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Vorošilovas Reikalauja 
Stalino Rezignacijos

Prieš Stalino diktatūrą Maskvoj susidarė 
stipri jungtinė opozicija, kuriai vado
vauja Vorošilovas, Molotovas, Kalini
nas ir Leninienė , '

BERLYNAS, geg. 30. — Iš 
Maskvos gautas čia pranešimas 
sako, kad Stalinas pagaliau pir
mą kartą pajutęs, jogei jo dik
tatūra ima labai klibėti.

Maskvos komunistų partijos 
konferencijoje, sako praneši
mas, pasirodė, kad prieš Stali
nų jau esąs susidaręs stiprus 
jungtinis frontas, kurio prie
šaky stovį sovietų karo komi
saras Vorošilovas, Trečiojo 
[komunistų] internacionalo pir
mininkas Molotovas, sovietijos 
prezidentas Kalininas ir Na- 
dežda Krupskaja, Lenino našlė.

Opozicija esanti taip stipri,

Jž Ką Smetona Vol
demarą Suareštavo

“Niekas nežino tiek konstitucijos laužymo 
faktų, kiek aš,” pasakė prof. A. Volde- 
maras

Pasikalbėjimas apie Steigiamąjį Seimą
Prieš pat Lietuvos Steig. Sei

mo sukaktuves, gegužės 14 die
nos “Liet. Žinių“ numeryje įdė
tas korespondento pasikalbėji
mas su buvusiu “diktatorių“ A. 
Voldemaru. į klausimus profe
sorius atsakė gana įdomiai:

— KOKIĄ REIKŠMĘ, TAMS
TOS NUOMONE, TURI LIE

TUVAI ST. SEIMAS?

— Jis (Lietuvai buvo neiš
vengiamas, būtinas. Aš galė
čiau priminti savo straipsnius, 
kuriais aš sveikinau spaudoje 
Si. Seimą. Ir Petrapily 1917 
m. išeinantiems iš Seimo aš, 
kaip pirmininkavęs, pasakiau: 
“Ligi pasimatymo Steigiamaja
me Seime“. Iš to jau matyti, 
kad St. Seimo visi mes laukė
me.

Ką jis Lietuvai reiškia, pa
aiškės ateity, kai j’am prasidėt* 
istorija. Dabar galima nurody
ti, kokiomis sąlygomis jis dir
bo ir kokias sunkenybes suma
nymams realizuoti turėjo. Da
lis tų sunkenybių buvo ne jo 
valioj, ir apskritai ne žmogaus 
valioj; dalis jų — tautoje, o 
(Jalis pačiuose St. Seimo daly
viuose. •

Iš St. Seimo šalis laukė ne
paprastai daug, laukė viso, tik
rai sakant — stebuklo. Bet 
stebuklas įvykti negalėjo. Vil

ĘgORBSd
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana- 
šauja:

Iš viso gražu; truputį šil
čiau; vidutiniai mainosi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 45° ir 54° F. ( >

šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 8:16. Menuo leidžiasi 
11:53 vakaro.

kad Vorošilovas jau atvirai pa
reikalavęs, kad iSltalinas. rezig
nuotų iš generalinio Rusijos ko
munistų partijos sekretoriaus 
vietos, kuri djuoda jam dikta
toriaus galią.

Vorošilovas šiandie yra vie
nas populeriausių ir stipriausių 
vadų Rusijoje, ir dėl to jis tu
rėjo drąsos atvirai pareikalau
ti, kad Stalinas rezignuotų.

Molotovas atakuoja Staliną 
kaip kairiųjų komunistų vadą. 
Atrodo, kad Molotovas užims 
Stalino vietą kaip generalinis 
kompartijos sekretorius.

tis, kad St. S. visa sutvarkys 
ir Lietuvoj padarys rojų — bu
vo mesianistiška viltis. Stebuk
lų nėra. Todėl turėjo sekti nu
sivylimas.

Galų gale Prof. Voldemaras 
sako, kad St. Seimas viso, ko 
iš jo buvo laukiama, duoti ne
galėjo, bet — kitoms aplinky- 
MĮCyms esant — galėjo duoti 
daugiau, negu davė, bet davė 
irgi daug.
— KOKIA TAMSTOS NUO

MONĖ APIE ST. SEIMO
KONSTITUCIJĄ?

— Tam aš didelės reikšmės 
nepriduodu.

Čia prof. Voldemaras plačiau 
apsistoja ties žinomąja Lasa- 
lio nuomone apie santykį jėgų, 
sudarančių rėalų konstitucijos 
pagrindą.

— Duoti konstitucijos, — 
sako p. Voldemaras, — nega
lima; ją padaro gyvenimas. Ne 

(tekstas sudaro konstituciją, 
bet gyvenimas.

— Ar gi nerandate, kad SI. 
Seimo konstituciją davė gyve
nimas?

— Taip. Pamatiniai dėsniai 
geri. Tik jie buvo jau ir lai
kinosiose konstitucijose. Bloga 
buvo tai, kad ji nebuvo pildo
ma. Buvo parašyta, bet nega
liojo.

— P. Prof., bet ir tamstos 
duotoji konstitucija taip pat 
nebuvo pildoma?

— Tikrai. Niekas nežino tiek 
konstitucijos laužymo faktų, 
kiek aš. Bet aš su tuo kovo
jau, kiek galėdamas.

— KOKIOS TAMSTOS NUO
MONĖS APIE ST. SEIMO PRA
VESTĄ ŽEMĖS REFORMĄ?

— Ji be abejonės buvo ne
išvengiama — ir ekonomiškai, 
ir politiškai, ir socialiai. Pra»- 
džią jai davė 1863 metų suki
limas, o pasaulinis karas galu
tinai ją parengė. Gal būt, ji 
galima geriau padaryti, bet jos 

reikalingumas buvo Imtinas.
■— Kod?l dabar reikėjo kei

sti žemės reformos įstatymas.
— žemes re f. įstatymas iš

ėjo ne mano kbntrasignuotas 
Aš buvau priešingas tokiam pa
keitimui, kaip jis išleistais. Aš 
buvau už valdomosios normos 
padidinimą nuo S0 ha iki 15(1. 
Tik mimo manymu reikėjo lei
sti tik prisipirkti kiekvienam 
iki tokios normos.

— Kokios Tamsta nuomones 
naujo seimo rinkimų klausimu 
ir kodėl tamstos ministeriavi- 
mo laiku nebuvo prie to pri
eita ?

Aš seimą stengiausi pri
taikyti gyvenimui. Mums svar
bu yra savivaldybes ir seimas. 
Mano planas buvo toks: L iš
rinkti savivaldybes, 2. išrink 
ti seimą ir 3. išrinkti prezi
dentą. Spėjau padaryti tik pir
ma. >
— KAIP DABA K ŽIŪRIT I

SEIMO RINKIMUS?

— Dabar aš nieko negaliu 
pasakyti, nes tai yra valdžios 
reikalas. Aš šiuriu esmės daly
ko: reikia, kad gyvenimas su
sitvarkytų, reikia sugyvenimo 
plačiai bendradarbiaujant. Tau
ta yra kasdieninis plebiscitas
— sako Renanas. čia yra es
mė. Valdžią, kuri nesiskaito su 
gyveniniu, negali išlikti. Sugy
venimo ryšiai turi būti suras
ti. Lietuva biurokratija nega
lės laikytis; policeinėmis prie
monėmis visuomenės neišauk- 
lėsime. Biurokratija gali išsi
laikyti tik neilgą laiką. Mums 
pavyzdys yra Šveicarija.

Čia turiu pastebėti, kad Prof. 
A. Voldemaras apie seimo rin
kimus, kaip matome, nieko ne
atsakė.

— Tamsta kalbi apie sugy
venimą, bet ar Tamstos valdy
mo laikais nepasireiškė ypatin
gas . nesugyvenimas? — buvo se
kantis klausimas.

— Tas yra taip ir netaip. Juk 
teko skaitytis su tikrove, ku
rią sudarė perversmas. Pirmo
je vietoje tek© rūpintis apsau
goti visų gyvybę ir laisvę.

— Ar turi kokio pagrindo 
kalbos apie tamstos paskyrimą 
iį diplomatinę tarnybą?

