 1115

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzihas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

——o—

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Deatborn S t., 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. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Lietuviai Gydytojai

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU 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

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

Tel. Melrose 
Park 797

EOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
. Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare 
-------O-------

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

---- —o-------

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

CHICAGO. ILL,

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1616 W. 46th

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicerų 8724

Akių Gydytojai x
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Re?.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki G vai. vakare.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis 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 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Slreet

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir ęhirurgas

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/STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antra ofisą (su -Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 VVesti Marųuette Kd. 
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. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 8. Lea.vitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

------- o»—

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 
-------- o--------

vak. 
dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. ILL.

A. A. OLIS 
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 S. La Šalie Street, 
Itoom 1701 

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

.J

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs i
DR. S. KRUSE

DENTISTAS
1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė.
Dienom ut., ketv., sub. pan., ser., pėtn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky- 
kit į mano oiisa dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avit. 

Tol. Pullman 5956
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomit

_ lyy rMs
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeriu.

Gycįo 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 Sh.ore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po piety ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. diena

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland A vena e 

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

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

Rezidencijos Tel. Midway 5512 

Ralph C. CupIer,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergab 
3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 

Pčtnyčipmis 1 iki 6 v. v.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 •

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo «-■

Telephone Roosevelt 9690 
Namie 8-9 ryte, Tel. Republic 9600 

VTW. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130-5131PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 So. Dearborn Street

Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų
Vakarais: 2221 W. 22 Street

Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas J

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Ites. 6515 So. Rockwell St.
Tek Republic 9723 J
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PRANEŠIMAI

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patamaviman

PRANEŠIMAS
Gerbiamieji Tautiečiai!

Aš, Juozapas Spalis, prane
šu tamsioms visiem.;, kad aš 
turiu didelį ir gružų mišką lai
kymui piknikų, išvažiavimų ir 
kitokių parengimų. Taipgi yra 
ir salė dėl šokių. Aš šitą vietą 
duodu veltui dėl visokių paren
gimų.

Taipgi yra 
privažiavimas 
automobiliais, 
ant Archer

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Furniture & Fixtures
_____Rakandai-Įta i sa i_____

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšies 
bile kada ir bile kur. 
skaithuvimus.
riausi darbą mieste. 

--------o—

Dykai ap- 
Mes atliekame ge 

Kedzie 8463

REI_KALINGA moteris prižiūrėti 
mažą šeiminą. Turiu tris kamba
rius, kuriuose galėtų gyventi. 5348 
So. Halsted St., 2 fl.

PARDAVIMUI 4 kambarių furni- 
šiai, beveik nauji, tik pusantrų me
tų vartoti, priežastis, savininkės 
mirtis, 3608 Emerald Avė., 2-ros lu
bos užpakalyje.

Misceilaneoiib
{vairus Pianos

labai parankus 
gatvekariais ir 

Ši vieita randasi 
Road, Willow

Spring, III. Skersai gatvę 
Oh Henry Parko.

Užkviečiu visus
Savininkas,

nuo

ren-Northaidės Bijūnėlio Choras 
gia išvažiavimą Jefferson girion, ne
dėlioj, gegužės 18 d. Kviečiame kuo- 
daugiausia jaunimo, taipgi užkviečia- 
me visus dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti. Komitetas.

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčjąi, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow 
koše, stogu dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darba gulima padaryti su $5 
imokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuokite

Zeleznik Const. Co.
5201 W. Grand Avė.
Tel. Berkshire 1321.

Vakarais Capitol 14 12.
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

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

vi š-
BRIDGEPORT

KNITTING SHOPv
Neriam vilnonius sveterius — sto

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

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

Tel. Victory 8486

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
tessen, vaisių ir daržovių sankro
va; geroj vietoj; svarbi pardavimo 
priežastis: M. I.yons, 3278 Archer 
Avė., Tel. Virginia 2033. 

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

PARDAVIMUI kendžių, ice cream 
ir mokyklos reikmenų krautuvė. Ren- 
da pigi. Pardavimo priežastis du 
bizniu. 2555% W. 43rd St.

TURIU parduoti savo 6 kamba
rių murinę bungalow, kietu medžiu 
tnmuotą, storm langai, miegamieji 
porčiai, pla.steriuotos beismento lu
bos. Visi dideli kambariai. 2 ka
rų garažas. 
Fairfield Avė. 
Išmokėjimais, 
tinai pamatykit ją.

šaukite savininką
Beverly 8638 

kad aprodyti ją.

Randasi 5605 So.
Bargenas už $7,950. 
Verta $9,000.

PARSIDUODA nužeminta kaina 
6 kambarių moderniškas bungalovv. 
Priimsiu rezidencijos lotą j mainus.

5634 So. Francisco Avė.
------G------

Bū

DLK. Vytauto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadienyj, 
gegužio 18 d., Liet. Auditorium 
sveL, 3133 So. Halsted St. 1 vai. 
dienos. Nariai būtinai malonėkite 
dalyvauti ,nes turime daug naujų 
reikalų apsvarstyti. Taipgi nepa
mirškite savo mokesčius apsimokė
ti.—i*. K. uut. rašt.

MES pastatome garažius, purčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
ga ir apšildyma. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
M r. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highvvay) Tel. Avenue 
8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

Automobiles
GERI

nuo
me 
kio

vartoti automobiliai 
$75.00 ir augs. Mes gali- 

parduoti jums karą be jo- 
į mokėjimo.

1633 Milvvaukee Avė. *

Financial
Finanaai-PtVfkoloe

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių I 
Mokykla

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

CHICAGO. HJk

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

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, .sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082 

---- O------

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS
T to . i $20 ĮMOKĖTISkolmam Jums Pinigus 1930 Roadster; vėliausis ........ .

(JI AA ri-4 <50 HAA 1930 Tudor; vėliausis ..............
<P-«-vv IKI <p£,Uvu 1929 Sport Coupe; važiuota tik

Jus atmokate mažomis mėnesini- ^929 Town Sėd. Murray body, 
mis mokestimią. važiuotą tik 2,100 mylių .. .

Mes taipjau-.perkame morgičius fa *929 Sedanai ir Coupes ...........
Real Estate kontraktus. 11929 Roadster, nulenkiamas sti-

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfleld Ava.

$495
$550

$350
$595
$335

klas
90

M. J.

.. ......     $335 
dienų naujo karo raštiška 

garantija
KELLY, 4445 W. Madison 

o- ■■■

MES tinrime savo sandelyje 
1 Baby Grand Pianą, taip kaip 
naują. Mes taipjau turime augš
tos rųšies grojiklj pianą, taip 
kaip naują. 'Parduosime jj už 
$75.

Atsišaukite tiktai nedėlioj, 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po 
piet.

VICTOR STORAGE 
HOUSE

4809 W. Lake St.

For Kent
KAS nenori rendos mokėti, 3 kam

bariuose gali veltui gyventi. Maty
kite savinjnką po 5 vai. vai. 3825 S. 
Emerald Avė.

—----- O-------

PASIRENDUOJA G kambariu Da
tas, garu apšildomas, $55 j menesi; 
kampinis namas, tinkanti vieta dak
tarui; taipgi garažas. 2501 W. 43 St. 
Tel. Lafayette 4395.

RENDON 3 kambariai. švarus 
flatas, garu apšildomas, 2543% W. 
718t St.

RENDON 6 kambarių fornišiuotas 
flatas. Gražiai įrengtas. Duosiu 
lysą ant metų. Rendos $40 mėne
siui. 3425 S. Leavitt St. 1 lubos.

PASIRENDUOJA 3 kambarių 
šviesus flatas, garu apšildomas, su 
maudyne, renda pigi 3301 Wallace 
St.

------------------------------------------4—
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, norinčiam biznio labai gera 
vieta. Tel. Lafayette 4336.

PARDAVIMUI bučerne ir groser
nė. šaukite: Lafayette 7352.

EXTRA MAINAI
2 flatų namas 4 ir 5 

mainysiu į didesnį namą, 
restauranta arba lotą.

IŠSIMAINO
bizniu į 2jų flatų 
galow.

IŠSIRENDUOJ A 
su budinkais, arba 
ar mažą namą.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

kambarių, 
bučernę,

B ILSTA U B ANAS ir BUČEBNĖ, 
kartu arba skyrium, pirmos kle- 
sos biznis, geroj vietoj, greitam 
pardavimui pigiai, dėl ligos. Su na
mu ar be namo. 5246-48 S'o'. Ash
land Avė,

PARSIDUODA grosernė, geroj 
vietoj, pigi remia — $30. Priežas
tis — savininkas apleidžia miestą 
3853 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė, delika- 
tesen ir kendžių Storas, geroje vie
toji*. Priežastį patirsit vietoje. 505 
W. 32 n d St.

PARSIDUODA Restaurantas ir 13 
Ruimų dėl pragyvenimo. Randa ne
brangi. Biznis senai išdirbtas, 1715 
S. CanaI St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
ne, biznis geras fikčeriai nauji, ant 
kampo, labai geroj vietoj, parduosiu 
labai pigiai. 2631 W. 39th Place.

PARDAVIMUI grosernė, delika- 
tesen ir aiskriminč. Geriausis biz
nis Southsidėj. Prie parko, mokyk
los ir bažnyčios. Priežastį ir sąly
gas patirsite vietoje. 6529 South 
Racine Avė.

PARDUODU grosernę, labai geroj 
vietoj; parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant automobilio. Esu viena 
pati našlė moteris, negaliu apsi
dirbti. 4634 S. Wallace St. Bojaic- 
vard 1233.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

bizniavas 
namą

namas su 
arba bun-

40 akeriu farma 
mainysiu į lotą

PARDAVIMUI ar MAINYMUI 3 
augštų mūrinis namas priekyje ir 
2 aukštų medinjs užpakaly. Elekt
ra, gasas ir toiletai. Randasi prie 
19 arti Morgan gt. Paaukosiu, jei 
pirksit už cash, reikia $2,000 ar 
daugiau. Kreipkitės prie

S. G. TUPONICB 
1829 Blue Island Avė.

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- 

s, 2 karšto vandens boileriai. Vie-
as flatas ifirenduotas, kitas gi lai- 
mas pirkėjui. % bloko nuo parko 

r 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 namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

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

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
namą už mažą įmokėjimą.

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų me
dinis namas, cementinis pamatas, 
visai natijas. Greitam pardavimui, 
išvažiuoju Lietuvon.

1339 So. 49th Avė., Cicero, III.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Njėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
Turiu Farmą ir Roadhouse; 20 

akerių farma; vieną iš jų turiu 
parduot. Puiki vieta, biznis išdirb
tas per 6 metus. Didžiausia vieta 
piknikams, šviežias pienas ir lie
tuviški sūriai. Ant Road 4 A, 2 
mylios South nuo Lemont. Liberty 
Park Barbecue. Tel. Ix?mont 87 J 2

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas su 2—4 kambarių fintais ''už
pakaly; maudynės, pilnas beismen- 
tas. — 3139 S Halsted St. — 2 ka
rų garažas; mažas {mokėjimas. 
O’Connor, tel. Franklin 4465.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinis <bunigalow, 3 karų ga
ražas ir barnė kartu, 4 Iptai 
per 30 ir 16()i/2 (pe-dų. Galima 
laikyti gyvulių, prie Kedzie avė. 
karų linijos.

10424 So. Trumbull Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų namas, randasi ant 73, 
netoli Westem Avė. Kaina $6,500, 
nėra morgičių. Savininkas mainys 
ant bile kokio biznio, lotų arba di
desnio namo.

C. P. SUROMSKIS, 
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751 ar Boulevard 0127

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Baby Chicks
Vištukai

SKOLINKIS IŠMINTINGAI iy RETA PROGA
Paskolos ant automobilių bile su- ęsu priverstas paaukoh savo 

moję; notos refinansuojamos; griež- M Rl RN vėliausio nuodelio 4 (lu
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- fd sedaną, mano pirktą tiktai de
jų; žemiausios ratos; pribusime ant s,,.n J mėnesių atgal ir vartotą tik-

L . . f | kirliu Iic am'o c/n_pašaukimo.
MAJESTIC INVESTMENT

CORPORATION
105 W. Monroe St.,
tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė.,
tel. Rockwell 2000

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperinai 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už 
kai 
kų.

šimtą. 25 svarai lesalo dy- 
su kiekvienu šimtu vištu-

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.,
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service
Biznio Patarnavimas

Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATJONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 

Boulevard 6520 Res. Yards 44011 mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik NORKUS & CO | reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių. 
Perk raustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St 
CHICAGO

r J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo stogą 
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelną taisymą. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komiso.

S. OSGOOD
West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

2231

Personai
Asmenų Ieško

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

PAIEŠKAU merginos arba našlės. 
Malonėčiau susipažinti ir apsivesti. 
Visas žinias apie save duosiu žino
ti per laišką.

Rašykite:
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St. i 
Box 72.

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengę pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITŲ AVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
8939 W. 65th PI, Tel, Republic 4189

PA IEŠKAU brolio Juozapo Ran
gos; pirmiau gyveno Kenosha, Wis. 
Girdėjau, kad jis išvažiavo į Mi- 
chigan. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote kur jisai gyvena meldžiu 
pranešti man.