-r- Jokio. Ką esu Tamstai pa
reiškęs kabineto krizio metu, 
to ir laikausi. Aš šiokį tokį 
politinį vardą turiu ir neran
du reikalo jo nustoti.

— Buvo kalbų ir apie Tam
sios grįžimą į valdžią.

— Tai negalima, nes manęs 
niekas nekviečia ir, jei pakvie
stų aš be sąlygų negalėčiau 
eiti.

— Yra žinių apie derybas su 
krikščionimis.

— Ir aš tokių žinių turiu.
J. Kardelis.

New Orleanse dar du 
tramvajai išsprog

dinti

NIEW OBIjEANS, Lu., geg. 
30. — Ryšy siu: miesto tram
vajų darbininkų streiku vakar 
čia vėl buvo du tramvajai bom
bomis išsprogdinti, žmonių nie
kas nenukentėjo.

Tramvajų darbininkų strei
kas traukiasi jau nuo praeitos 
vasaros.

Belgijos karalius suva
žinėjo vaikuti

£
BRIUSELIS, Belgija, geg. 30. 

— Greitai važiuodamas auto
mobiliu, Belgų karalius Alber
tas suvažinėjo 9 metų vaiką, 
Jean van der Wieleną. Vaikas 
iš neatsargumo pats pabėgo po 
lekiančią mašiną. Nors skaud
žiai sužalotas, vaikutis, dakta
rai tikisi, dar pasveiks.

[Atlantic and Pacific Photo]

Berkeley, Gal. — William W. Cambell, garsus astronomas ir 
Kalifornijos universiteto prezidentas, kuris gegužės 14 d. sun

kiai susirgo

Praplečia pasportų 
laiką iki 6 metų

Atstovų butas taip pat suma
žina pasportų mokesnį nuo 
$10 iki $5

WASHINGT()NAS, geg. 30. 
— Atstovų 'butas vakar priėmė 
bilių, kuriuo Jungtinių Valsty
bių užsienių pasportų galioji
mo laikas leidžiama pailginti 
nuo dvejų iki šešerių metų, o 
mokesnis užsienių pasams su
mažinama nuo $10 iki $5.
„ Rilius priimta 169 balsais 
prieš 89.

Britai atmetė tunelio 
per Anglų sąsiau

rį projektą
LONDONAS, geg. 30. — Im

perijos apsaugos komisija, ku
riai pirmininkavo premjeras 
MacDonald, atmetė projektą 
kasti tunelį po Anglų sąsiau
riu iš Anglijos į Franciją.

Ištyrus yisą| tą sumanymą 
įsitikinta, kad ekonomiškai tu
nelis nebūtų vertas to, kiek rei
kėtų išleisti pinigų jam iškasti.

Louisiana atmetė rezo
liuciją dėl prohibici- 

jos panaikinimo
’----

BATON ROUGE, La., geg. 
30. — Louisiana senatas vakar 
19 balsų prieš 16 atmetė rezo
liuciją prašyti Jungtinių Val
stybių kongresą panaikinti 18- 
tą konstitucijos amendmentą 
(prohibicijos įstatymą).

Klaipėdiečiai pradeda 
dalyvauti pramonės 

propagandoj
Kauno pramonininkai silpno

kai atsiliepė į propagandos ko
miteto kvietimą ruošti savo 
dirbinių vitrinas, šiuo atžvilgiu 
juos bene prašoks klaipėdiškiai, 
kurie, suprasdami visą propa
gandos sVarbą, pradeda rodyti 
savo gaminių virtrinas laikino
joj sostinėj.

šaulių namuose, buv. “Bella” 
patalpoj Klaipėdos muilo fabri
kas “Mesefa” atidaro savo dir
binių parodą. Visa vitrina pa
ruošta iš gražiai dekoruoto mui
lo. Be to vitrinoj bus matyti 
gyva “Mesefos“ reklama—gra
ži panelėj rodanti publikai mui
lus. Be to. klaipėdiškiai ir spau
da’ daugiau naudojasi.

Kinijos prezidentas 
esąs sužeistas

PEIPI'NG'AS, Kinai, geg. 30. 
1— Praneša, kad mušy su su
kilusiais žiemių Kinų genero
lais ties Lunghai geležinkeliu 
priešų kulipkos buvo sužalotas 
gien. čiang Kaišek, tautinės Ki
nų valdžios prezidentas ir vy
riausias karo vadas. Jam bu
vus peršauta ranka.
Kinu komunistai rengiasi pult 

Čeng&u miestu

AMO Y, Kinai, geg. 30.—Pra
neša, kad kinų komunistų jė
gos rengiasi pulti čengčau mie
stą, 30 mylių į vakarus nuo 
Amoy.

Komunistai nukirto telegrafo 
linijas ir apsikasei vieškeliuose, 
atkirsdami miestą nuo bet ku
rio susisiekimo. Išsigandę gy
ventojai bėga į pajūrį.

Kolizijoj sprogo $10,000 
feierverkų; negras 

užmuštas
LEBANON, Ind., geg. 30. — 

Krovinių automobiliui, gabenu
siam $10,000 vertės feierverkų, 
susidūrus netoli nuo čia su ki
tu automobiliu, feierverkai eks- 
pliodavo. Automobiliu važiavęs 
C. Jonės, jaunas Chicagos neg
ras, buvo mirtinai sužalotas.

Imigrantų šmugeliuo- 
tojas nubaustas 

kalėjimu
NEW YOKKAS, geg. 30. — 

Morris Baskin, galva bandos, 
kuri šmugeliavo imigrantus iš 
Lenkijos į Jungtines Valsty
bes, tapo fodenalinio teismo nu
teistas dvejiems metams fede
ralinio baudžiamojo kalėjimo.

Ohio kalėjime vėl buvo 
kilusios riaušės

OOLU1MBU1S, Ohio, geg. 30. 
— Baudžiamame Ohio valsti
jos kalėjime vakar vėl buvo ki
lusios kalinių riaušės, kurios ta
čiau buvo tuojau sargybos pa
tremptos. šeši riaušių vadai bu
vo padėti “skylėj“ su duonos 
ir vandens dijeta.

KAUNAS. Telšių karo ko
mendantas nuėmė nuo A. Tor- 
nau policijos priežiūrą. A. Tor- 
nau policijos priežiūra buvo už
dėta 1927 metais gruodžio 9 
dieną, jam iš Varnių koncen
tracijos stovyklos grįžus.

Visuotiniai rinkimai 
Kanadoj liepos 28 d.
OTTAAVA, Ont., Kanada, 

geg. 30. — Visuotinių rinkimų 
Kanadoje diena nustatyta lie
pos 28.

Konfiskavo jankių 
mokyklos Meksi

koj vodevilius
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

30. — Meksikos švietimo de
partamento įsakymu, amerikie
čių laikomoj čia mokykloj ta
po konfiskuoti istorijos* ir geo
grafijos vadovėliai.

Pasirodė, kad tuose anglų 
kalba spausdintuose vadovėliuo
se buvo vielų, kur Meksika nie
kinama ir žeminama kaip ban
ditų ir galvažudžių kraštas.

Suėmė sukčių, išvilioju
si iš turtingų moterų 

milijonus
BOSTON, (Mass., geg. 30. — 

Federaliniai agentai suėmė čia 
vieną Nathanielį Herbertą 
Wheelerį, 45 metų amžiaus vy
rą, kuris, sako, yra prigavi il
gu bildu išviliojęs iš turtingų 
moterų visame krašte milijo
nus dolerių.

Wheeler, sako, dėjęsis neve
dusiu milijonierium ir, kaip 
toks, stengdavęsis susipažinti 
su turtingomis nevedusiomis 
moterimis ar našlėmis, meilin- 
davęsis joms, pasipiršdavęs ves
ti ir, gavęs jų pasitikėjimą, 
parduodavęs joms beverčių abe
jotinos rųšies kompanijų ak
cijų už dideles pinigų sumas. 
Iš vienos Miami, Fla., mote- 
riškes, Miss Maude Brickell, 
Wheeler esąs tuo budu išga
vęs 100 tūkstančių dolerių.

Tas sukčius buvęs taip buk
lus, kad dagi keletą brokerių 
firmų įvairiuose.miestuose pri
gavęs kelių dešimčių tūkstan
čių dolerių sumai.

Amerikiečiai pirks Ro
mos papai laivą

ROMA, geg. 30. — Ameri
kiečių katalikų kolonija Romoj 
sumanė nupirkti papai Pijui 
XI gražią jachtą. Tam tikslui 
jau pradėta rinkti pinigai.

Romoj gyveną amerikiečiai 
tikis dalį fondo sukelti Jungu 
tinėse Valstybėse.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
geg. 30. — Bandydamas para
šiutu nušokti žemėn iš aero
plano, užsimušė aviacijos kade
tas J. H. Fahring.

Lietuvon

1739 So. Halsted St

galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
į

patogiai. Siunčiant telegrama tik ^0 centų 
daugiau.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo) 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo/§ ryto 
iki 1 vai. po piet.

NAUJIEIMOS
Chicago, UI.

Sibiro valstiečiai ke
lia maištus prieš bol

ševikų valdžią
Turkestane musulmonai pa* 

skelbė “šventą karą’’ sovie
tams dėl mahometonių baž
nyčių naikinimo

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 30. 
— Tiek kinų tiek japonų šal
tiniai praneša apie maištus, ki
lusius prieš sovietų valdžią Si
biro srityse, nuo pat Pacifiko 
pajūrio iki Turkestano, centrą* 
linėj Azijoj. Pajūrio srity, ypa
čiai arčiau Vladivostoko, val
stiečiai ir žvejai protestuoja dėl 
maisto stokos ir priešinas ūkių 
kolcktivizacijai.

Turkestane, sako, musulmo^ 
nų vadai paskelbę šventą karą 
įmes sovietų režimą, dėlto kad 
bolševikai urmu naikina jų me
četes, vadinas, bažnyčias.

Sovietų jūreivių maiš
tas Vladivostoke

Harbino laikraštis Kungpo 
praneša, kad sovietų armotų 
laivų Vorovsky, Krasny ir Vim- 
pel matrosai (jūreiviai) pakė
lę maištą, užėmę Rusų salą Vla
divostoko įlankoj ir paleidę 
tūkstančius kalinių, kurie ten 
buvo sovietų valdžios įkalinti 
(per pastarus kelis mėnesius. 
Tie kaliniai daugiausia buvo 
ūkininkai ir žvejai.

.Susisiekimas telegrafu tarp 
Harbino ir Vladivostoko yra 
nutrauktas, bet iš pajūrio pro-i 
vincijos atvykstantieji į Bar
biną: keleiviai patvirtina prane
šimus apie apvirus Sibiro kai
miečių sukilimus.

Sovietų valiuta Harbino pi
nigų rinkoj stipriai nukrito.

Jaunas lenkas elektros 
kedėj’e nužudytas

OSS'INING, N. Y., geg. M 
— Sing* Sing kalėjime vakar 
buvo elektros kėdėj nužudytas 
lenkas Stanley Ziolkowski, 24 
metų amžiaus, pasmerktas mir
ti už galvažudybę.

Du italų lakūnai susidū
rė ore; 1 užsimušė

ROMA, geg. 30. — Netoli 
nuo Romos dviem italų karo 
aeroplanam susidūrus ore, vie
nas lakūnų, maj. Lavadina, už
simušė, nukritęs iš 1,000 pėdų 
augštumos. Antro aeroplano 
pilotas, maj. Bernardi, sugebė
jo parašiutu laimingai nusilei
sti žemėn.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Dalyvaus “Nau
jienų” Piknike
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SPORTAS
ATIDARYMAS GOLFO 

LAUKELIO

Lietuvių Miniaturinis golfo 
laukas tapo oficialiai atidarytas 
lošimui gegužės 18 d. šių metų. 
Atidarymo iškilmėms buvo pri
rengta' “exibi'tion mateh” 18 
skylių, golfo kontestas vyrams j 
ir moterims su prizais ir krikš
tynos šio golfo laukelio, žino
ma, dėl šalto ir lietingo oro 

>kitos ceremonijos, be “exibi- 
tion mateh”, neįvyko. Lošėjais 
buvo / Dr. Karalius, šio golfo 
laukelio architektas, ir A. K. 
Menas', profesionalas golfinin- 
ka's. Pirmas 9 skyles jiedu iš
ėjo maž-daug lygiomis, bet ant 
antrų 9 skylių architektas pra
dėjo silpnėti ir p. Menui pada
rius 4-tą skylę Į vieną kirti, 
lošis buvo pertrauktas su 
triukšmingais sveikinimais ir 
visi patraukė link 19-tos' skylės. 
Well, žinoma, kirčių skaityti... 
Už padarymą skylės i vieną pp. 
Kumpiai, šios žemės savininkai, 
skiria gyvą antį. Tokiu budu 
p. Menas aplaikč didelę suplotų 
snapu rusišką “untį”. kurią 
paliko atpenėjimui iki savo var
duvių bankieto. Exibicijos pa
sižiūrėti buvo pilnas laukas 

žmonių.
Pats golfo laukelis

Ištiestas ant nedidelio skly
pelio derlingos žemės, gražioje 
apielinkėja, tarpe medelių ir 
krūmelių, gražiai žaliuojančioje 
pievutėje. Viso labo 9 skylės, 
582 pėdos ilgio, nelengvas — j 
“par” 27 kirčių —kožna skylei 
į 3 kirčius geras lošimas. l-ma| 
skylė vardas “Let O’Vievv” 63 
pėdos ilgio. 2-ra “Heart” 46 
pd., 3-čia “Cherry” 65 pd., 4-tą I 
“Triangle” 54 pd., 5-tą “Stein” • 
78 pd.. 6-ta “Mead” 57 pd. ši-! 
tų visų skylių tijas nuo “gri- j 
nu” dalina iškastos duobės' 
raidžių formoj L G C ir pri-Į 
pildytos smilčių, per kurias rei
kia bolė permesti, jei nori nu
krist ant “grino”/ 7-ta “Ilill 
Crest” 52 pd. ‘ Grinas” ruhdi- 
nas ir pats vidurys iškeltas, —: 
bolė ritasi į visas puses ir at
rodo it grybas. 8-ta “Star”’ 
60 pd. “Grinas” aukštas vin- i 
giuotas atrodo it žvaigždė, tar- > 
pe tejos ir “grino” prūdelis' 
vandens ir upelis —tikrai sun
kus par 3. 9-ta “Clover” 1C7 
pd. “Grinas” didelis pavidale 
dobilo lapo, bet čia tam prie
šaky prūdelis, upelis, gėlės, 
krūmeliai—per viską reikia bo
lė perkelti su lazda-niblic. Tik
rai nelengvas lošti su visais 
hazardais. o tuo tai"pu Įdomus. 
Pamėginkite sulošti vieną sy
ki, gi antru syk golfas jums 
išmėgins. Už lošimą šią va
sarą nereikia mokėti. Lazdos 
ir-gi gaunamos veltui, tik bo!“s 
ir tejos ten galima nusipirkti.

Devy/.ioiikta skylė
Skylė 19-ta, tai nėra stacija,

Paveiksle matote “drapiežną 
dzūką” Banccvičių, kuris ren
giasi lamdyti savo oponentą. 
Bancevičius dalyvaus “Naujie
nų” piknike, kuris įvyks birže
lio 8 d. černausko <k.rže. Ta
me piknike dzūkas risis su jau 
pagarsėjusiu jaunu ristiku 
Bložių.

bet yra butas, kur galima nuo 
lietaus pasislėpti, pasivalgyti 
antienos ir šviežių kiaušinių. 
Atidarymo dienoje svečių pri
ėmimo komitetas buvo gana 
darbštus'; p. J. Raslavičius, ap- 

i tickininkas. mandagiai priimi- 
; nėjo svečius, ypač prie leidžiu 
buvo prielankus. P-ni Kumpie
nė vaišino svečius; p. Kumpis I tšeimininkavo visuose veikaluo
se. Dr. Karalius, kaipo archi
tektas šio laukelio, aiškino sve- 

' čiams apie golfą ir konstrukci
ją laukelio, p. Menas kaipo pro
fesionalas parodė keletą įdo
mių golfo kirčių. Svečių ir vieš
nių susirinko skaitlingas būre
lis, nors oras buvo nepakenčia
mas.