Math. Raugas, 
Naujienos, Box 1198.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikią _ _

REIKALINGAS, patyręs virėjas 
pirma ranka, pastovus darbas, 5248 
So. Ashland Aye.

tai keletą šimtų mylių. Jis yra ge
riausias karas, kokį aš esu turėjęs 
ir yra visiškai kaip naujas. Geriau
sias užbaigimas neturi net įbrėži
mo, geriausi tairai ir motoras. Ką
rą reikia pamatyti, kad jj įvertinti. 
Aš esu priverstas' parduoti, kąd su
kelti pinigų. Priimsiu tiktai $350. 
Karas kainavo man neseniai $1,600. 
Meldžiu atsišaukti nedėlioj. 2116 
North Spaulding Avė., lst apart.

PEERLESS SEDANAS
Paaukosiu tiktai už $300. Karas 

praktiškai yra naujas, nes aš var
tojau jį tik nedaliomis ir šventa
dieniais Tai yra geriausias Peerlcss 
kokį jus matėt ir visai mažai ma
no vartotas. Originali, visiškai nau
ji balloon tairai, 4 ratų brčkiai. 
Karas ištarnaus dar daugelį metų, 
nes jis yra tiek pat geras, kaip vi
siškai naujas karas. Paaukosiu jį 
tiktai už $300. Atsišaukite nedėlioj. 
2231 North Kedzie Avė., lst flat.

STUDEBAKER vėliausio modelio 
sedanas. Moteris turi parduoti. Iš
važiuotas tik kelis tūkstančius my
lių. Karas yra geriausiame stovyje 
ir sunku jį atskirti nuo naujo. Ne
galiu pati karo draivinti ir paau
kosiu jį tiktai už $275. 2538 North 
California Av«<; /lst flat.

PROGA
STUDEBAKER geturių durų se

danas. Iš priežasties ligos esu pri
verstas parduoti. Karas yra kaip 
naujas, nes aš jo beveik nevartojau. 
Jeigu jus norite praktiškai naujo 
karo, būtinai pamatykite manąjį 
Studebaker. Pirmas $275 paims jį. 
Turi būti pinigais. Namie bile lai
ku neclClioj. 4-1-18 North Racine 
Avė., apartment 29.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BARGENAS. — 5 kambarių ra
kandai, seklyčios setas, miegamojo 
ir valgomojo kambario setai, baby 
grand pianas, elektrikinis radio, 
9x12 Wilton kaurai, Oriental kaurai. 
Parduosiu atskirai.

8138 So. Maryland Avė., 
Tel. Trangle 2817.

4 KAMBARIŲ gražiausi rakandai, 
Wilton kaurai, lempos ir daug kitų 
gražių smulkesnių dalykėlių. Turi 
būti parduota tuojaus už dideli pa
aukojimą. Nelaukite, bet ateikite 
šiandie su pinigais.

Apleidžiu miestą.
3040 W. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jauno? vedusios poros, 

esate kviečiamos pasihaudoti niųsų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvės už su taupi mą mažlfhisla

50% cash pamatu
Jokie užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. aparpnento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nevešime jts pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukte Columbus 0467, 
MR. WELL8 dėl platesnių žinių.

GASINIS PEČIUS $5, apskritas 
stalas $4, 7 šmotų valgomojo kamb. 
setas $15. Apmokėsiu pristatymą. 
6102 S. Kolin Avė.

PASIRENDUOJA 4 kambarių 
flatas, ant 2 lubų. Vienas blokas 
nuo Humbold parko. šviesus kam
bariai, su vana ir elektra. Savi
ninkas lietuvis gyVęna užpakaly, 
Pasirenduoja pigiai. 3316 Crystal St.

PARDAVIMUI 167 akrų farma 
kosmopolitinės Chicagos apielinkėj. 
Pastebėtina proga dėl vasarinio ar 
sveikatos rezorto. Kreipkitės prie 
George Mc Clure, Alden, III., ar M. 
Slazas, 937 W. 33rd Place, Chicago. 
šaukite ar ateikite tarp 3:30 ir 6 
vai vakare.

Tel. Boulevard 5969

Furnished Rooms Exchange—Mainai

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
dviejų padorių vaikinų, su valgiu ar 
be valgio, J. Kasakauskienė. 4543 
So. Troy St. Tel. Lafayette 1436.

MAINYSIU bizniavą lotą ant au
tomobilio. Savininkas Marozas, 
4635 S. Francisco Avė.

SPECIALIAI 
BARGENAI <

5 kambarių mūrinė bungalow, 
šildoma, 30 pėdų lotas, randasi prie 
45 ir Mozart gat. Turi būti par
duota tuojaus. Cash reikia įmokėti 
$1,500, likusius kaip patiks pirkėjui.

Specialė kaina
$6,500

2 augštų mūrinis, 1 metų senumo, 
abu 
arti

ap-

PARDAVIMUI arba mainymui 7 
kambarių rezidencija, puikioj apie- 
linkej, — Riverside, III. Priežastis 
pardavimo, — nusipirkau bizni, to
dėl priverstas pigiai ir greit par
duoti.

A. BUTCHAS, 
4414 So. Rockwell St.

RENDON kambarys vaikinui 
Marųuette Park apielinkėj. Šaukite 
Republic 5263.

RENDON švarus, šviesus, apšil
domas kambarys dėl vaikino prie 
mažos šeimynos. 6915 S. Talman 
Avė. Tel. Hemlock 6748.

RENDON kambarys ant pirmų 
lubų, gražioj apylinkėj. 6832 So. 
Campbell Avė.

PASIRENDUOJA didelis ir švie
sus kambarys vaikinui, be valgio. 
Atsišaukite nedėlioję. 3362 S. Au- 
burn Avė., 2-ros lubos.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, su valgiu 
ar be valgio; 3 lubos iš užpakalio. 
2700 W. 22 St. Rockvvell 7262.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

P A RD AVIAI UI ‘‘Road
7orest Cafe”, 110 So. 
Avė. Pilnai moderniškai 
randasi 7200 West ir 11000 South 
arba mainysiu į bungalow ar 2 
tų namą. Priežastis savininko ri mas.

Savininke
5959 So. Racine Avė.

Real Estate For Sale
Nam-ai-žeme Pardavimui

MANO VĖLIAUSI BARGENAI
Aš parduosiu pigiai arba mainy

siu mano sekančius namus:
5 flatai, štorai ir 2 mašinų mu

ro garažas, naujas namas, randasi 
arti MaiYĮuettc Parko, Rendos $317 
mėn., mainysiu ant bet ko.

6 kamb. muro rezidencija, 3 cxt- 
ra kambariai etike ir 3 beizmante,
2 mašinų garažas, lotas 50x125 pė
dų, randasi prie Marųuette Parko.
3 metai atgal kainavo $17500r aš 
parduosiu pigiai arba priimsiu į 
mainus ką turite.

4—5 k ant
pečiais 
vietoj, 

5412 So. Spaulding Avė. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu.

2 flatų muro namas 
bariai, 2 mašinų garažas, 
šildomas, randasi gražioj

House, 
Harlem 
įtaisyta.

fla- 
mi-

PARDAVIMUI gvoserne, senas iš
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai iš 
priežasties ligos. 4631 S. Paulina 
St. Tel. Boulevard 7285.

PARDAVIMUI iki minutės mo
derniška bučerne. Parduosiu labai 
pigiai, arba mainysiu ant prapertės, 
lepublic 0080.

PARDAVIMUI kendžių ir ice 
cream krautuvė, neša $50 savaitei 
pelno. Labai gera vieta dėl mažos 
šeimynos. Pagyvenimui kambariai. 
Nebrangiai. 5035 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė arba galima nupirkti staką labai 
pigiai. 4530 So. Wood St.

PARSIDUODA Storas kendžių, 
aiskrymo ir papkornų, šalę teatro, 
gražioj vietoj.' 6842 So. Racine Avė,

PARDAVIMUI bučerne ir groser
nė, arba mainysiu i automobilių. 
Priežastis pardavimo — du bizniai. 
516 E. 95th St.

PARDAVIMUI kendžių ir smulk
menų krautuvėlė su pagyvenimui 
kambariais. Nebrangiai. 1343 S. 49 
Ct., Cicero*, UI.

2 flatų muro namas, 5—6 dideli 
kambariai. Karštu vandeniu apšil
domas, lotas 40x125 pėdų Randasi 
7827 So. Union Avė. Parduosiu ar
ba mainysiu.

3—5 flatų dabar statomi namai, 
kurie randasi gražiausioj vietoj 
Maniuette Parko, apielinkėj, 7029— 
7031—7035 So. Fairfield Avė. Bus 
užbaigti apie vidurį liepos, bus 
t-4-3-3 labai dideli kamb. ir 3 ma
šinų muro garažas, štymu apšildo
mi. Lotai 33x125 pėdų, šie namai 
bus įrengti sulig vėliausios mados. 
Taigi norėdami įsigyti gražų namą 
nelaukite ilgai, nes aš parduosiu 
pigiai už kėš arba mainysiu.

Aš turiu ir daugiau visokių na
mų ir lotų. AŠ statau visokius na
mus bile daly miesto. Dabar turiu 
statomus 6-4 flatų namus, iš ku
rių tamsta galite 
tiktai norite.

Matykite mane
2621 W.

arba pašaukite
Hemlock 0367

arba 
Grovehill 1680 

Klauskite 
PAKALNIO (Pakel)

Ofisas atdaras tiktai po pietų, o 
nedėlioj visą dieną uždarytas

išsirinkti kokį

ofise
71st St.

NAUJIENA DEL IŠMINTINGŲ 
INVESTORIŲ

Gatvekarių linija yra vedama iki 
nuosavybių. Nuosavybės yra pri
nokė statybai už puse tikrosios jų 
vertės. Del faktų rašykite:

J. J. KOHN, 
322 So. Kildare Avė,

2 po 5 kambarius flatai; 
augštai garu šildomi. Randasi 
Archer Avenue ir Kedzie.

Specialis bargenas
$10,950

2 augštų mūrinis, 2 po 4 
flatai. Saulės seklyčia, 
stogas, basementas ir viškos. 
būti parduota tuojaus.

Specialis bargenas
$9,450

3 FLATŲ nebrangus mūrinis na
mas išsimaino j farmą, restoraną 
arba kitokį biznį. šaukite savinin
ką vakarais arba anksti iš ryto. 
Radcliffe 2819.

kamb. 
bungalow 

Turi

Mes turime ir daug kitų bargenų. 
Mes mainome visokios rųšies nuosa- 
bes, taipgi parduodame laivakortes. 
5 dienos skersai vandenyną. Speci- 
alės ekskursijų kainos.

B. R. PIETKlEWICZ 
2608 W. 47th St.

' Chicago, Illinois.

PROGA DEL DAR
BININKO!

Našlė turi parduoti už bargeną 
kambarių cottage Clearinge. Kaina 
$3.500.

Kitas bargenas! 6 kamb. mūrinė 
rezidencija; karštu vandeniu šildo
ma; arti 56 ir Peoriagt. Kaina $5,000

6 kamb. mūrinė bungalow; garu 
šildoma; nauja; arti 
Avė. Kaina $7,500.

Bargenas! 5 kamb. 
galow; arti Marųuette 
$6,700.

Didelis barjęenas! 3 __ _________
1—5 ir 2—6 kambarių; arti 55 ir 
Normai Blvd. Rendos neša $95. 
Kaina $8,500.

B. F. DOMBROU & CO.

5

55 ir Kedzie

muring bun- 
Parko. Kaina

flutij mūrinis;

747 W. Garfield Blvd., 
Tel. Normai 9446 

(Matykite Paul Krasauckas)

KAS NORI MAŽA NAMA UŽ $2,700 
Tik 1 blokas nuo Marųuctte parko. 
Parsiduoda 4 kambarių medinis na
mas, lotas 30x125; gatvė išpilta, 
už $2,700. Kad plačiau sužinoti, 
klauskite D. B. Pratapas, 6953 So. 
Western Avė. Tel. Hemlock 5599.
---------^—4-------------------- ----------------------------Į—-

5 KAMBARIŲ bungalow, šiltu 
vandeniu šildoma, prie šalies 2 lo
tai su žydinčiomis rožėmis ir su 
cibuliais. Pigi kaina, gal sutiksime 
ant mainymo. 3833 W. 66 St.

PARDAVIMUI 2 lotai, vienas blo
kas nuo Marųuette parko. Arti nau
jos vienuolyno mokyklos, šaukite po 
6 v. v. Republię 1154.

PARDAVIMUI arba mainymui 5 
kambarių mūrinė bungalow, karš
tu vandeniu apšildoma, 2 karų ga
ražas. Arti parko ir lietuvių baž
nyčios ir mokyklos. A. Lazauskas 
savininkas, 6917 S. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI medinis naujas, 2 
po 4 kambarius namas, su visais 
įtaisymais. Parduosiu pigiai. Savi
ninkas ant vietos. 403] S. Maple- 
wood Avė. Klauskite Charlio.

PARSIDUODA arti Chicagos 
4 lotai ir 3 kambarių namas, 
karvė, 3 kiaulės ir paukščiai. 
Parduosiu visą už pirmą teisin
gą pasiūlymą. 5725 So. Mason 
Avė. Lafayette 8589.

Pardavimui 5 kambarių ruimingas, 
moderniškas byngalow, miegojimui 
porčiai, šiltu vandeniu šildomas. Ide
ališka vieta šeimai su vaikais. Arti 
parko ir mokyklos. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. 6535 S. Francisco 
Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam
barius medinis namas, paniuosiu pi
giai; sąlygas ir priežastj patirsite 
vietoj. 4035 S. Rockwell St.