—Gclfo Reporteris.
“Naujienose” Report. rašė 

buk tai buvęs Liet. Golfo Kliu- 
bo turnamentas. Tai ne. Ma
tote kaip jis suklydo bei klai
dingai buvo informuotas. G. R.

Roseland
Goiden Staricči ii nugalėjo Ken- 

sington Boosters jauktą.
v'a

Pereitą ncdė.ldieni, gegužės 
‘25 d., prie 95th St. ir Michi- 
»an avė. Goiden Stariečiai lo
šė beisbolą su Kensinglon 
Boosters jauktu. Abudu jauk
tai buvo geri ir lošimas buvo 
geras. Tačiau lošimas užsitę
sė kiek ilgiau, nes reikėjo loš
ti 10 apshnainymų (innings), 
kol persigalėjo vieni kilus. Vis
gi galų gale Stariečiai nuga
lėjo Kvnsington Boosters jauk
tą, padarydami 8 prieš 7. Pa
gal apsimainymus lošimo eiga 
buvo tokia:
K. Boosters 000 210 130 0—7 
Goiden Star 001 211 110 1—8

Publikos labai daug buvo 
prisirinkę lošimo pažiūrėti. Dau
gumoje lietuviai.

Ateinanti nedėldienį Goiden 
Stariečkii los beisbolą su South 
Town Jolly N i ne jauktu pa
prastoj vieloj prie 95th St.

— N.

............................. ■ . ................... _ i. f -■! _ ..... i' ""-X

PIRMAS PIKNIKAS
Rengia 20 Wardo Lietuviu Politikos ir

Pašei pos Kliubas
Nedėlioja Birželio-J įme 1 d., 1930 m.
J. Savicko darže prie Tautiškų {topiniu

JISTICF PARK, II.L. 
Prasidės 10 vai. ryta

Bus puiki muzika, atsilankę visi busite Užganėdinti — prisira- 
šimas j Kliuba veltui. Kviečia visus KOMITETAS.
.... ............................................... -Iii.......................• ..... m . ...................... .-y

Dr-stė Susivienijimo Broliu ir Seserų 
Lietuvių 

Rengia

IŠVAŽIAVIMĄ
1 d. Birželio nien., 1930 m.

Stepono Svelaiiio Farmoj
86 ir Kean Avė.. Justice Park 

Kviečiame širdingai vkuii at ilankyti.
Kviečia RUNGĖJAI.

(Atlantic and Pacihc i’hoto] 

Bayonne, N. J. — Mineralinio aliejaus įmonės gaisras, l«iris 
padarė nuostolių už $3,000,000.

Town of Lake G. Petkus, 1b 
Bagdonas,L r f

2 i
o o

šiomis dienomis buvo bes-! 
holo lošis tarp šios apielinkės; 
lietuvių /Un i ly kliubo bešbolo 
jaukto ir 
šio

jankio.
tczultatai tokie:
UNITY vs. RAJAUS

Un i t y LBC—7

Shorty,
Walter,

13 7 H

T. Wask, If 
Vince, cf 
Tom Bardauski
T. Baksinskas,

A. Dapkus, 2b 
A. Lakomskis 
T. Valeckas,. s

3b 0 (1

v j Norkuj 
0 ' VValtei 
0! Lefty,

Stalz,

Raju ha

rf

Urtity Llic. 000 001 42x—7

TWo-bušt hits: Vince, Dap
kus, Petkus, Shdrty, Walter.

Štruęk out; Lakomskis 11;
Norkus 10.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS
Pinigus gavo

16537—Adolfui Vinspaliui 
16545—Kazui Spingiui 
16551'—»L. Arlauskienei

165515—Onai įBakytei
16'556—iM. Brazdeikienei
24601—Vincentui Rulevičiui 
16559—Amelijai Kvedericnei 
16570—Antoninai Janaitytei 
16547—Juozapui Bružui 
16569—M. Macienei 
21603—K. švagždaitei 
16552—Antanui Ūseliui 
16546—.Benediktui Bružui 
16553—Katrinai Inčiuriienei 
16541—A. Savokaičiutei 
16544—Barborai Spingienei 
16548—Ooai Martinkienei 
16582—Onai Matusevičicnci 
25352—O. P. Beniulienei 
15679—IMI. Marmalkevigienei 
16578—Kazimierai Lelienei 
24608—Veronikai Rukenckienei 
16576—Uršulei Jonaitienei 
16580—S. Marmakevičiui 
25590—Petrui 
25591 —Jonui 
56778—Jonui 
56781—Anelei
25342—Onai Tomienei 
1 64-8 t----dprijoiini Veluvičiiii

21596—Veronikai Gribienei 
16521—Dominikui Žukui 
16479—Vladui !Sialogubovui 
11;5()9—Valerijai Liaugaudienei 
1617 8—J o h a n a i Sal og u b o v a i 
16482 Uršulei Liesienei 
16 190—Anufrui Ilimavičiui 
16491 įBalborai iMilaitei 
16505—Domicėlei šaukštienei 
16520—J.eonorai Urbotienci 

i 16534—Katrinai Norvilienei 
Totai 116536 Marcelei Sulkaitienei

>d00 000 010—1 16528—Veronai Bukauskienei 
-u-  -- —:------- ;---------- :-----—--- --------

Petipui
Saldžiui
Naščių i
Gricienei

R.ajahs—4

Totai

n
5 
;)

31

špardavimas
PEOPLES FURNITURE CO. didžiausi Lie
tuviai radio pardavėjai Chicagoje nuspren
dė sumažinti radio staką ir išparduoti ge
riausių Standard padarymo radios už % kai
nos ir už Vi arba tiesiog už pirkėjo teisingą 

pasiulijimą.

r h 
0 0 
O 1 
0 0 
O o
1 o 
0 1 
0 1 
o o

0
0

0

Seniausis ir Didžiausia
cagoj

MES TEIKIAME 100 NUOŠIMČIU PATARNAVIMĄ
' IR GERIAUSIOS RŪŠIES TAVORĄ » • I k

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette. 0727
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct.,' Cicero
, Tel. Cicero 3794

• SKYRIUS
3201 Auburn Avenue

• ■ . - * < ■.

Tek Boulevard 3201

$225.00

Pasinaudokite šia Proga.
Matykite Šiuos Bargenus Tuojaus!

Sonora Radios už

$195.00

$895.00

$350.00

$150.00

$246.50

$250.00

$245.00

$145.00

R. C. A. Radiolas už

R. C. A. Radiolas su viskuo

Atvvater Kent Kombinacijos Radio

Atwater Kent Radios

R. C. A. Radiolas už

Atwater Kent A. C. setai
r’ ’ h » • ' < |

Fada Radios

R. C. A. Radiola už

P0.1' 

1į (

S4Š.00 
$70.00 

$200.00 
$175.00 

$60.00 
$113.50 

$40.00 
$98.00 
$48.00

Taipgi ir kitokių aukštos rūšies nauji radios 
dabar parsiduoda už labai žemas kainas, 
kaip tai: SPARTON, BRUNSWICK, MA- 
JESTIC, VICTOR, ir kiti. Todėl nepirkite 
radio kitur pakol nepalyginsite musų kainų.
Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems 

pagal išgalę.
>T STO»L'SOUTH Westsioes

^^==7^^FbrThe homeS

4177-83 Archer Av.
Lafayette 3171

2536-40 W. 63 St.
Hemlock 8400

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
fNYl&ORATIUO 

jood roa conv*li*c«ht» 
RlF1USHlN<> 

GQOD FOR THl H0M6 
WI> t,M ««'»« »• j

rimIuck 5?xW 
£ "AVA&ĮĄįjjJ __ _.2__  - ■ -

Jis yra rekomen- 
duojamaiyjęr

Dt.B.Mciiolas
Prašykite pavo groseminko crba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2|
J Eina kiekvieną ieitadlenj, bendradarbiaujant !
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APŽVALGA
Amerikon gyventojų 

prieauglis

mų duris. Moteriai pagailo iš Čekoslovakijos stiklo, batų ir 
žmogaus. Ji davė pabastai dra- visokių papuošalų už $30,000,- 
bužius, pavalgyti ir dar 50 00. Tai pusėtinai didelė pinigų 
centų keliui. suma. Na. o už kiek importuo-

šiomis dienomis ponia New- jama visokių dirbinių iš Lietu-

Apskaičiuojama, kad Jungti
nės Valstijos 2000 m. turės 
maždaug 185,000.000 gyvento
ji).