KAMPINIS lotas ant 72 ir 
Campbell Avė. Strytai ir visi 
improvementai apmokėti. Par
duosiu už $1600.00

šauk Hemlock 9252 
Leon R., Jarusz, 

6109 So. Albany Avė.

REIKALINGA namų, lotų, farmų 
arba biznių, mainyti ant pirmų arba 
antrų užtikrintų mortgačių. Apmo
kant užsilikusias skolas ir taksus.

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

Yards 6751 
arba Boulevard 0127

PARDAVIMUI 4-4 flatų medinis, 
4 kambarių mūrinė cottage užpaka
ly. Pusantro loto. Rendos neša 
$100 i mėnesį. Greitam pardavimui 
nes nėra kam namo prižiūrėti, la
jai pigiai. Reikia pamatyti, kad 
vertinti. Atsišaukite

3055 W. 51 st St. 
Tel. Prospect 1641

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mū
rinis namas, iš priekio presuotos 
plytos. Viskas geroj tvarkoj; arti 
mokyklų ir bažnyčių. 5 ir 6 kam- 
jarių, rendos neša 65 ir 70 dole
rių. Pirkėjams yra gera proga, 
nes mažai reikia įmokėti ir maža 
išmokestis. Priežastis pardavimo 
yra, kad turiu farmą ir gyvensiu 
ant farmos. Agentai nereikalingi.

Telefonuokite Kedzie 3839. 
J. SMAGIS

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis, 
akmens pamatas, ketini (4) Datai. 
Kaina $6,000. 3738 Union Avė.
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Klaipėdos Kraštas
Nėra žmogaus Lietuvoje, ku- Statutas — Lietuvos Respubli- 

ris nežinotų, kad jau ištisi še
ši metai, kaip Lietuva valdo 
Klaipėdos Karštą. 1923 m. 
sausio 10 dieną laikoma, kaip 
diena senai laukto laimingo 
Įvykio, kada dalis Mažosios Lie
tuvos, gulinti Rytus nuo Vo-, 
kietijos, dešiniajam Nemuno 
krante, pradedant nuo Smali
ninkų ligi Kuršių marių susi-

teisė ne tik atli- 
reikalai, bet lei- 
K raštu i savi įsta- 
savo teismus ir

ka nustatė Klaipėdos Statutą. 
Klaipėdos Krašto suvereniteto 
teisės kad ir priklauso Lietuvai, 
tačiau tuo statutu patikrinama 
krašto gyventojams plati auto
nomija, arba 
kinėti vietos 
sti dar visam 
tymai, turėti
administraciją, tam tikrose ri- 

liejo su savo motina Didžiajai bose, pačiame Statute apibrėž- 
Lietuva į vieną kūną. Vienok tose, kaip tai: tikybos, švieti- 
nežiurint į tai, kad visiems ži- mo, sveikatos ir socialės apsau- 
nomas patsai įvykis, daugeliui Į gos, policijos viešajai apsaugai 
nežinoma nei koks yra teisinis 
santykis Didžiosios Lietuvos ir 
Klaipėdos Krašto, nei kokiu bu
du tas kraštas valdomas, nei jo 
ekonominė būklė, nei pagalinus 
kokią reikšmę jis turi Lietuvos 
Valstybei ir lietuvių Tautai.

Jau daugiau penkių šimtų 
metų, kaip tą kraštą valdė vo
kiečiai. Tuo budu Nemuno 
žemupis buvo vokiečių rankose, 
kurie ėmė muitą ir neleido lais-| 
svai plaukioti laivams iš aukš
tupio. Tas sudarė daug keblu
mo rusų valstybei, bet daugiau
siai gal kentė Lietuvos kraštas, 
nes jo natūralūs kelias į jurą 
buvo uždarytas.

Pralaimėjus Vokietijai Didįjį 
Karą Aliantų valstybės susirū
pino ir šiuo nedideliu kraštu, 
kurį Versalės sutartim nutarta 
paimti į Aliantų globą, kol ne
bus išspręstas klausimas kam 
tas kraštas turi būt atiduotas.! 
Mat, tuo laiku Lietuvos nepri
klausomybė buvo tiek nepopu
liari, tiek nežinoma didžiosioms 
valstybėms, kad jos abejojo ar 
galima tą kraštą atiduoti Lie
tuvai. Kam reikėtų atiduoti 
buvo dar neaišku, todėl pasiė
mė į savo globą, laikinai jį val
dyti. Kada Lietuvos Valsty
bė susikūrė ir stojo ant tvirtų] 
kojų, ji nekartą kreipėsi į Ali- 
antus, reikalaudama atiduoti 
jai priklausantį kraštą, bet jos 
prašymas vis buvo atidedamas 
ir Lietuva tik įgyveno viltim, 
'kad jai atiteks nuo jos senai 
atplėštas kraštas. Bet paga
liau kraštas sukilo ir prisijun
gė prie Lietuvos.

Vien sukilimu, ar nuginkla
vimo astuonių šimtų žmonių, 
kurie buvo Aliantų žinioje dar 
ne viskas baigta. Jei tarp) 
dviejų kraštų iškyla koksai 
nors nesusipartimas, jis turi 
būti kiiip nors išspręstas. Kraš- 
tas ar valstybė gali atsisakyti 
nuo visiško bendravimo su su
sikivirčijusia valstybe, kaip, 
pavyzdžiui, Lietuva su Lenkija 
ar pagaliau ilgą laiką Sovietų 
Rusija su visu pasauliu. Arba 
galima baigti visa geruoju ir 
sudaryti taikos sutartį kitaip 
dar konvencija vadinama. Sa
vaime aišku, kad kiekviena val
stybė, jei tik yra tam galimybė, 
stengiasi geruoju susitarti, o 
juo labau valstybės negalinčios 
sau leisti didelių karo veiksmių. 
Lietuva irgi tarėsi ir pagaliau 
buvo surašyta tarp Lietuvos ir 
Didžiųjų Valstybių tarptautinė 
sutartis. Klaipėdos Krašto 
konvencija vadinama, kurią pa
sirašė Lietuva ir didžiosios val
stybės Anglai, Prancūzai, Ita
lą iir Japonai. Ta sutartis pa
sirašyta Paryžiuje 1924 metais 
gegužės mėn. 8 d., o musų Sei
mas ją priėmė 1924 m. liepos 
mėn. 30 d. Ja einant, jei Lie
tuva nepildytų kokių nors savo 
pasižadėjimų, tai kiekvienas 
Tautų Sąjungos Tarybos narys 
galės ją atatinkamoje tvarkoje 
skųsti, ši tarptautinė sutartis 
apima ne tik Klaipėdos Krašto 
valdymą, bet ja buvo išdirbtas 
Klaipėdos Krašto Statutas, su
sitarta Klaipėdos uosto ir Ne
muno sutvarkymo reikalu ir 
transito reikalu.

“Atsižvelgiant į reikalingumą 
suteikti Klaipėdos tėritorijai 
autonomiją ir patikrinti jų gy
ventojų tradicines teises ir kul
tūrą” — sako Klaipėdos Krašto

ir mokesnio srityse.
Lietuvos prezidentas skiria 

Klaipėdos Kraštui Gubernato
rių, kuris ir yra tos aukščiau
sios Lietuvos valdžios arba ki
tais žodžiais tariant suvereni
teto reiškėjas. Ta jo valdžia 
pasireiškia įstatymo leidimo ir 
valdymo srityse. Jis skelbia 
Seimelio priimtus įstatymus ir 
ir skiria Direktorijos pirminn-

Įstatymų leidimas priklauso 
Klaipėdos Krašto Seimeliui, į 
kurį renkami atstovai tuo pat 
budu, kaip Didž. Lietuvoje. Sei
melio daugumos priimti įstaty
mai turi būti Direktorijos Pir
mininko kontrasignuoti ir Gu
bernatoriaus per vieną mėnesį 
paskelbti (o esat įstatymui 
skubiu, jis privalo būti pas
kelbtas per dvi savaiti). Vienok 
jei įstatymai priešingi tam tik
roms statute numatytoms sąly
goms, tai Gubernatorius gali tų 
įstatymų neskelbti, arba kitaip 
tariant turi tam tikrais atve
jais veto.

Vykdomoji valdžia priklauso 
Direktorijai, sudaromai iš 3 na
rių, nors statutas numato, kad 
narių gali būti net penki, bet 

| ne daugiau penkių. Direktori
jos pirmininką skiria Guberna
torius. Direktorija turi turėti 
Seimelio daugumos pasitikėji
mą.

Bendra policija, viešajai 
tvarkai palaikyti, priklauso vie
tos valdžiai arba Direktorijai, 
tik .valstybės sienai saugoti, 
uosto ir geležinkelių policija 
priklauso Lietuvos valdžiai.

Visas Klaipėdos Kraštas pa
našiai kaip ir Didž. Lietuvoj 
padalintas į apskritis. Jų yra 
viso trys: Klaipėdos, Šilutės ir 
Pagėgių. Savivaldybių sutvar- . 
kymas labai panašus į tik ką 
paskelbtą Lietuvos savivaldybių, 
sutvarkymą.

Teismai Klaipėdos Krašte 
Į sutvarkyti kiek kitaip nei Didž. 
Lietuvoj: baudžiamose bylose 
čia dalyvauja prisiekusieji 
sprendėjai, kurie sprendžia ne 
tik nusikaltėlio kaltumą, bet ir 
bausmę skiria. Aukščiausia tei
smo intsancija yra Vyriausias 
Tribunolas, kuriam priklauso 
visos Respublikos bylos neiš
skiriant ir Klaipėdos Krašto, 
tik tuo skirtumu, kad Klaipė
dos Krašto byloms spręsti su
daromas tam tikras skyrius, 
kuriuo teisėjai daugumoje yra 
Klaipėdos teismo teisėjai.

Taip kaip Didž. Lietuvoj val
stybinė ar teisingiau oficialė 
kalba yra lietuvių kalba, taip 
Klaipėdos teritorijoje yra dvi 
oficialės kalbos — lietuvių ir 
vokiečių.

Manau, bus dar ne viskas pa
sakyta apie Klaipėdos Krašto 
sutvarkymą, jei aš nepaminėsiu 
Klaipėdos uosto sutvarkymo. 
Klaipėdos uostas laikomas yra 
internacionalio intereso uostu, 
t. y. uoste kiekvienos valstybės 
laisvas jaučiasi tiek pat nesu- 
varžytas, kaip laivas tos valsty
bės, kurios žinioje yra uostas, 
žinoma, kiekviena valstybė no
rėtų uostą turėti sau ir turėti 
teisę imti mokesnius nuo laivo, 
kaip jai patinka, nes tada ji 
galėtų palaikyti savo laivinin
kystę.

įlos to tvarkymas priklauso 
Uosto Direkcijai susidedančiai

is, Gc;'užės-May 17 C. J-930
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Delhi. Indija. — Indijos valdovų (maharadžų ir kitokių) konferencija, 
judėjimą,

Valdovai yra nusistatę prieš Mahatma Gendhi

iš trijų narių: vieno Lietuvos da naujas uždarbio šaltinis: lie- lėtą bankų, 
atstovo, vieno Klaipėdos Krašto į tuviai gali įsitaisyti savo laivy- 
atstovo ir vieno atstovo, kurįlną ir iš to turėti gerą uždarbį.
skiria Tautų Sąjunga. Tie na- Tiesa, jie būt galėję tatai pada- 
riai yra skiriami trejiems me
tams, o po trijų metų gali būti 
pakeisti kitais. Toks uosto su
tvarkymas nėra galutinas, jis 
gali būti, Lietuvos vyriausybei 
pasitarus su Direktorija ir Uos
to Direkcija pertvarkytas kitaip 
tik tokį pasiūlymą turi tam tik
ru budu užgirti Tautų Sąjungos 
Taryba.

Ekonominiu atžvilgiu Klaipė
dos Kraštas stovi gerai, čia 
gerai pastatytas žemės ūkis. 
Jis vedamas veik ištimtinai 
daugialauke sitsema. 
daugumoje gerai įrengti 
r i gerą gyvą ir negyvą 
torių. Ūkininkai laiko 
gyvulius, daugelis veislinius. 
Bendrai tenka pasakyti, kad 
Klaipėdos Krašto ūkio lygmuo 
(laipsnis) stovi žymiai aukščiau 
už Didž. Lietuvos ūkio lygme
nį. Pramonė taip pat išsivys
čiusi ir gyvena ne pirmus me
tus. Labiausia gal išsivysčiusi 
medžio perdirbimo pramonė. 
Be to, yra ir popierio apdirbimo 
fabrikas, kuris gamina celiu- 
lozą kitaip tariant pusiau ap
dirbtą popierį. Yra audimo, 
margarino, muilo, trąšų, likerių 
ir alaus fabrikai. Taip pat ga
minamas sviestas išvežimui, 
spiritas, vynai. Turi išsiplėtu- 
tilsių prekyba. Nemažai išsiplė
tę ir amatai. Viso pramonėj 
(neskaitant amatninkų) užima 
virš 4,000 darbininkų.

Taip ūkininkai, taip pramo
nininkai ir pirkliai, taip amat- 
ninka'i turi savo atstovaujamus 
rumus. Ūkininkai turi žemės 
Uikio Rumus, pramonininkai ir 
pirkliai — Prekybos ir Pramo
nės Rumus, amatninkai — 
Amatų Rumus.

Baigiant negalima nutylėti 
apie nemažą Klaipėdos Krašto 
reikšmę Lietuvai.

Jau Rusų Garas Petras Didy
sis buvo užsibrėžęs tikslą pra
laužti Rusijai langą Europon, 
praplėtus savo valstybės ribas 
iki Baltijos juros. Tikriaus pa
sakius jis pralaužė langą ne tik 
Europon, bet visan pasaulin, 
nes jura yra natūrali, pigi ir 
patogi susisiekimo priemonė su 
visu pasauliu. Valstybė priei
nanti prie juros turi atvirą ke- 
ią į visą pasaulį, ji gali susi

siekti su labiausia nutolusiu 
nuo jos kraštu. Į ją gali apsi- 
ankyti pačių toliausių kraštų 

pirkliai su savo prekėmis, o ke
žas vėl kainuoja labai nebran

giai, nes nereikia tiesti nei 
plento, nei geležinkelio. Tuo 
žygiu kad Klaipėdos Kraštas 
javo prijungtas prie Didž. Lie
tuvos, buvo lygiai pralaužtas 
angas Lietuvai į platų pasaulį. 

Lietuva, turėdama laisvą, pigų 
<elią gali niekam nepermokėda
ma už geležinkelius vežti iš 
svetur prekes ir savo prekes 
svetur gabenti. Be to, atsiran-

Ukiai 
ir tu- 
inven- 
gerus

ryti ir tuo metu, kai Klaipėdą 
valdė Aliantai, nes išėjimą į 
jurą jie ir tada turėjo — Ne
munas buvo pripažintas neitra- 
liu, ar kitaip tariant juo naudo
tis galėjo kiekviena valstybė, 
kuri su savo laivu gali į Nemu
ną įplaukti. Vienok, kad Klai
pėda buvo svetimose! rankose, o 
jura toli nuo Lietuvos, ji t. y. 
jura nemasino platesnio žmonių 
sluoksnio ieškoti uždarbio juro
je. Dabar gi visai kas^ kita: 
randasi žmonių norinčių gauti 
uždarbį iš laivininkystės ir 
žmonių, kurie eina dirbti į Bū
vą kaip jurininkai.

Kaip jau minėjau žemes ūkio 
kultūra Klaipėdos Krašte taip 
pat stovi daug aukščra'u nei 
Didž. Lietuvoj, Iš to galima 
turėti dvejopą naudą— viena, 
galima pasimokyti ūkininkau
ti, prisižiūrėti kaip čia ūkiai 
vedami, galima įsigyti jau į- 
taisytiis ukius ir, prisižiūrėjus 
savo kaimynų ūkininkavimo, 
išmokti ūkininkauti; antrą, ga
lima įsigyti gerų gyvulių, ku
rių Did. Lietuvai labai stinga 
ir kurių ji visados gali gauti 
Klaipėdos Krašte. Net reikėtų 
dėti pastangas gabenti sau gy
vulius iš Klaipėdos Krašto, kad 
tuo sumažinti įvežimą iš užsie
nio, juoba, kad vietinra’i ūkinin
kai nusiskundžia rinkos stoka 

ir priversti ieškoti rinką užsie
nyje. Užsienis gi vėl norėda
mas sudaryti palankias, sąlygas 
savo ūkininkams, stengiasi sve
timų galvijų pas save 
ti, o jei įsileidžia, tai 
botai.

, daugelį puikių 
krautuvių, keletą spaustuvių ir 
dienraščių, patogų ir nebrangų 
“Viktorijos” viešbuti 
■aikštes, puikius 
ukius ir malonias 
vietas pajūry, kaip
Giruliai, Juodkrantis ir Nida, 
kur netolymais randasi lietu
viškoji “Sahara”. Iš Klaipėdos 
iki Palangos tik pusvalandis 
automobiliu.

Kas Amerikai New Yorka’s— 
tas Lietuvai Klaipėda. Gal dėl 
to ir Amerikos lietuviai taip la
bai mėgsta Klaipėdą: ten perka 
namus, perka ir ukius, nes 
Amerikos pilietybė čia visai ne
kliudo. Klaipėdiškiai . iš savo 
pusės mėgsta amerikiečius ir 
amerikiečių ekskursijas šauniai 
sutinka su muzika, su vaišėmis. 
Del to Amerikos svečiai turėtų, 
kaip dėl savo patogumo taip 
ir dėl Klaipėdos intereso, vyk
ti Lietuvon tik tokiais laivais, 
kurie nuveža į Klaipėdą, 
kur

sporto 
apylinkėje 

vasaravimo 
Smiltinė,

kitur. —M. ir ž.
o ne

neisileis- 
labai ri-

Pagaliau, kaip jau minėjau, 
Klaipėdos Kraštas turi ir ne
mažą pramonę, kur galima sa
vo žaliavą suvartoti, neišlei
džiant į užsienį pinigų perdir
bimui ir duodant pelno vietos 
darbininkams.

Nemažą svarbą turi ir išsi
vystę Klaipėdos. Krašto amaitai, 
nes musų žmonės gali' vykti te
nai mokytis ir išmokę ar likti 
vietoje ar grįžti Lietuvon. Kiek 
svarbus yra kraštui amatai, 
mes galime spręsti jau iš to, 
kad Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Gediminas, norėdamas 
pakelti savo krašto gerbūvį, 
kvietė iš Europos, amatninkus. 
Tiesa, dabar amatai gal jau ne
beturi tokios nepaprastai dide
lės reikšmės kraštui, kaip kad 
turėjo senovėje, vienok ir da
bar jie turi nemažą svarbą.

Visą suglaudus matome, kad 
Klaipėdos Krašto lietuviams 
labai ir labai verta susidomė
ti.

Pats Klaipėdos miestas turi 
34,000 gyventojų ir daro labai 
malonaus įspūdžio; turi visus 
patogumus didmiesčio: elektros 
šviesą, tramvajų, kanalizaciją,, 
vandentiekį, gelžkelį, uostą, ke-

GEGUŽES
RYTULIS

ir Saules jau ne- 
jos spinduliuose 
Gegužes Rytulis 

tiktai paprasta

jo ku- 
kaip ir 
ir už-

ir nu-

šviesus gegužės rytuiis priža
dino milionus žmonių ir bilio- 
nus gyvūnų. Visi gyvi daik
tai pasveikino Saulę ir jos 
spinduliuose, nusiprausė.

Tiktai žmogus Saulės nema
to ir jos spinduliais nesipraju- 
sifl.. Jisni pasidirL>o muro, -tviv- 
toves, kad Saule jo nepaliestų, 
kad jos spinduliai akių nega
dintų. Už tai jam ir šitas Ge
gužės Rytulis nieką nereiškia. 
Už tai jisai 
begarbina ir 
nebesi maudo, 
žmogui jau
rytas—pradžia' sunkios ir uka»- 
notos dienos, kuri alina 
ną ir purvina jo dvasią 
kitos visos vakarykštės 
vakarykštės dienos...

Bilionai gyvų daiktų
mirusių prisikėlė ir visokiais 
budais sveikina' Gegužės saulę, 
žmogus pats sau duobę kasa
si... Skubina kiek galėdamas, 
kad tik pasunkinus ir be tojau 
vos pakenčiamą savo kvailo 
gyvenimo naštą.

Bilionai iš numirusių prisi
kėlusių gyvų daiktų puošia sa
vo kunus įvairiomis spalvomis, 
kad Saulę tinkamiau pagarbi
nus. O žmogus, įvairiose ma
šinose savo išdžiūvusį kūną 
įkalinęs, garbina aukso ir si
dabro gabalus.

Atgyję gyvi
himnus Gegužės Rytuliui, o 
žmogus, lyg pasityčiodamas iš 
šventų gamtos himnų, paleido 
visas savo pekliškas mašinas...

žmogus gamtos valdonas. Ar 
girdėjote kvailesnį dalyką? 
žmogus gamtą nugalėjo... Ot 
juokai, ir dar koki... Nes žmo
gus jau toks vergas, toks elge
ta pasigailėtinas, toks silpnutis

daiktai gieda

kunu ir protu, kad žmogų val
do auksas ir sidabras.

Mažiausis pumpurėlis laisvai 
Gegužės Saulės spinduliuose 
gyvena ir gyvenimu didžiuoja- 
jasi. O žmogus neturi laiko 
gyventi—jisai vergas savų ma
šinų ir dar didesnis vergas sa
vo sunkiu darbu iškasto aukso 
ir sidabro...

Laisviem iš numirusių prisi
kėlusiom gyviem daiktam itin 
brangi majestotingoji Gegužės 
Saulė. Mirštančiam žmogui 
vergui Jinai nesuprantama'. Už 
tai žmogus ir šį Gegužes Ly
tu Ii nieko nauja nemato ir 
jaučia.—Mat.

( buvo iškasama nuo 5,2 lig 7,9 
- milijonų kilogramų sidabro.
1927 m., pavyzdžiui, sidab.o bu
vo pagaminta 7,898,000 kilogra
mų arba beveik 8000 tonų. Tiek 
sidabro pervežti reikėtų 632 
prekių vagonų. į kiekvieną krau
nant po 12,500 kilogramų. Jei 
tą sidabrą sutirpinti j vieną ly
dinį, tai gautume gabalą 20 
metrų ilgumo, 6 metrų platumo 
ir aukštumo. Iš to 1927 m. pa
gaminto sidabro kiekio Ameri
kos Jungtinėms Valstybėms 
tenka 1,848,000 kilogramų, o 
Meksikai — net 3,258,000 kilo
gramų. Mokslininkų apskaičia
vimu, lig šiol visam pasauly nuo 

; Amerikos atradimo laikų buvo 
I iškasta 358 milijonai kilogramų 
sidabro, neskaitant sidabro, ku
ris buvo pagamintas iš senovės 
lig viduramžių.

Toks didelis sidabro gausu
mas privertė atsisakyti nuo kiek 
žymesnio sidabrinių pinigų ka
limo, kadangi sidabro kaina nuo
lat krito, o kartu su tuo 

į sidabrinių pinigų vertė.
krito sidabro vertė, palyginus 
su auksu, matyti iš šių davinių. 
Senovės Egipte sidabras buvo 
vertinamas brangiau, negu auk
sas. Romos respublikos laikais 
sidabras jau buvo devynis, o 
kai kada net vienuolika kartų 
pigesnis už auksą. Toks pat 
abiejų metalų santykis išsilai
kė ir viduramžiuos, lig Ameri
kos atradimo. Bet kai iš Meksi
kos, XVI amž. pradžioj, ėmė 
plaukti Europon nauja sidabro 
srovė, sidabro kaina smarkiai 
nukrito: sidabras liko penkioli
ka kartų pigesnis už auksą. Iš
silaikęs kiek laiko tokioj padė
ty, sidabras vėl ėmė kristi že
myn. Santykis tarp sidabro ir 
aukso kainos 1880 m. buvo 
1:17.8; 1895 m. —< 1:26,5; 1906 
m. — 1:36; 1915 m.
O dabartiniu laiku sidabras' 55 
kartus yra pigesnis už auksą. 
Londono biržoj dabar vienas ki
logramai sidabro kai no j a maž
daug 135 litus, tuo tarpu kai 
prieš 60 metų jo kilogramas 
kainavo dar 435 litus. Taip tad 
sidabras per ilgą laiką pasijuto 
esąs’ nuverstas nuo sosto pasau
lio valdovas.

— ir 
Kaip

ne-

ĮVAIRENYBĖS
Sidabras — valdovas 

be sosto
1:39,7.

pa- 
nuo 
Kuo

Kiekvieno metalo kaina 
Saulio prekyboj priklauso 
pasiūlymo ir paklausos, 
mažesnis pasiūlymas ir kuo di
desne paklausa — tuo kiekvie
nas daiktas yra brangesnis. Ir 
atvirkščiai, kuo daugiau kurio 
daikto siūloma rinkoj ir kuo 
mažiau yra pirkėjų, tai daikto 
kaina ima kristi, šiuo atžvilgiu 
sidabras gyvena blogus laikus: 
jo kaina nuolat eina mažyn, nes 
jo gamyba pasauly pasiekė tik
rai milžiniško laipsnio.

Po karo kiekvienais metais

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

ATSKAITA ir STOVIS

Universal State Bankos
Kuri yra Valstijos ir Clearin# House 

A s sociali o n Užtikrinta

ASSETS
................. <$1,603,837.68

30,156.96 
1

1,222,879.80
122,349.47

12,111.15

342,589.19
9,901.41

1.03 Ils
Accrjued Intercst .. .
U. S. Government and 

other Bonds ....
Banking llou.se .....
Furniture and Fix- 

tures ..................
Cash on hand and duc 

froni Banks ...
Other Resources ...