Praeityj Amerikos gyventojų, 
skaičius pasidvigubindavo kas 
23 met'ai. Dabar gyventojų 
prieauglis sumažėjo du kartu.. 
Ir juo tolyn, tuo prieauglis 
mažės.

Kuomet mes, sako Dr. War- 
ren S. Thomson, kas dešimtį 
metu nebeturėsime nuo 15 iki v
25 nuošimčių naujų kostume- 
rių, tai mums* telis visiškai pa
keisti biznyj naudojamus bu

dus. Tąsyk mes turesime lai-i

ton gavo iš Dalias. Tex., ži
nia, kad Eugene Stanford pa
liko vieną trečdalį savo turto, 
kuris sudarė $90,000. Pasirodo, 
kad Stanford buvo tas pakas
ta, kurį prieš šešioliką metų 
Nevvton pavalgydino ir aprengė. 
Mat, Stanford nuvyko į Dalias 
ir ten praturtėjo, bet jis' per 
visą gyvenimą negalėjo užmirš
ti tos moters, kuri ji sušelpė 
bėdoj esant. Ir jis pasiryžo 
tinkamai atsilyginti, paskirda
mas jai $30,000.

Pasirodo, kad gera širdis ir 
žmoniškumas kartais yra visai 

neblogas investmentas.

vos ? .. J

Atpigo maisto produktai 
% K

šiais metais žymiai atpigo 
maisto produktai. Gristede 
grandinės maisto krautuvės nu
pigino kainas nuo 7 iki 8 nuo
šimčių palyginus su pereitais 
metais. žinovai mano, kad 

- trumpoj ateityj maisto pro
duktai turės dar labiau atpigti.

Muitų politiku

ko, energijos ir išteklių page
rinimui musų gyvenimo. Iki 
šiol musų energija buvo sunau
dojama priėmimui ir aprūpini
mui “naujų svečių’’.

Per paskutinius 25 metus 
Amerikos gyventojų skaičius 
padidėjo 40 nuošimčių. Bet 
tuo pačiu laiku gelžkelių elek
trifikacija padidėjo ant 170%; 
gazolino naudojimas ant 200%; 
telefonų—1,000. ir elektros 
šviesos ir jėgos—2,000%.

Tas milžiniškas padidėjimas 
naudojime elektros, gazolino, 
telefonų ir kitų dalykų reiškia 
tik vieną dalyką: būtent tą, 
kad amerikiečių gyvenimo stan- 
dardas' žymiai pakilo.

Radio priimtuvai

Vidutiniškai imant, radio pri
imtuvo amžius yra puspenkti 
metai. Pereitais metais 2,118,- 
000 radio priimtuvų buvo pa
keista naujais. Spėjama', kad 
šiais metais tas skaičius nupuls 
iki 1.875,000. Viso Amerikos 
žmonėms radio priimtuvų buvo 
parduota 16,999,000. Penki ir 
puse milijonų tų priimtuvų, jau 
atgyveno savo dienas, s

Batų gamyba
Atrodo, kad šiais laikais 

mums' mažiau tereikia batų, nes 
žmonės mažiau bevaikščioja. 
Jie juo tolyn, tuo labiau važi
nėja automobiliais. Bet faktai

Patarlė sako: “Kaip Dievas 
gudui, taip gudas Dievui”. Pa
našiai atsitiko ir su Amerikos 
muitų politika. Amerika, pa
taikaudama savo pramoninin
kams, pasiryžo apsitverti aukš
ta muitų siena. Bet lazda, kaip 
žinia, turi du galu. Ir da>b&’ 
tas antras lazdos' gahs prade
da pusėtinai skaudžiai pliekti 
Ameriką. Pirmiausiai Kanada 
pasisakė už uždėjimą- muitų 
ant Įvežamų iš Amerikos pro
duktų. O šiomis dienomis Ku
ba išleido naujus muito pa
tvarkymus, kuriais einant ant 
kaikurių produktų (vyriausiai 
maisto dalykų) muilas padidi
nama iki 500 nuošimčių! Ta 
nauja muitų politika skau
džiausiai palies' Ameriką, ka
dangi iš Amerikos Kuba dau
giausia ir pirkdavo maisto.

Batai ir pusbačiai

Viena stambiausių Amerikos 
batų gaminimo Įmonė prieš 
penkis metus išdirbinėjo 40 
skirtingo stiliaus vyriškų batų. 
Dabar ji bedaro tik keturių 
stilių batus, kadangi pareika
lavimas labai nupuolė. Šiandien 
vyrai tiek vasarą, tiek žiemą 
daugiausiai dėvi pusbačius (low 
shoesj. Iš dešimties vyrų tik 
vienas bedėvi batus, o devyni 
pusbačius.

Arklių ir mulų sumažėjimas

Per paskutinį desėtką metų 
Amerikos fermose arklių skai
čius sumažėjo ant 6,900,000, o 
mulų—ant 110,000. Ačiū tam 
pasidarė nemažas farmų pro
duktų perviršis. Pirma reikėjo 
apie 18 milijonų akerių žemės, 
kad užauginti tiems gyvuliams

rodo, jog batų gamyba nuolat 
didėja. Štai batų produkcijos 
Amerikoj skaičiai (pųromis):
Metai Pagaminta Import. Export.
1921 286,771,000 146,000 10,376,000
1922 323,876,000 643,000 7,080,060
1923 351,114,000 1,938,000 9,910,000
1924 313,230,000 2,652,000 8,504,000
1925 323,553,000 1,985,000’ 8,888,000
1926 324,514,000 2,355,000 8,002,000
1927 343,606,(8)0 3,004,000 8,235,000
1928 344,351,000 4,422,000 6,909,000
1929 361,102,000 8,358,0(8) 4,807,000

Pereitais metais nepaprastai 
padidėjo importuojamų batų 
skaičius. Daugiausiai batų 
Amerika importuoja iš Čekoslo
vakijos. Prieš kiek laiko Chi- 
cagoj tapo atidarytos keturios 
Bata krautuvės, kur pardavi
nėjama išimtinai Čekoslovaki
joj padaryti batai. Tose krau
tuvėse gana neblogus pusbačius 
galima gauti už keturis dole
rius.

Blogi čekiai

Namų apkainavimas
Didelei žmonių daugumai na

mų kainos yra tikra misterija. 
Jie negali ir nebando suprasti, 
kodėl už vienus namus moka
ma nepalyginamai daugiau, ne
gu už kitus, nežiūrint i tai, 
kad tarp tų namų sunku įžiū
rėti bet kokis skirtumas. Bet 
jei žmogus nusiperka vienus 
namus, paskui juos parduoda 
ir perka kitus, tai namų kai
nos jam pasidaro labiau realė- 
mis. Jis pradeda geriau su
prasti tuos faktorius, kurie 
kontroliuoja namų kainas.

Pirkimas ir pardavimas namų 
yra' savo rųšies mokslas“, kuris 
reikalauja žinojimo tam tikrų 
pagrindinių principų ir didelio 
patyrimo. Apkainuctojas turi 
visą laiką turėti galvoj namų

pašarą. Dabai* ta žeme yra 
naudojama auginimui kitokių 
farmos produktų.

Kodėl arklių ir mulų skai
čius farmose sumažėjo. — nėra 
sunku suprasti. Industrijoj ma
šinos pavaduoja žmones, o fai
luose ne tik žmonės, bet ir ark
lius bei mulus“.

Laivai

National Retail Credit As- 
sociation sekretorius. Guy H. 
Hulse, sako, kad dėl blogų če
kių Amerikos žmonės per pra
eitus metus' turėjo apie $300,- 
000,000 nuostolių. Ir dar kol 
kas nesurasta būdų, kaip nuo 
to pikto atsiginti.

Sidabrinio dolerio vertė
Sidabrinis doleris šiandien

besikeičiantį stilių. Statybos 
atžvilgiu namas gali būti kuo- 
geriausis, Ibct jeigu jis nėra' mo
derniškas, t. y. nėra pastaty
tas pagal paskučiausią madą, 
tai jį sunku bus parduoti už 
tinkamą kainą.

Yra gerai žinomas“ faktas, 
kad vienus namus galima par
duoti daug lengviau, negu ki
tus, ir tai už daug aukštesnę

■atsiranda žmonių, kurie nori ir 
gali pirkti namus. Antra, nuo 
namų kiekio.

Kada žmones apima savo rū
šies karštis ir jie, nežiūrint j 
nieką, nori savo namus turėti 
(kaip, pavyzd., atsitiko 1919- 
1920 m.), tai kainos namams 
nepaprastai pakyla. Ir tai visai 
natūralūs dalykas, kadangi pir
kėjų skaičius labAį padidėja ir 
Įvyksta savo rųšies varžytines.

Patyręs namų apkainuotojas 
ir tokiais nenormališkais laikais 
bando tinkamai atsakyti į se
kamus klausinius: Už kiek šį 
ar kitą, namą bus galima par
duoti kitą metą? Ar galima 
tikėtis, kad už aštuoniolikos 
mėnesių ant šių namų bus di
delis pareikalavimas? Vadinasi, 
ar daug atsiras pirkėjų?

Kompetentinškas apkainuoto- 
jas stengiasi nustatyti namams 
rinkos kainą, tuo pačiu laiku 
atsižvelgdamas i tai, -kiek už 
tuos namus bus galima gauti 
trumpoj ateityj. O rinkos’ kai
ną nustato sekamas dalykas: 
sakysime, randasi žmonių, ku
rio nori, g~ali ir yra pasiryžę 
pirkti namus; iš kitos puses, 
randasi žmonių, kurie sutinka 
parduoti savo namus, nors jie 
nėra spiriami tai daryti (spi
riami skolų, negalėjimu išsimo
kėti ir t.t.). Tos rųšies žmonės 
ir nustato namams rinkos kai
ną arba vertę.

Tai tiek bendrai apie namų 
apkainavimą. Kitą kartą pa
rašysiu apie namų vertės įvai- 
ravimą.—N.

Bedarbė nedaug tesu- 
> mažėjusi

Atėjus pavasariui ir atšilus 
orui, paprastai atsiranda dau
giau įvairiose industrijose dar
bų. Tačiaus šiemet pavasaris 
nedaug* iki šiol prisidėjo prie 
bedarbės sumažinimo. Tą fak
tą patvirtina ir Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas’ p. 
Green. Savo pranešime iš 
Vashingtono p. Green sako, 
kad vienas iš penkių unijos na
rių neturi nuolatinio darbo. Ne
darbas unijos rateliuose, sako 
Green, už gegužės mėnesį stovi 
20 nuošimčių, sulyginus su 21 
nuošimčiu už balandžio mėnesį.

<Tiesa, kad kai kurie darbi
ninkai susirado darbo farmose 
>r prie kelių tiesimo. Duonos 
eilės, sako p. Green, daugiau 
nebereikalingos, bet esą vistik 
bedarbe nedaug’ sumažėjo.

P-as Green sako, kad mažas 
naujų namų statymas' ir apla
mai lėtas prekybos ir industri
jos atsigriebimas yra priežas
tys. kurios trukdo paprastam 
dalykų pagerėjimui šio sezono 
laiku.—R.

tame reikale padaryta ir jau 
duodama“ gerų rezultatų.

American Petroleum Insti
tute skelbia, kad pereitą savai
tę aliejaus produkcija sumažėjo 
28,000 tūkstančiais bačkų kas
dien. Jeigu aliejaus kompani
jos ir toliau kooperuos aliejus 
produkcijos ^mažinime, tai 
galima laukti biznio pagerėjimo 
šioj srity ir šėrų kylirno. Bet 
tuos jų gerus norus tik ateitis 
parodys.—R. ,

Palatas ir Priežiūra 
St. Paul’s Ligoninėj 

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tek Boulevard 6060

a

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir 

Erskine
atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

TAISOME
UITOM0BILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, aeležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
'•♦‘ikalirura orie mašinos viską

■ padarom.

Drillings Auto 
Body 

8.34 W. 35th St.,
Phone Yards 1806 
CHICAGO. ILL, ’

r....... ...... ..... .......... .
Pasiuvu Dreses

Moterys nusipirkit materijola, o 
aš padarysiu gražia dresiuke pa

gal naujausios mados

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238

Valandos nuo 10 ryto iki 6 va) 
vakare, utarninke, ketverge ir nu

batoms iki 9 vai. vakaro.

Archer Avenue
BIRD STORE

Užlaiko Kanar- 
kas, gražiuosius 
Paukščius, Papu- 
g a s, Importuo- 
t u s Narvelius 
(klėtkas), Tro-

gyvulius.
Savininkas 

Chicago, III.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockw«ll St., 
CHICAGO, ILL.

ŠIE LIETUVIAI REALESTAT1NINKAI 
PASIRENGI JUMS PATARNAUTI

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

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

Tel. Hemlock 8099

M. Rozenski & Co.
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 21Q2

M. J. Kiras

Tel. Yards 6894

J. N. Zewert & Co

(Perkam, parduodam ir mainomi 
minus, farmas ir lotus. Greitas iri 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co. j

Tel, Lafayette 5107

3335 So. Halsted St,

Vokietija šiandien turi grei
čiausius laivus. Tais laivais 
yra “Bremen” ir “Europa”. 
Kiekvieno laivo tonažas lygina
si 48,000.

Laikraščiai dabar praneša, 
kad anglų kompanija yra nuta
rusi statyti milžiną laivą, ku
rio tonažas busiąs 75,000. Tai 
busiąs didžiausias“ pasaulio lai
vas. Taip pat jis busiąs grei
tesnis nei vokiečių laivai.

Pranešama taipgi, kad Jung
tinių Valstijų generalis paštų 
viršininkų Brown pavedęs 
Amerikos paštą į užjurį vežti 
United States laivų linijai. Bet 
kontraktą ta laivų linija gavo 
tik su ta išlygą, kad trumpoj 
ateityj ji turės pastatyti du 
naujus laivus, kurie savo grei
tumu turės prilygti greičiau- 
siems pasaulio laivams.

Tų laivų pastatymas kainuo
siąs apie $600,000,000.

(Jenas investmentas

Prieš v šešioliką metų atvyko 
į Springfield, Mass., nuskuręs 
ir išbadėjęs pabasta. Jis“ pa
sibeldė Į ponis J. Newton na

tūra vertas tik 31 centą. Tiek 
tėra vertas tas metalas, iš ku
rio sidabrinis doleris yra pa
darytas.

Kovo 4 d. sidabro uncija par- 
sidavinėjo už mažiau nei 40 
centų. Dolerio monetai sidab
ro nepilnai tėra suvartojama 
uncija. Tikra to sidabro vertė 
lyginasi maždaug 31 centui.

Del sidabro vertės nukritimo 
Amerikos valstybes iždas’ turė
jo apie $150,000.000 nuostolių. 
Tačiau tai nei kiek nepalietė 
nominalę sidabro dolerio vertę.

Prieš dešimtį metų kiekvie
nas sidabrinis doleris turėjo už 
80 centų sidabro. Penkiems 
metams’ prabėgus to sidabro 
kaina nukrito iki 53 centų, o 
dabar beveik iki 30 centų.

Tai pasidarė todėl, kad pa
saulis turi perdaug sidabro. 
Tačiau sidabro naudojimas Į- 
vairiems tikslams nuolat didė
ja. Kai kurie tad pranašauja, 
jog neužilgo sidabro kaina' vėl 
pralės kilti.

Importas iš Čekoslovakijos
. Vien tik Chicago importuoja

kainą, nors tų namų pastaty
mui išleista po vienodą sumą 
pinigų.

Reikia žinoti, kad kiekvienas 
daiktas turi savo vertę, kurią 
galima gana tiksliai nustatyti. 
Iš kitos pusės, namų apkaina- 
vime nėra tikrų taisyklių, ku
riomis visą laiką butų galima 
vadovautis“. Dažnai nuosakus 
protavimas turi daug didesnę 
vertę, negu visokios taisyklės.