LI ABI LITI ES
Capital Stock .... $ 20(1,006.00
Šaipius ........................ 225,000.00

Undivided Profils .... 80,508.18

Reserves .................... 82,583.96

Unearned Intercst 3,611.84
Deposits .................. 2,752,121.68

$3,34-3,825.66 $3,343,825.66

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

llou.se
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* APŽVALGA
Pakels mokesnius

i

Į keturiolikos. Taip pat buvo pa- 
j daryta pastaba, jog galima ti- 
i kėtis, kad vario kaina trumpoj 
ateityj dar labiau 

j Taip ir atsitiko, 
dienų vario svaras 
jo po 12 centų.

nupuls net iki 
gal to ir neat- 
vario pirkimas 

normales vėžes.

kursus biznieriams, kad jiems 
suteikti naujausius ir moksliš
kus budus biznio vedimui.

nusmuks.
Prieš keletą 
parsidavine- 
Pra naša u ja

ma, jog kaina
11 centų. Bet 
sitiks, kadangi 
pradeda įeiti į

Atpigo dirbtinis šilkas

Amerikos dirbtinio šilko ga
mintojai, ant galo, nutarė savo 
gaminiams numušti kainas. Di-

reiškia, jog'džiausi dirbtinio šilko (rayon) 
nustatyto gaminimo įmonė, Viscose Com- 
0 tai to- j pany. pardavinėja šilko gijas 

valdžios į nuo penkių iki penkių dešimčių 
Tuo I centų pigiau už svarą. Kitos 

jog įplaukos I pramonės irgi turės tą pat pa-

Kaip žinia, pereitų metų 
plaukoms tapo numušti mokes- 
niai. Tai buvo didelis paleng
vinimas. Manoma buvo, kad 
tas “income tax” sumažinimas 
bus galima palaikyti ir ateityj. 
Bet štai šiomis dienomis prezi
dentas Hooveris įspėjo kongre
są, kad valdžia turėsianti apie 
$30,000,000 deficito, jei ir 
šiems metams bus taikomi su
mažinti mokesniai.

Tas įspėjimas
grįžtama prie seniau 
mokesnių nuošimčio, 
dėl, kad federalinės 
išlaidos faktinai padidėjo, 
itarpu numatoma, j 
bus mažesnės. Statistinės ži
nios rodo, kad korporacijų biz
nis žymiai sumažėjo; jos uždir- kad Vokietijoj pasirodė naujos 
bo daug mažiau nei praeityj, i rųšies dirbtinis šilkas, kuris 
Pirmas bertainis rodo, jog dau-. geriau dėvisi už natūrali šilką 

korporacijų uždarbiai, į ir gražiau atrodo.
imant, 
tai reiškia, kad iš kor- i rinimo karštame 
valdžia turės mažiau ' trinimo.

' kas trumpoj
Gerokai susitraukė ir kitas Į ir Amerikoj., 

įplaukų šaltinis. Prekyba su I 
kitomis šalimis žymiai nupuo-1

daryti.
Tuo padu laiku pranešama,

gelio 
bendrai
19%. O
poracijų

Jis esąs 
umažėjo antjbai minkštas ir nebijąs nei 

vandeny, 
Manoma, kad tas 

ateity pasirodys

Spekuliavimas
Dar tik pereitą rudenį bir

žoj įvyko didžiausias krachas 
Amerikos istorijoj. Buvo ma
noma, kad tai bus žmonėms 
gera lekcija, žinoma, nebuvo 
galima tikėtis, jog tas krachas 
visiškai pagydys žmones nuo 
spekuliacijos. Vienok galima 
buvo laukti, kad spekuliacija 
turės žymiai sumažėti. Bet kas 
pasirodė? Praėjo vos keli mė
nesiai nuo to katastrofiško 
kracho,, bet žmonės jau spėjo 
jį beveik visiškai užmiršti. Yra 
dienų, kad biržoj ir vėl par
duodama' iki penkių milijonų 
akcijų. Per pirmą bertainį ak
cijų pirkimas ir pardavimas 
buvo dviem dešimtim nuošim
čių didesnis, negu 1928 m. per 
pirmą bertainį.

Sakoma, kad yra tikra palai
ma žmogui užmiršti visus per
gyventus nemalonumus. Dau-

nei

biznieriams
tuo biznis darosi

ku rsai
Juo tolyn, 

labiau komplikuotas dalykas, 
i kuris reikalauja daug patyrimo 

daug žinojimo.

muitais. Ir kuomet beveik vi 
su r pasireiškė įplaukų sumažė 
j imas, tai valdžios išlaidos ant* , , , , . „ . . .I duomenys rodo, kad dažniausiai

4 . x-i I nusibankrutija tietos padėties numatoma, tik t * . . J. .. I kurie nesistengia palikti tokius i .... .(apie biznio reikalus.
i žinoti, kad biznis pasidarė savo 
j rųšies mokslu. Steigiama' spe- 
leialės mokyklos, kur studijuo
jama prekybos reikalai. Pasta- 
l tuoju laiku kai kurie universi- 
! tetai ir kolegijos vasaros metu

nuošimčių padidėjo.

viena išeitis: 
mokesnius uždarbiams, kokie 
buvo prieš dabartinį numosimą.

Vario kaina dar labiau 
nusmuko

šioj vietoj jau buvo minėta, 
kad kaina variui nuo aštuonio
likos centų svarui nukrito iki duoda specialius ir praktiškus

Statistikos

biznieriai, 
įgyti žinių 

O reikia

čiau butų gerai, kad žmonės 
kaikuriuos savo nemalonumus 
galėtų kiek ilgiau atsiminti. 
Tąsyk jiems nereikėtų kartoti 
vis tas pačias klaidasSlmkime 
kad ir spekuliavimą biržoj. 
Apytikriai apskaičiuojama, kad 
tik 25 nuošimčiai tų, kurie spe
kuliuoja biržoj, padaro pelną. 
Visi likusieji turi nuostolį, o 
kartais sukiša ir visus savo su
taupytus pinigus.

I .a i kas
Amerikiečiai sako, kad laikas 

yra pinigai.

jeigu taip, tai reikia laiką bran
ginti. Chicagoj viena garsini
mo firma turi ant visų ofiso 
sienų iškabas, kuriose pasaky
ta, jog firma yra pasiryžusi 
savo kli j elitams duoti greitą ir 
gerą patarnavimą. Svarbiausias
firmos tikslas tas, kad jokis 
klijentas neturėtų ilgiau laukti, 
kaip penkias minutes. Ir firmos 
prezidentas sako, jog toks grei
tas patarnavimas pilnai apsi
moka. Klijentai irgi stengiasi 
greit savo reikalus atlikti. 
Kuomet atvyksta iš kitų firmų 
agentai, jie taip pat stengiasi 
greit savo reikalus užbaigti.

mas kuogreičiausiai užsibaigtų. 
Štai vienas dalyvių įneša, kad 
posėdis butų baigtas. Visi su
tinka, nubalsuoja ir išsiskirsto. 
'Po neatsitiktų, jei susirinkimo 
vietos neturėtų parankumų. 
Tada susirinkusieji bandytų

Prieš kiek laiko turėjo, savo 
suvažiavhhą radio gamintojai. 
Ir štai tapo panaudotas toks 
argumentas. Girdi, važiuoti iš 
miesto į miestą automobiliu 
yra nuobodu. Tad reikia au
tomobilyj įsitaisyti radio pri

mas. Tas apmirimas ypač yra 
jaučiamas biržoj, nors bankai 
daro viską, kad bonų ir 'akcijų 
pirkimą išjudinti.

Kovo mėnesyj anglies ir ge
ležies pramone šiek tiek atgijo. 
Gamyba buvo didesne nei va-

Blynai
Atrodo, kad kviečių blynai 

yra labiausiai populiariškas į 
amerikiečių valgis. ____ ....
Childs restoranai per pereitus 
metus išleido 18.000,000 blynų. I 
Na, o kartu su blynais buvo 
sunaikinta' 12,000,000 sviesto 
plytelių ir 5,000,000 kavos puo
dukų.

Childs restoranų statistikai i 
apskaito, jog tie blynai, sudėti 
viens prie kito, iš New Yorko 
pasiektų St. Louis.

Perdaug parankumų
Visokios konferencijos ir pa

sitarimai turėtų būti laiko
mi kambariuose, kur nėra min
kštų ir kitokių krėslų. Taipi 
bent mano “Nation’s Business” 
žurnalas. Tai butų labai ge
ras dalykas, nes nereikėtų daug 
laiko gaišti. O dabar susiren
ka būrys žmonių pasitarimui 
ir visai užmiršta susirinkimo 
tikslą. Jie susėda į minkštus 
krėslus, pradeda rūkyti ir kal
basi apie visai pašalinius rei
kalus arba pasakoja juokus. 
Taip praeina kartais valanda ir 
daugiau laiko. Ant galo, pir
mininkas atsimena, jog susirin
kimas buvo šaukiamas ne juo-

Savo laiku Frank- kų pasakojimui ir pypkiavimui, 
vaizdžiau apibu- o praVedimui tam tikrų nutari-

dino. Jis pasakė, kad laikas 
yra toks dalykas, iš kurio visas 
musų gyvenimas padarytas. O

mų. Atsidaro susirinkimas. 
Diskusijos eina be jokio gyvu
mo. Visi nori, kad susirinki-

kaip galima greičiau išspręsti 
biznia klausimus ir išsiskirtų. I
Tuo budu nebūtų bereikalingai 
aikvojama daug laiko.

Amerikos investmentai 
Kanadoj

Jungtinių Valstijų, Anglijos 
ir kitų šalių investmentai Ka
nadoj sudaro vieną, penktąją 
to krašto turtų dalį. Amerikos 

I investmentai yra didžiausi; jie 
! siekia $3,286,768,000. Antrą 
Į vietą užima Anglija, kuri turi 

Vien UkJ ^ana^°j investavusi $2,209,- 
517,000. Visi kiti kraštai Ka
nadoj yra' investavę tik $245.- 
740,000.

Kanada yra turtinga gamtos 
resursais. Kad butų galima 
tais gamtos turtais pasina'udo- 

• ti, reikalinga tinkamai išvys- 
; tyti susisiekimas, reikalinga į- 

vairių mašinų, reikalinga viso
kių fabrikų. Kitaip sakant, 
reikalinga daug pinigų. Štai 
kodėl į Kanadą suplaukė tiek 
daug iš užsienių kapitalo. Ta
čiau nei viena šiek tiek žymes
nė įmonė nėra svetimų kapi
talistų kontroliuojama. Kana
diečių rankose paprastai randa- 

nuo 55 iki 65 nuošimčių 
akcijų.

Automobili ji ir nulio 
priimtuvai

Per ilgą laiką automobilių 
pardavėjai kalė, žmonėms į gal
vas, jog automobilio paranka
mas yra tas, kad jis duoda ga
limybės be jokio vargo persi
kelti iš vienos vietos į kitą. 
Nusibodo miestiečiui ryti dul
kes,—jis įsėda1 į mašiną ir dro
žia į miškus. Na. o vasaros 
metu smagu juk su automobi
liu išvažiuoti atostogų, žodžiu, 

atžvilgiu auto- 
labai parankus

imtuvą. Tąsyk ir ilga kelionė 
pasidarys trumpa.

Kažin kokioj vietoj dabar 
bepradės radio priimtuvus dė
ti, kad pašalinti nuobodumą.

Neetiški garsinimai
Sakoma, kad kas savo tavorą 

negilia, tą iš turgaus varo. 
Todėl kiekvienas ir stengiasi 
savo tavorą girti. Krautuvės 
skelbia visokius bargenus, pra
monininkai giriasi, jog jų ga
miniai yra geriausi pasaulyj.

Well, biznis yra biznis, — 
nieko nepeda'rysi. Tačiau pas
taruoju laiku pramonininkai ne 
tik giria savo gaminius, bet 
tuo pačiu laiku bando pakišti 
koją savo konkurentams, peik
dami jų produktus. Tokia' prie
monė, žinoma, yra neleistina 
peiktina.

sario mėnesyj ir beveik pasie
kė pereitų metų produkcijos 
kiekį.

Kadangi žymiai tapo numušti 
mokesniai, tai viešbučiai ir lai- 

|vų kompanijos tuo pasinaudo
jo, kad pritraukti daugiau tu
ristų. šiais metais turistams 
važiavimas į Franci ją atsieis 
Ilgiau, nes jie mažiau mokės už 
viešbučių kambarius ir pigiau 
galės nuvažiuoti franeuzų lai- 
v ai s.

Vokietija—Biznio 
tas krypsta į gerąją 
benindustrie ne 
12% dividendų, 
ryčioms pridėjo 
bonus ų. Šiomis
kure milžiniškas 
lukšties (cyanamide) 
mo trustas. 
dėjo vienuolika šalių. Bet trus
to vadovybė iki tam tikro lai
psnio bus vokiečių rankose. 
Taip pat susijungė ir nitrogeno 
(azoto junginių) pramonė ir 
sudarė lyg ir vieną korporaci-

sentimen- 
pusę. Far- 

paskelbe 
dar maga-

ir

tik
bet
ir 2 nuošimčiu 
dienomis susi- 

prusiškos 
gamini-

Prie trusto prisi-

Europoj ir kitur

si 
su

vi-

Anglijai—Per paskutines ke
lias dienas biznis Anglijoj ėjo 
pusėtinai silpnai. Visi atsar
gus ir kažko laukia. Pietų 
Amerikos bonai parsidavinėja 
gana menkai. Net Anglijos 
miestų išleistus bonus mažai 
kas tenori pirkti. O tuo tarpu 
aukso ištekliai vis po 
mažėja. Anglų auksas 
į Franci ją.