šiame skyriuje aš bandysiu 
patiekti visą eilę straipsnių 
apie namų apkainavimą. Ta
čiau iš kalno turiu pasakyti, 
jog tuose straipsniuose apie 
jokias ypatingas formulas ne
bus' kalbama. Visa kas ten bus 
paduodama, tai ekspertų pata
rimai. Tų ekspertų, kurie per 
daugelį metų užsiėmė namų ap- 
kainavimu. Jų patyrimais ga
li kiekvienas pasinaudoti, ka
dangi pastaruoju laiku apie na
mų apkainavimą yra išleista 
keliolika knygų ir biznio žur
naluose nuolat telpa tinkami 
straipsniai.

Nuo ko priklauso namų ver
tė? Pirmiausiai nuo to, kad

Sumažino aliejaus 
produkciją

Seniai buvo galvojama ir kai 
kurių kompanijų tariamasi, 
kaip sumažinti aliejaus (gazoli
no) pervirši. Būdavo vienos 
kompanijos sumažina savo lau
kuose aliejaus produkciją, bet 
kitos to nepaisydavo ir dar 
stengdavosi naujų aliejaus šal
tinių surasti ir tuo budu už
versti aliejum rinkas“. Tas, ži
noma, ne tik numušdavo gazo
lino kainas, bet prisidėdavo prie 
aikvojimo aliejaus šaltinių, ku
rie vistik nėra amžini. Gi abe
jas kompanijų biznis buvo at
sidūręs neaiškioj padėtyj. Te- 
čiaus kiek laiko atgal kai ku
rios stambesnės’ kompanijos ir 
net valdžios atstovai pradėjo 
ieškoti kelių, kad prieiti prie 
kokio nors susitarimo konser
vuoti aliejų. Ir tos jų pastan
gos nors ir nedavė pilnai pa
geidaujamų vaisių, vienok daug

piškas žuvis, A- 
ęiuariumus, šunis 
ir kitus naminius
JOHN F. KALKE.

4123 Archer Avė.,
Phone Virginia 2448

5339 S. Central Avė.
S. E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie ?»02

$614-16 RooMvelt Rd 
arti St. Louia Avė 

CHICAGO. ILL.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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KRAUJO 1
LIGOS IŠGYDOMOS
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau- /P |JĮiBfeL 
jo užnuodijimą, 
žaizdas ir odos | 
ligas. Jo gyvas- U: ,«• 
ti gelbėjantis gy- 
dynias pašalina 
iš kraujo visus V 
nuodus ir nepri- 
leidžia pa r a 1 y- 
žiaus ir smegenų 
pakijkimo. Sau- 
ginusi ir geriau- / '
si žinomi meto- * 
dai. Dr. Ross iš- Dr. B. M. Ross 
bandyti gydymai 
išgydė tūkstančius. Užsikrėtelis 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus. 
Žemiausia kaina, kokia galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy
kai.

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METŲ PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

Imkite elevatorių iki penkto aug- 
što — Kambarys 506 dėl vyrų, 
Kambarys 508 dėl moterų.

Virš trisdešimt metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūslės, 
urinarų. privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumų. Specialis gy
dymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedėliais, seredomis ir 

subatomis nuo 10 iki 8 v. v. ' 
ATSILANKYKITE ŠIANDIE. I 

■-» gj a. -tttt TT.-gn;---------nm-.Ti vaJJ

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

Akli išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Rėktume 
ligos išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSU GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME 
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo 
laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

PASITARIMAI IR EGZAMINACIJA DYKAI
Valandos: 10 v. r. iki 8 v. v. kasdie. Nedėliomis 10 v. r. iki 2 v. p. p. 

REKTUMO DEPARTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Damen Avenue, Chicago, III.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 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 12d.
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir cementą dėl beismento 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti plasterį ir kalkes dėl 

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

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY C0.
14th Street & Western Avė.
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OLŠAUSKO “PASIDARBAVIMAS” GRUODŽIO 
PERVERSME

Nuteistasis už žmogžucfybę šešiems metams kator
gos pralotas Olšauskas padavė p. Smetonai malonės 
prašymą. Tame dokumente buvęs “Saulės” draugijos 
pirmininkas nurodo “maloningam bei galingam ponui 
Prezidentui” į savo be galo didelius “nuopelnus” tautai 
ir maldauja jį neleisti vykdyti teismo nuosprendį. Tar
pe kitų savo “nuopelnų” Olšauskas pažymi ir tą, kad 
jisai padėjo sąmokslininkams 1926 ,m. gruodžio mėn. 
17 d. nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, remdamas darbu 
ir pinigais fašistų' “Tautos Valią”.

Ve kaip skamba ta vieta praloto Olšausko prašyme: 
“Be to, šiuomi drįstu prašyti Jūsų Ekscelenci

jos malonėti atkreipti atydą... į mano labai pavo
jingą darbą ir pinigines išlaidas veikiant žodžiu ir 
raštu ‘Tautos Valią’, kad išgelbėtų Lietuvą nuo ke- 
renskinės bolševikėjančios Griniaus su SleževičJum 
buvusios valdžios.”
Vadinasi, tas žmogžudys, pasmaugęs našlę Ustja- 

nauskienę, giriasi, kad jisai dirbo “labai pavojingą dar
bą” ir kurstė fašistuojančius gaivalus padaryti pervers
mą valstybėje. Jisai mano, kad už šitokį “nuopelną tau
tai” p. Smetona būtinai privaląs paleisti jį iš katorgos!

Tai matote, koki tipai stovėjo užpakalyje tų, kurie 
įvykino Lietuvoje “naują erą”.

GEGUŽĖS 15 DIENOS IŠKILMĖS LIETUVOJE

Dabar jau yra atėję iš Lietuvos laikraščiai, kuriuo
se paduota Steigiamojo Seimo sukaktuvių minėjimo 
aprašymai.

Pasirodo, kad viešos iškilmės gegužės 15 dieną bu
vo surengtos Lietuvos Universitete. Buvo manyta reng
ti iškilmes Valstybės teatre, bet policija nedavė leidimo. 
Kadangi Universitetas turi autonomiją, tai policijos 
leidimo tam rengimui nereikėjo.

Rengėjai buvo studentų “Varpo” ir “Žaizdro” or
ganizacijos. “Varpininkai” yra liaudininkai, o “žaizdri- 
ninkai” — socialdemokratai. Kalbas pasakė Dr. K. Gri
nius, inž. St. Kairys ir adv.. P. Leonas. Iškilmes atidarė 
ir joms pirmininkavo Universiteto rektorius, prof. V. 
Čepinskis. Už prezidiumo stalo sėdėjo, be aukščiaus pa
minėtųjų asmenų, taip pat ir F. Bortkevičienė, prof. 
Purenąs ir K. Bielinis.

žodžiu, tas rengimas buvo grynai vak liaudininkų 
ir socialdemokratų. O krikščionys demokratai, kurie 
pradžioje agitavo už St. Seimo sukaktuvių minėjimą, 
atsisakė dalyvauti (spaudoje yra žinių, kad jie veda de
rybas su tautininkais). Publikos gi atvyko tiek, kad vos 
trečdalis sutilpo į Universiteto didžiąją salę; kiti du 
trečdaliai turėjo eiti namo.

Prof. Čepinskio, Dr. Griniaus, Kairio ir Leono kal
bos iššaukė karščiausius aplodismentus klausytojuose. 
Kalbėtojai pabrėžė Steigiamojo Seimo svarbą nepri
klausomai Lietuvai ir išreiškė tvirtą viltį, kad kraštas 
turės grįžti į Seimo nustatytas vėžes.

šitie faktai pasako gana aiškiai, ar Lietuvoje de
mokratijos idėja yra mirus, ar ne.

STALINCV KRACHAS PAS SUOMIUS

Jau ir pas Amerikos suomius (finus) komunistų 
vežimėlis pavirto ant šono.

Suomiai turi stiprias kooperacijas Amerikoje. Ne
seniai įvykęs tų kooperacijų suvažiavimas - Superior 
mieste, Wis., patvirtino direktorių raportą, iš kurio ma
tyt, kad suomių kooperacijos turi 24,000 narių ir pada
rė per 1929 metus $1,750,000 apyvartą. Šiais metais ti
kimasi, kad apyvarta pasieks dviejų milionų dolerių.