Te k s t i 1 i n ė j pramonėj 
vis

truputį 
plaukia

nesusi
pratimai vis dar neužsibaigė. 
Geležies ir anglies pramonėj te
besitęsia stagnacija. Per pas
kutinį bertainį produkcija su
mažėjo beveik penkiais nuo- 

i šimčiais, tačiau ji visgi y-a 
pačiu

komunikacijos 
mobijis yra 
daiktas.

šiek tiek didesnė nei tuo 
laiku pereitais metais.

Franeij>a — Nežiūrint 
kad sąlygos bizniui yra 
palankios, tačiau vis dar 
viešpatauja

gana 
tebe- 

kažkoks apmiri-

Oland i jau—Pastaruoju laiku 
čia pradėjo gana sparčiai vys
tytis stiklo, tekstilių, plieno, 
popieriaus, chemikalų ir radio 
priimtuvų pramonė. Ir tai ne
žiūrint to. kad olandai nėra 
apsitvėrę muitų siena ir todėl 
turi išlaikyti labai didelę kon
kurenciją. Radio pramonė la
biausia pakilo. Šiuo momentu 
tai didžiausi olandų pramonė, 
kuri samdo apie 20,000 darbi
ninkų.

Tenka tačiau pažymėti/ jog 
užsienių prekyba eina gana lė
tai. Ir kol kas mažai vilties 
tesimato, kad ji trumpoj at
eityj galėtų pagerėti.

Italija—Valdžios pareiškimas, 
kad ji bandys sumažinti sko- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

NEDEGIOJE

(JUNE)

IS30
ChernausRo Darže Justice, Illinois
Kas metas “Naujienų” piknikuose dalyvauja nuo 6,006 iki 8,000 lietuviš
kos publikos. “Naujienų” piknikas, tarsi savos rųšies tautiniai istorinė 
šventė, i kurios apvaikščiojimą suplaukia tūkstantinės minios vienos 
tautos žmonių. Taip, “Naujienų” piknikas, tai yra milžiniška sueiga vienų 
su kitais, kad galėjus bendrai pasilinksminti, maloniai laiką praleisti, 
draugiškai pasišnekučiuoti ir apie praeities ir dabarties laikus - mintimis 
pasidalinti.

Čia auksinė proga jaunimui pasišokti, pasilinksminti, čia puiki proga 
enymui suėjus pafilozofuoti.

Chicagos Lietuvių Šurum-Burm arti -

ČIA BUS RISTYNĖS, KUMŠTYNĖS, ŽAISMĖS, 
JUOKAI, MUZIKA, ŠOKIAI ir UŽKANDŽIAI.

Viskas tas bus
“NAUJIENŲ” PIKNIKE, BIRŽELIO-JUNE 8, 1930 

Chernausko Darže.

Lauksime Jusu
KOMITETAS.
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Biznio, Ekonomijos ir Finansų Skyrius

las, šiek tiek atgaivino biznį. 
Na, o skolos bus bandoma su
mažinti specialiais mokesniais 
(akčyže), kurie 
tabako ir dar

uždedama ant 
ant kaikurių

pat turėti
Mat. prieš

Tikimasi taip 
daugiau turistų, 
kiek laiko valdžia paskelbė, kad 
daugiau nebeimsianti kariuo
menė jaunų vyrų, kurie yra 
gimę Amerikoj iš italų tėvų. 
Tas valdžios nusistatymas, ma
noma, paskatins Amerikoj gi
musius italus važiuoti į savo 
tėvų kraštą vienam kitam mė
nesiui pasisvečiuoti.

Lotyną Amerika— Dabartiniu 
laiku muitai čia stovi pirmoj 
vietoj. Argentinos finansų mi
ni steris paskyrė specialę komi
siją, kuri padarys pilną muitų 
reviziją. Numatoma, kad bus 
uždėti muitai daugeliui impor
tuojamų dirbinių. O tai reikš, 
kad tiek Amerikai, tiek Europos 
šalims rinka susiaurės. Perei
tais metais Amerika pardavė 
Argentinai už 210.288,000 įvai
rių dirbinių, daugiausiai maši
nų, Manoma, kad muitas ma
šinų nepalies. Na, o tame at- 
vėjyj Amerikos prekyba su 
Argentina pasiliks beveik tokia 
pat, kaip ir iki šiol.

Bolivija padidino muitą svai
ginantiems gėrimams, brang- 
■akmenims, kvepalams, aukso 
daiktams ir baldams.

Chile respublikos, valdžia nu
tarė biudžetą sumažinti 
$4,800.000.
per paskutinius 
valdžios įplaukos 
numatytas išlaidas, 
mas biudžeto, žinoma,
žins ir gyventojams mokesnius.

ant
O tai todėl, kad 

kelis metus 
prašokdavo 

Sumažini- 
suma-

miesto dalies augimui. Ir prie 
išvystymo tos miesto dalies 
Stock Yards nacionalis bankas 
labai daug prisidėjo.

Svambiausias banko sukūri
mo tikslas buvo sekamas: vi
sais galimais budais padėti gy
vulių skerdykloms vystytis. 
Originališkame čarteryj jo ir 
vardas buvo pažymėtas kaipo 
“National Live Stock Bank”.

Bankas smarkiai augo. Visai 
neseniai banko direktoriai nu
tarė banko kapitalą padidinti 
iki $2,000.000 ir išleisti 20 do
lerių akcijas. Senosios akcijos 
buvo išleistos po $100. Tačiau 
jų biržos kaina yra apie $425. 
Nuo 1924 
n inkams 
dividendų. O tai parodo, kad 
banko stovi yra labai geras.

m. bankas savo dali- 
moka po, 16 dolerių

Lietuvių ekonominės 
konferencijos ruoši

mo darbų eiga
1. A beinąs susidomėjimas Eko
nomines Konferencijos idėja

Stock Yards
Nacionalis

Bankas
kur

resursai dabartiniu 
$32,000,000. Jis 
seniausių bankų

Prie Stock Yards vartų, 
kas dieną praeina tūkstančiai 
žmonių, beskubėdami į darbą 
ir vakare grįždami namo, ran
dasi daugeliu atžvilgių įdomi į- 
staiga. Tai Stock Yards na- 
cionalis bankas.

To banko 
laiku siekia 
yra vienas 
Chicagoj.

Vieta Chicagai buvo išma
tuota 1830 m,, o formališkai 
Chicago buvo inkorporuota 
1833 m. Trys dešimtys pen
kiems metams praslinkus —bū
tent, 1868 m.—buvo suorgani
zuotas Union Stockyards Na
cionalis bankas. Jo pirmuoju 
prezidentu buvo Samuel Nic- 
kerson. kuris vėliau patapo 
First National Bank of Chica
go prezidentu. Originaliai 
banko akcijų buvo išparduota 
už $100,000.

1868 m. Amerikoj prasidėjo 
smarkus judėjimas. Civilio ka
ro nu'teriota šalis ome smar
kiai atsistatydinti. Chicago bu
vo smarkiai augantis miestu
kas. Bet pietinėj jos daly j bu
vo pelkės ir* laukai.

Trims metams praėjus po 
banko susiorganiza'vimo, Chica- 
gą ištiko baisi nelaimė. Vienas 
didžiausių gaisrų, kokį pasaulis 
yra kada nors žinojęs, praktiš
kai nušlavė visą miestą. Sako- 

♦ma, kad ponios O’Leary karvė 
buvo atsakominga dėl to gais
ro. Jei tai tiesa, tat ta karve 
Chicagos žmonėms padarė 
nuostolių už $200,000.000.

To gaisrui miestui reikėjo at
sistatyti. Ir Stock Yards ban
kas tame rekonstrukcijos perio
de sulošė labai svarbią rolę* 

1373 m. Įvyko finansinė pa
nika, kuri skaudžiai palietė vi
sas finansines įstaigas. Tačiau 
minimas bankas ne tik atsilai
kė, ale dar ir sutvirtėjo.

1893 m. įvyko Chicagoj 
saulinė paroda. Sakoma, 
prie tuolaikinių aplinkybių
Chicago galėjo tokią parodą su
rengti. Ta paroda, galima sa
kyti, padarė pradžią pietinės

Amerikos lietuvių, taipgi ir 
Lietuvos, visuomenės, spren
džiant iš susirašinėjimo, pasi
kalbėjimų ir spaudos balsų,— 
parodė palankumo ir susidomė-

|jimo konferencijos idėja.
Pirmuoju Lietuvos nepriklau

somybes dešimtmečiu (1920- 
1929) įsikūrė Amerikos Lietu
vių Prekybos Butai (Chamber 
of Commerce): Chicago, III., 
Boston. Mass., Newark, N. J., 
Detroit, Mich., Worcester, 
Mass., ir Brooklyn, N. Y. pa
reiškė pritarimo ir pasiūlė sa
vo sandarbininkaVimą. Ekono
minės konferencijos sumany
mas sujudino ir kitus didmies
čius, ir ten prasidėjo ekonomi
nio organizavimosi pastangos: 
užsimezgė Prekybos Butai: 
Cleveland, Ohio (1930 m.) vas. 
15 d. Pittsburgh, Pa. (bal. 6) 
Philadelphia. Pa. (š. m. bal. 13 
d.), Battimore, Md. (š m. geg. 
3 d.). Tokie Prekybos Butai 
organizuojasi ir kitose vietose, 
kaip Waterbury, Conn., Wilkes 
Barre, Pa. ir kitur.

2. Spauda apie Lietuvių 
Ekonominę Konferenciją

Amerikos lietuvių spaudai 
priguli kreditas už rimtą eko
nominės konferencijos idėjos į- 
vei’tinimą. Pavyzdžiui, kąi ku
rie laikraščiai parašė sekančiai: 
“š. m. birželio 10 d. šaukiama 
New York’e pirmutinė Ameri
kos Lietuvių Ekonominė Kon
ferencija. Jos tikslas —įsteig
ti Amerikos lietuvių ekonomi
nę organizaciją, sutraukti po 
jos vėliava ekonomines pajė
gas ir išplėsti kaip galima di
desnę prekybą su Lietuva, ypa
tingai pakėlimui jos exporto« į 
šią šalį (Ameriką)”. Taip rašė- 
“Garsas” (bal. 10 d.), S. L. R. 
K. A. organas.

Kitos Amerikos lietuvių 
džiosios organizacijos, SLA. 
ganas “Tėvynė” bal. 18 d. 
šo: “Ekon. Konferencijos
manymas yra svarbus ir nau
dingas visiems Amerikos lietu
viams. Materiale būklė palie
čia kiekvieno žmogaus kasdie
ninį gyvenimą. Amerikos lietu
vių gyvenime dar niekuomet 
nebuvo bandyta platesnės or
ganizacijos skale tokis ekono
minis darbas dirbti. Todėl rei
kia palinkėti, kad ši (10 
New York’e) šaukiamoji 
nominė konferencija butų 
minga šimtu nuošimčių”.

Laikraštis “Vienybė”
straipsnyje “Svarbi Konferen
cija” tarp kitko rašo: “Ekono
miniai klausymai dabar visa
me pasauly užima svarbiausią 
vietą. Amerikos Lietuviai yra 
turėję daug įvairių konferenci
jų, seimų ir seimelių, bet ši 
konferencija, šaukiama 10 bir
želio New York’e bus viena šios 
rūšies pirmoji: ji bus grynai 
ekonominiais klausimais. Jos 
pasisekimas priklauso nuo visų

dį- 
or- 
ra- 
su-

birž. 
eko- 
sek-

savo

pa- 
kad 
tik

lietuvių prisidėjimo. Lietuvos 
liaudis nepriklausomybę iškovo
jo bendrai* ir sutartinai, masi-

> niu budu dirbdama. Tokiu pat 
butų energingai ir bendrai veik
dami lietuviai iškovos Lietuvai 
ir šviesesnę-ekonominę ateitį.”

Dienraštis “Naujienos” (š. 
m. bal. 5 d.) apie busimąją 
ekonominę konferenciją taip 
rašo: “Mums rodosi, kad tai 
yra įdomus sumanymas, į kurį 
turėtų atkreipti savo domesį 
taip pavieniai biznieriai, kaip 
ir ekonominės lietuvių organi
zacijos: prekybos butai, spul- 
kos, bendrovės. Ekonominiai 
reikalai yra galų gale visų rei
kalų pagrindas ir apie juos 
pasitarti butų nemažiaus nau
dinga, kaip apie politiškus ar
ba kitokius klausimus.”

Clevelando savaitraštis. “Dir
va” sako: “ši ekon. konferen- i 
ei ja gali turėti didelę reikšmę 
Amerikos lietuvių gyvenime.
Konfer encija svarstys kaip su-1 įUVOg valdžia atidavė degtukų 
jungti Amer. liet, ekonomines 
pajėgas, kaip duoti įvairias pro
gas biznyje, ir viešoje tarny
boje. k?d pagelbėti savo žmo
nėms tomis progomis pasinau
doti, kaip surasti saugias ir 
pelningas biznio progas čia 
Amerikoje ir Lietuvoje.”

Kiti Amerikos lietuvių laik
raščiai buvo malonus savo skil
tyse dėti Ekon. Konferencijos 
ruošiamojo centro įvairius pra
nešimus. Kd kurie
ietuvią veikėjai (pav. V. M. 

Čekanauskas) irgi jau pasirūpi
no savo mintis dėl ekon. kon
ferencijos išdėstyti spaudoje, ir 
butų sveika, kad daugiau vie
tos inteligentų padarytų panar 
šiai.

veikėjų prie 
neprigulinčių.'

gatu. Yra jaU gauta pasižadė
jimų konferencijoje dalyvauti 
ir iš pavienių 
Prekybos Butų-
Jau. taipgi yra gauta eilė pa
sižadėjimų kas dėl pranešimų 
ekonominei konferencijai. Apie 
tai pranešime vėliau.

Yra' malonu pranešti, kad po
nas A. Kalvaitis, Lietuvos Kon
sulas čiakgoje,, irgi žada akty
viai dalyvauti ekon. konferen
cijos darbuose.

Visais Lietuvių Ekonominę 
Konferenciją liečiančiais reika
lais reikia kreiptis į:
Consulate General of Lithuania, 
15 Park Row,, New York City. 
Lietuvių Ekonominės

Konferem Rengimo Centras.

patį laiką pereitais metais.
Išleista suma pinigų trisde

šimts penkiose valstijose per 
pirmuosius tris, šių metų mene
sius siekė $114.010,383, kuo
met pereitais metais per tą patį 
laiką išleista tose valstijose tik 
$50,910,133.

Kelių tiesimas, sako Lamont, 
duoda galimybes suvartoti mi- 
lionus tonų įvairios medžiagos, 
kuri gaunamai iš įvairių šalti
nių ir vietų. Tas suteikia tiesio
giniai ir netiesioginiai darbo 
daugeliui darbininkų, sako Sek
retorius.

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINE EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southamptoną 
i Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursiją Surengė:

Amerikos

3. Liet. Ekon. Konferencij-os 
rengimo centro žinios

Del tokio musų visuomenės 
susidomėjimo bei spaudos tal
kininkavimo, —ir pačios Ekon- 
Konferencijos rengimas vystosi 
normaliai:

Visiems Prekybos Butams 
dar balandžio mėnesy išsiunti- 
nėta pakvietimai su konferen
cijos darbų programa, Visi ki
ti asmenys dalyvauti konferen
cijoje yra pakviesti per spau
dą. Jau didžiuma Prekybos 
(Vaizbos) Butų yra paskyrę^ 
savo delegatus: iš Čikagos nu
matoma trys; visi jie pasiža
dėjo paruošti specialius prane
šimus. Iš Pittsburgh, Pa. gau
tas raštas, kad išrinkta trys 
delegatai ir kad Prekybos Bu
tas nutaręs už keletą šimtų do
lerių nusipirkti lietuviškų .sal
dainių pradžiai. Bostonas yra 
numatęs pasiųsti du žymius 
veikėjus kaipo Prekybos Buto 
delegatus, bet iš ten yra' lau
kiama daugiau dalyvių. Preky
bos Butai Detroit. Mich., Phila
delphia, Pa., VVorcester, Mass., 
Baltimore, Md. Newark, N. J. 
yra pažadėję bent po du dele-

Degtukų karalius 
Chicagoj

švedų degtukų karalius 
Kreuger, kurio kompanijai Lie-

P-

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th PJace

Tel. Boulevard 6060

Dienraštis 

“NAUJIENOS” 

1739 S. Halsted St, 
Chicago

P. P. BALTUTIS

3327 S. Halsted 
Chicago

V. M. STULPINAS

3255 S. Halsted St., 
Chicago

J. J. ZOLP

St., 4559 S. Paulina St 
Chicago

monopolj už paskolų, pereitą 
ketvirtadienį atvyko Chicagon.

Industrial Club of Chicago 
Drake viešbuty j surengė jam 

I vakarienę. Toje vakarienėje p. 
Kreuger kalbėjo pasaulio skolų 
klausimu ir išreiškė savo nuo
monę, kaip tą klausimą išrišti.

P-as Kreuger yra bene vie
nas turtingiausių žmonių Eu
ropį e. Finansiniuose klausi
muose Europoje p. Kreuger be
ne svarbesnę rolę vaidina, ne
gu Morganas Amerikoje;—R.

Apdraudos biznis 
auga

Nežiūrint didelės bedarbės, 
1 apdraudos (Insurance) biznis 
ne tik neina žemyn, bet dar 
kyla. Life Insurance preziden
tų asociacija' praneša, kad gy
vybes apdraudos biznis už ba
landžio mėnesį šiais metais vir
šija 6.4 nuošimčiais biznį už 
tą patį laiką pereitais metais. 
Naujas biznis, padarytas 44 ap
draudos kompanijų, kurios ap
ima 82 nuošimčiu viso apdrau
dos biznio Jungtinėse Valstijo
se, šiemet siekė $1,194,174,000; 
gi pereitais metais už balandžio 
mėnesį buvo $1,122,303,000.

Asociacija nepasako priežas
ties biznio pakylimo, tačiau rei
kia manyti, kad užėjus nedar
bui daug bederbių ėjo dirbti 
prie apdraudos kompanijų ir 
tas galėjo nemažai prisidėti prie 
pakėlimo apdraudos biznio.

Kelią tiesimas padidėjo
100 nuošimčių

Gegužes 12 d. Komercijos Sek
retorius ip. Lamont pranešė, kad 
kelių tiesimui per pirmą bertai- 
nį šių metų išleista dvigubai 
daugiau pinigui, negu per tą

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersetna Stale Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Kovo 27. 1930;. padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Hlinoia valstijos

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

Totai Resources ............................

ATSAKOMYBE
Capital Stock .................
Surplus ..............................
Undivided Profits ...........
Reserve Account ............
Divldends Unpaid ..........
Deposits .............................
Due to' Banks ..................
Other Sundry Liabilities

Totai Liabilities ....

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

lHi* atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

KOll-fII)^MERICA)MNĘ

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 bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

Archer Avenue
BIRD STORE

Užlaiko: Kanar- 
kas, gražiuosius 
Paukščius, Papu- 
g a s, Importuo- 
t u s Narvelius 
(kletkas), Tro
pikas žuvis, ’A- 
ųuariumus, šunis 
ir kitus naminius 
JOHN F. KALKE, 

4123 Archer Avė.,

gyvulius.
Savininkas

Chicago, III.
Phone Virginia 2448

Laivakortes i šią _
prirengia visi Cunard agentai.

ekskursiją parduoda ir dokumentus

CUNARD LINE
346 N. Michigan Avė. Chicago, III.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽ SI SENĖJ U ŠIO S ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

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

RRIGHTDN PARK STATE RANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Leiskite mums pagelbėti jums
PIRKTI-STATYTI- PAGERINTI

Jusu Namus

$2,721,538.19 
1,465.03 

75,798.04 
581,896.96 
168,600.00 

17,226.18 
501,210.07 

4,062.60

$4,071,797.07

$200,000.00 
200,000.00 
162,228.62 

38,752.36 
96.00 

3,452,063:80 
10,000.00 

8,656.29

$4,071,797.07

A STATE SAVINGS BANK
įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Laike pastarųjų 25 metų šis bankas per savo Beal Estate 
Paskolų departamentą, sulošė labai svarbią rolę šios apielin- 
kės išsivystyme. Jis pagelbėjo tūkstančiams žmonių nu
sipirkti ar pasistatyti sau namus; jis finansavo šimtus 
apartmentinių namų, sankrovų ir kitų įmonių.

Mes džiaugiamės proga konfidencialiai apsvarstyti visas fi- 
toliau ii* kad didžioji South west Side stropiai vykintų naujų 
namų projektus. Jeigu jus manote statyti, dabar yra geras 
laikas įvykinti savo planus.
Mes džiaugiamės proga konfidencialiai apsvarstyti visas fi
nansavimo problemas, kokias jus turėtumėt. Musų įkaina
vimai greitai padaromi, ir tai ekspertų. Musų kainos yra 
prieinamos.

Š1E LIETUVIAI DIRBANTIEJI MUSŲ RANKOJE: <

Sedemka, Yagminas, Rimkevičius, Mickevičius, Žabelio,. Laurinavičia, Metrikis, Adainavičius, p-lė 
Laucaitė, maloniai jums patarnaus.

Peoples 'Bank
and ^Jrust Company

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

Didelis Bankas ant kampo 47th St ir Ashland Avenue
t

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation
BANKAS ATDARAS VISĄ DIENA SUBATOJE



  NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, geg. 17, 1930 
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Jokūbas Dagys

Daina Mylimai
Ant žalio mano sielos ploto 

Ir vėl tu, mylima, žiedus skleidi, 
Ir vėl to ilgesio nesoto \
Mane bekraštėms juromis vedi... \

Ten eit taip norisi—širdis vien trokšta 
Surast aukštesnio džiaugsmo dalį, 
Kuri nebūt po kojomis nublokšta, 
Kūną pasiekti retas gali.

Gal teks paklyst,—gal liūdna bus.— 
Nežinom kryžkelių, nei stočių, 
Gal greit prieisime kapus,— 
šventovę latrų ir galuočių.

Nuvaikščioti takai, — išminsim juos, 
Surasime pražudytas žvaigždes,— 
Dar juros plačios susiubuos. 
Dar vargo daug širdis iškęs...

Einu, kaip vergas surakintas, 
Kur šaukia mylimos malda, 
Nors kelias erškėčiais išpintas, 
Nors širdį gelia visada...

Vis viena vilnys įsiūbuotos 
Išmes ant kranto okeano
Likučius mano laivo puotos
Ir griaučius vairininko seno...

Gimtinės Paminėjimas
—Vai. vargo lūšnele, gimtine brangioji, 
Taip šaukia, taip rauda be josios žmogus, 
Prispaustas vargelių, nelaimių sunkiųjų, 
Kuriam nebešvinta užtemęs dangus...
—Vai, vargo lūšnele, kurioje užaugau. 
Bėgiodamas, žaizdamas dar vaikeliu,.
Sakyk man, sakyki, ar tuojau žvaigždyne 
Nuklydau ieškoti gyvatos kelių?..
—Vai, vargo lūšnele, gimtine brangioji,,
Tu rytmečio saulė varguolių minių, 
Tu ašaras vargšui bedarbiui nušluostai 
Ir vakarą tamsų darai šviesesniu!... 1 
čia kūdikio laimė, čia motinos žodžiai, 
Čia brėškus žydėjus jaunatvės dalia... 
čia juokias dienos erškėčiais išpintos, 
Ir sapnas žėroja skaisčia saulute...

—Lietuvių mylėtojas.

Nereikia man laurų vainiko
•y-* Nereikia man laurų vainiko,

' Nei marmuro rūmų puikių,
Nereikia skaitlingos sargybos. 
Nei pagarboj tylių balsų.
Nereikia rubinų, safirų,

> Nereikia brangių akmenų— 
Vien duokite man aukso lyrą: 
Aš eisiu prie juros krantų.
Ten bangos audringos plesdena, ,

’ j, Ereliai tarp uolų ten skraido.
Ar ^ura suPras dainas mano. 
Ar jas pakartos vien tik aidas?
Išplauks gal auksinė žuvytė, 
Į akis man tyliai žiūrės. 
Viltis gal, lyg rožė nuvytus 
Išnaujo širdy sužibės? 
Ieškojau draugų—nesuprato 
Jie mano svajonių, sapnų: 
Beprotį manyje gal matė... 
Sunku būt vienam ir skaudu!

—Venantas Morkūnas.

Kuomet neramumas krutinę draskys
Kuomet neramumas 
Krutinę draskys. 
Kuomet abejone 
Aptemsta žvilgsnys— 
Atminki, šioj žemėj, 
Likimas taip leme, 
Mes—kregždės —klajūnės, 
Mes—momento sūnus: 
I laimės kraštus,
Išskleidę sparnus, »
Nužengsim į saulės tvirtovę, 
Kometos kur skraido 
Ir kur nepaliovęs
Vyraut idealas
Ir amžių teisybė— •’

. ■ a Ten laimi, mus tikslas,
* *-> Pasaulio gražybė.

Venantas Morkūnas.

Tolimesnis kelias
> •. Kai visa suiro, sutruko

Ir rankos nusviro pavargę, 
fi j ai tu į kovą, drauge,

; < . Pro tirštą rūką:
Bus taip, kaip noriu!

Dabar gi įvyko •
Tavo laukiamas rytas, 
Kur gi dabar tu eisi?

Tie kur nuėjo, momentą gaudo.
Tie kur pavargo—laimės ragauja*.
Tu tolimesnei kelionei lazdą rauni: 
—Ne, to aš niekados nepadarysiu!

Lietuvių mylėtojas.

[korespondencijos
Springfield, III.

Mirė “Golden Star Mother

Gegužčs 10 d.. 3-čią vai. po 
pietų, mirė Elzbieta Šileikienė, 
amžiaus 55 metų. Ji buvo vie
na iš tų motinų, 
žuvo pasauliniame
poje. Todėl, ir buvo 
Golden Star Mother. Ji šiemet 
ruošėsi su kitomis 
motinomis liepos 9-tą 
vykti į Franciją ir

kurių suims 
kare Euro- 

vadinama

tokiomis 
diena 

atlankyti 
savo tenai žuvusio sūnaus ka
pą. Tačiau begailinga mirtis 
pakeitė Elzbietos pienus. 10-tą 
dieną gegužės urnai sunkiai su
sirgo ir po kelių valandų tą pa
čia diena mine. Elzbieta Šilei
kienė paėjo iš Lietuvos, Biržų 
apskričio, kaimo Gaidžiunų, pa
siturinčių ūkininkų Justino ir 
Elzbietos, Janulioniutė. Į šią 
šalį atvyko jauna būdama, 16 
metų amžiaus. Iš giminių pali
ko savo vyrą Jurgį. 2 sunu 
Jerry (jau vedęs) ir Valierių; 
vieną anūką Jerrykas; sesers 
dukterį — Oną Černauskienę, 
ir sesers sūnų —Longiną Va
lentą. Turėjo daug ir kitų gi
minių šioje šalyje ir vieną se
serį Lietuvoje — Marę Binkie
nę.

Elzbieta buvo gero budo žmo
na. Ji su visais gražiai sugyve
no ir buvo laisvų pažiūrų. To
dėl laisvuose kapuose, Oak 
Ridge, ten, kur ilsisi preziden
tas Linkolnas, tapo palaidota. 
Prie kapę p. J. Starkevičius 
pasakė gražią ir lig ašarų su
judinančią prakalbą. Laidotuvė
se dalyvavo labai daug ir sve
timtaučių Amerikonų, nes ve
lionė gyva būdama turėjo ge
rą pažintį su visokiais žmonė
mis ir buvo visų gerbiama se
nutė. O jau kvietkų, kvietkų — 
didžiausi glėbiai. Jos pagrabas 
įvyko pas, jos labai mylimą se
sers dukterį, Oną černauskas. 
Velionė Elzbieta buvo užgyve
nusi gražius namus ir laike 
valgomų daiktų krautuvę. Ir 
kada jau buvo geriau gyventi, 
tai prisiėjo viską palikti. Lai 
jai bus gera ir ramu ilsėtis 
šios šalies šaltoj ė kapų žeme
lėje.

Gerulių Ainis.

Scranton, Pa
Užmušė lietuvį

ka-Balandžio 18 d. anglių 
sykloj elektra užmušė Vincą 
Stačioką. Velionis Buvo vedęs. 
Jo žmona randasi Lietuvoj, čia 
jis gyveno pas ponią Balinienę. 
Tai palyginamai, buvo jaunas 
žmogaus, turėjo 43 metus. Ame
rikoj išgyveno 18 metų. Buvo 
gerai apsidraudęs, — trims

tūkstančiams suvii’šum dolerių. 
Kas liks nuo palaidojimo, gaus

jo

Gi-

jo žmona.
Amerikoj nabašninkas turėjo 

tik vieną dėdę, — daugiau 
kių giminių. Paėjo jis iš 
valkų. Veiverių valsčiaus, 
rininkų kaimo.

Vincas Stačiokas buvo pui
kus žmogus ir tvirtas, kaip 
ąžuolas. Jo kūnas buvo pašarvo
tas ponios Balnienės namuose. 
Velionį palydėjo didele minia 
žmonių į šv. Juozapo kapines. 
Dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ponia Baliu iene iškėlė 
puikius pietus. —J. Petrikys.

Detroit, Mich
Visko po biskj

L. Tautines Sandaros 29A.
ir 87 kuopos surengė gegužės 
10 d. Lietuvių Svetainėj drau
gišką vakarienę. Prie surengi
mo daugiausia 
Kamaruoškas, 
šnuolis.
p-nia Kizienė.
Kizienė

Iš tiesų

pasidarbavo J. 
A. Kizas ir K.

Už gaspadinę buvo 
p-nia

yra verta pagyrimo, 
nes kada tik ji gamina vaka
rienę, tai visuomet išeina kuo- 
puikiausiai.

Publikos buvo daug, — visi 
stalai užimti. Nežinia įtik ko
dėl neatsila’nkė adv. Uvick ir 
Dr. Sims. Paprastai jie visuo
met atvykdavo. Taipgi buvo iš 
Chicagos atvykę pora svečių. 
Tai F. Prusis ir A. Kezile. Abu 
yra dar jauni vyrukai ir pilni 
energijos. Po vakarienės kai- 
kurie dalyviai buvo pakviesti 
kalbėti. Kalbėjo Dr. Jonikaitis, 
F. Motuzas ir abu svečiai iš 
Chicagos.

* * *
Gegužes 11 d. Šv. Jurgio pa

rapijos choras palinksmino de- 
troitiečius savo dainomis per 
radio. Visos dainos išėjo gerai. 
Ypatingai gerai dainavo vyrų 
choras, — buvo ko paklausyti. 
Gaila tik, kad laikraštyj nebu
vo pažymėta, jog tai dainuos 
lietuviai. Pasakyta buvo, kad 
dalyvaus šv. Jurgio choras. Bu
tų pageidaujama, kad tas cho
ras ir vėl per radio sudainuotų 
lietuviškas dainas. 

* « *
SLA 200 kuopa padarė tikrą 

siurprizą. Savo laikytame mė
nesiniame susirinkime išrinko 
keturis delegatus į Seimą. Vi
si išrinktieji yra geri lietuviai. 
Nepraėjo nei vienas bolševikas. 
To tai tikrai nebuvo galima ti
kėtis. Atsimenu, kad prieš kiek 
laiko vienas kuopos narys 
džiaugėsi “Vilnyj”, jog už opo
ziciją Pildomosios Tarybos bal
savimuose paduota daugiau 
balsų, negu už pozicijos kandi
datus.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

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

, •“■»>« M* kOUC***

■■ BVI.O«ATlH<> 
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111 0000 I

HgSSj Dr.B.McNicliolas

MALT TONIC’Ū
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen- <$>- 
duojamas per

Prašykite savo groserninko 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

Well, priežodis sako, jog ge
riausiai juokiasi tas, kas juo
kiasi paskutinis. Taip atsitiko 
ir su 200 kuopa. —J. Am-se. 

___ i—_ .___ • •

Baltimore Md.

žai kalbėdavo, o da mažiaus su 
kuo nors draugavo. Viską, ką 
jis įeriAusia męgdavo, tai savo 
namus, šeimyną ir darbą. Buvo 
teisingas ir nuoširdus dėl kiek
vieno žmogaus. Prie to buvo 
blaivas, mylėjo apšvietą, kultu-

amžinam poilsiui i šaltąją že
melę.

Ilsėkis, mielasis drauge, ra
miai ! Mes kol kas auginsim 
tas gėles, kurias tu gyvenime 
jpynęs palikai.—Draugas.

Tragingai mirė draugas 
V. Lebeda

Gegužės 7 d. pas mus pla
čiai pasklido
kad tragingai yra miręs d. V. 
Lebeda. Draugas V. Lebeda 
sirgo jau apie pusantrų metų 
nervų liga, ir kas kart ta ne
maloni liga jį labiau kankino. 
Daktarų pagalba ir vaistai nie
ką negelbėjo.
ėjo
mai
tėti
ties
baigti gyvenimo vargus tragin- 
ga mirtimi. Gegužės 7 d., kuo
met da visi namiškiai miego
jo, jis atsikėlė anksti, išėjo į 
laukus ir ten užbaigė savo gy
venimo dienas su revolverio 
šūvi u.

Velionis V. Lebeda buvo la
bai tykaus budo žmogus, ma-

nemaloni žinia,

Jo sveikata vis 
blogyn ir blogyn. Mato- 
negalėdamas ilgiau* ken- 

ir priegtam nustojęs vil- 
atgauti sveikatą, nutarė

rą ir buvo visuomet darbininkų 
klasės draugas. Per ilgus me
tus yra prigulėjęs prie LSS. 
ir visuomet rėmė pagal savo iš
galę visus darbininkų klasės 
reikalus. Velionis V. Lebeda 
prievarta buvo išguitas į pasau
linį karą, kur turėjo labai daug 
vargo iškentėti. Nėra abejonės, 
kad ir nervų suirimas buvo 
gautas karo lauke. Jo tragin- 
goji mirtis yra karo pasėkos.

Velionis V. Lebeda paliko di
džiausiam nubudime savo my
limą moterį ir apie aštuonių 
metų dukrelę. Taip pat lindi 
švogeris d. Z. Gapšys ir jo vi
sa šeima, kurie visą, laiką bro
liškai gyveno vienoje šeimyno
je.

Geg. 10 d. velionis V. Le
beda buvo iškilmingai jo gimi
nių, draugų ir pažįstamų paly
dėtas į kapus ir ten, atidavus 
paskutinę pagarbą, palaidotas

Paminklų Išdirbystė
Vienatinis Lie- 1 
tuvis Vakari- H
nėse Valstijose V
išdirba Euro- /lg
piškus ir A- 
rikoniškus ak- sTyČ ££ hi
menius pamin- Ir
klus. Pasirin-jCuU^F' gĄ/'Ą.
kimas didžiau- 
sias. Kainos^g&MR \ / -pitriauBios. 

Pirmas prie- 
šais šv. Kaži- 
miero kapines 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių 
3958 W. lllth St., Chicago, III.

Tel. Beverlv 0005

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
/V Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didelę algų. 
Jus galite išmokti šio ge- 
ra* apsimokančio užsiė- 
mimo į trumpų laikų. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

' šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE
X Jos. F. Kasnicka,

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.
■......................... ... I ............ Į ■/

Žiema Jau Praėjo
bet kita žiema bus už kebų mėnesių

Jeigu jus neturite pinigų, jus galite įmokėti biskį su užsa
kymu, o kitus pradėti mokėti rugpiučio 1 d. Jus turite 
progos dabar gauti geresnį patarnavimą, negu kuriuo kitu 
laiku.

Prisirengkite su šiluma. Jus galite sutaupinti pinigus pa
darydami tai' dabar, vieton laukti vėliau. Mes turime di
delį pasirinkimą boilerių ir radiatorių, kuriuos mes gali
me tuoj pristatyti ir gauti užtektinai žmonių įvesti šilu
mą dabar.

šiluma j savo namus ateinančia žiema, pašaukite mus telefonu.Todėl jei jus manote įsivesti ------ - . ----- .... . -
arba užeikite i muši) ofiso, ir mes prisiusime vienu musp inžinierių, kuris ateis ir parodys jums 
kaip įsivesti į savo namus šiluma nesutrukdant kitų kasdieninių reikalų. Mes tainjau paskolinsi
me visus reikalingus darbo atlikimui įrankius visiškai dykai.

Mes atliekame tiktai pirmos klesos darbų. Mes nesame kainų mušikai. Jeigu mes negalime atlikti 
pirmos klesos darbo, mes nepriimsime užsakymo. Mes nesame kaip kiti stimfitteriai, ar pardavėjai, 
kurie nukerta kainas ir tuo pačiu kartu nukerta kiekį radiacijos taip kad jus turite šaltį per visų 
žiemų. Mes netikime i tokios rųšies biznį. Mes jvedėm pereitais metais 1,200 apšildymo plantų, 
daugeli jų jūsų pačių apielinkėje, iš kurių jus galite patirti, kad kų mes sakome šiame apgarsini
me yra gryna tiesa. Delei visu musų parduotu apšildymo plantų mes neturėjome nė vieno nusiskun
dimo.

Duodant mums savo užsakymų įvesti apšildymų nereiškia, kad jus turite 
L„ T _____ .. .-
dabartinėmis žemomis kainomis ir įsivesti apšildymų rudenį.

Jeigu jus susižinosite su mumis dabar, mes prisiusime savo pardavėjų 
rodys kodėl verta jums yra pirkti apšildymo plantų dabar. Todėl pašaukite mus tuojaus. Jums nė
ra reikalo duoti musų pardavėjui užsakymų, bet jis pribus pas jus, kad suteikti jums tikras kai
nas be jokios iš jūsų pusės pareigos.

Mes taipgi turime didelį pasirinkimų visokių plumbingo reikmenų už žemas kainas. Viskas kų jus 
perkate iš mus, ar tai plumbingo, ar apšildymo srity, jei nebūtų patenkinantis, mes sugražinsime pi
nigus, arba išmainysime daiktų dykai.

Todėl pabandykite pas mus pirmiausia pirm negu pirksite kur kitur ir įsitikinkite, kad mes esame 
tinkami žmonės daryti biznį. M,es esame viena iš seniausių plumbingo ir apšildymo įstaigų Chica- 
gos mieste ir mes nieko klaidinančiai jums nepristatysime. Jeigu jus gyvenate pietvakarinėj mies
to daly, mes esame jūsų patogumui atidarę savo skyrių prie 4101 Archer Avė. Mes taipjau turime 
skyrių prie 9300 Commercial Avė. Musų žmonės tose vietose suteiks jums tiek pat gerų patarnavi
mų, kaip ir musų vyriausioj sankrovoj.

Duodant mums savo užsakymą įvesti apšildymą nereiškia, kad jus turite imti ir įsivesti tuojaus. 
Mes tik palaikysime jums viską reikalinga už dabartines kainas, taip kad jus galėsite pasinaudoti

Kada jus nusispresite už
eit pas mus, būtinai pasi
dairykite, kad užeitumėt 
i tikrų vietų. Musų na
mas yra State gatvėj, ar
ti 22-ros gatvės, ritynėj 
gatyės pusėj. Dviejų au- 
gštų geltonų plytų na
mas su M. Levy and 
Company užrašų ant vir
šaus namo.

į jūsų namus ir jis nu-

M. LEVY CO.
VYRIAUSIA SANKROVA:

2117-33 SOUTH STATE STREET
TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

Atdara vakarais iki 8 valandų Atdara nedaliomis iki 1 v. piet
MES* KALBAME LIETUVIŠKAI

South West Skyrius: So. Chicago Skyrius:
4101 Archer Avenue 9300 Commercial A vė.

So. C hicago, III.
CHICAGO SAGINAVV 4847