Ir komunistai iki šiol tas kooperacijas kontroliavo. 
Bet aukščiaus paminėtam suvažiavime komunistai ga
vo “saktį”. Trys komunistai direktoriai tapo pašalinti 
iš cehtralinės kooperacijų tarybos ir suvažiavimas pri
ėmė rezoliuciją, kurKsako, kad “kooperatinis judėjimas 
privalo būt neitralus link įvairių darbininkų klasės ju
dėjimų”. Vienu žodžm, suvažiavimas, nutarė, kad komu
nistų partijos kontrolė kooperacijose turi būt panaikin
ta.

Dalykai šitaip pakrypo dėl to, kad vadovaujantieji 
suomių kooperacijų darbuotojai (Halonen ir k.) atsisa-

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .............. -..........-...... $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams .... ................ 2.00
Dviem mėnesiam ..............   1.50
Vienam mėnesiui ......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija ......_____________ 8c
Savaitei  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ..............  $7.00
Pusei metų ..........   8.50
Trims mėnesiams ... ........... — 1.75
Dviems mėnesiams .................  1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, III.

kė klausyt Maskvos ir jos agentų komandos. Jie tapo 
išmesti iš partijos.

Stalino biznis smunka.\

Kada Bus Pasaulio 
Pabaiga

Pranašavimai apie pasaulio piar 
baigą. — Mokslininkų teori
jos. — žemės atvėsimas. — 
Saulės atšalimas. — Teorija 
apie vandens pranykimą.

Mintis' apie pasaulio pabaigą, 
rašo vienas laikraštis, klebena 
žmonių širdis nuo pat žilos se
novės. Ypač šiuo klausimu rū
pintasi viduramžiais, didžiau
sio tamsumo ir fanatizmo lai
kais. Pirmaisiais amžiais po 
Kristaus tikėta, kad pasaulio 
galas’, pagal Biblijos pranašavi
mus, įvyks tada, kada sukaks 
tūkstantis metų po Kristaus 
mirties. Bernardas iš Turingi- 
jos 960 m. pranašavo artimą 
pasaulio galą, jis net pasakė 
laiką, būtent, kai Anonciacijaus 
šventė bus didžiajame penkta- 
dienyj. Taip neužilgo atsitiko, 
bet pasaulis nepadarė nei ma
žiausio noro žūti. Dešimtame 
amžiuj visi karališki nutarimai 
prasidėdavo žodžiais: “Kadangi 
pasaulio pabaiga jau arti...” 
Tačiau veltui. 1186 m. astrolo
gai išgąsdino žmones pran'aša- 
vimu, kad greitai įvyks visų 
planetų susijungimas; deliai to 
keletas baikštuolių net nusižu
dė. Keturiolikto amžiaus pra
džioj alchemikas Vileneuve pa
skelbė, jog 1335 m. ateis Anti
kristus. Garbingas ispanų pa
mokslininkas, Vincentas Terier, 
užtikrino, kad pasaulis gyvuos 
tik tiek metų, kiek yra eilučių 
psalmėse, t. y, maždaug 2537 
metus. Pasaulio pražūtis buvo 
išpranašauta ir 1832 m. Apie 
tai mini nėt' Perengeris savo 
dainelėse. Ypač didelį' nerimą 
sukėlė pranašavimas 1340 me
tams. Tas svietiško gyvenimo 
galas turėjo įvykti sausio 6 d. 
Tūkstančiai žmonių baigė že
miškus' reikalus ir atsidėję lau
ke mirties. Tačiau ir šitas pra
našavimas p ^irodč ne toks pa
vojingas.

Praleiskime daug kitų astro
logų ir klastuotų spėliojimų apie 
“svieto galą” ir susipažinkime 
su viena kita' teorija, žinomas 
gamtininkas Ruffonas išskai
čiavo. jog žemė pamažu vėsta, 
bet nežiūrint to, žmonija joje 
galės gyventi dar bent 93,294 
metus', ligi žievė taip žymiai at
auš, kad jokia gyvybė negalės 
išsilaikyti. Bet kai įrodė, kad 
vidujinis žemės karštis neturi 
jokios įtakos jos paviršiui ir 
kad gyvenimas žemėjt priklauso 
vien nuo saulės, tai šita hipo
tezė (prileidimas, spėjimas) tu
ri tik istorinės reikšmės. Kita 
teorija sugalvota kiek anks
čiau. sako, kad žemės vidus su
sideda iš ugnies, be galo karš
tos košės, kuri kartkartėmis 
išsiveržia laukan per ugniakab 
nius. Jei ugniakalniai užsi
kimštų, tai žemės rutulys 
sprogtų, o jo daleles išnyktų 
begalinėj erdvėj. Tokiu budu 
mes žutumėm Tie nuo šalčio, 
bet nuo ugnies. Yra dat viena 
teorija, pagal kurią pasaulį su
naikinsiąs baisus tvanas. Tai 
atsitiksią šitaip: kalnai ir dau
bos yra po žemėmis esančiojo 
karščio darbas. Kadangi ilgai
niui žemės rutulys visas kiau
rai atauš ir sukietės, tai nebe
bus nei naujų plyšių, nuokrč- 
čių ir kilimų aukštyn. Svar
biausiais darbininkais bus že
mėj vanduo ir oras. Tuomet 
tai jie pradės lyginti be jokio 
trukdymo iš šalies visus žemės 
plutos nelygumus ir padarys 
žemę panašią i Marsą: naujos 
kalnų virtinės ir aukštos kal
vos daugiau nebegims, o seno
sios išsiplaus ir iširs oro bei 
vandens valia. Tada vanduo 
pamažu apsems visą žemę ir gy
venimas turės būtinai žlugti.

Tačiau bukime ramus, nes, pa
vyzdžiui, Alpių kalnų išplovi
mui dabartinėms upėms į jurą, 
kaip apskaityta, reikalinga apie 
10 milijonų metų. Yra moks
lininkų, kurie sako, kad pasau
lio pražūtis galima ir tada, jei
gu kokia nors kometa susidurtų 
su žeme, 'šiuo atsitikimų butų 
baisus ne susidūrimo smūgis, 
bet kometos cheminis susijun
gimas su musų atmosferos de
guonimi. Tada erdvoj nušvis
tų graži bengalinė ugnis, ir šioj 
grandiozinėj iliuminacijoj už
gestų viena akimirka visa že
miška gyvybe. Tačiau mirtis 
gali prie žemės prisiartinti ir, 
iš kitos pusės. Apie žemę mes 
sprendžiame pagal saulę. Bet 
ir apie saulę galima manyti pa
gal žemę. Juk žemė kadaise 
ir pati buvo tokia pat žvaigždė, 
kaip ir saulė. Vadinasi, ir su 
saule gali atsitikti tas pat, kas 
atsitiko su žeme. Dabartinė 
žemė, tai užgesusi saulę, Vadi
nasi, ateityj saulė gali palikti 
tokia, kokia dabar yra žemė. 
Skaisti saulės šviesa milijo
nams metų praslinkus pradės 
blėsti. Jau dabar jos paviršiuj 
matyti daug dėmių; jos vis di
dėja, o saulė vesta. Ji pasida
rys iš pradžių raudoną žvaigž
dė, vėliau nepastovi žvaigždė— 
tai blės, tai vėl užsidegs —ir, 
ant galo, visai užges. Išnyks 
skaistus švietalas, paliks tam
sus rutuląs —milžinas. O kas 
tuomet bus su vargše žemele? 
Gyvenimas joj pradės nykti, iš 
palengvčlip nuo didžiausių šal
čių. O vėliau ir visiškai nu
truks, bet nutrukus daug anks
čiau, negu saulė visai užtems. 
Taip mano franeuzų astronomas 
Flamarionas. Yra dar vienas 
pavojus, jkuris gresia žemei 
mirtimi. Mokslininkai galvoja, 
kad žemė sukasi aplink saulę 
ne žiedo keliu, o tokiu keliu, 
kuris panašus i susuktą plunks
ną: o tas reiškia, kad kiekvie
nas žemės apsisukimas nežy
miai priartina ją prą$ saulės. 
Jeigu tas teisinga, tai su laiku 
žemėj pasidarys tokie karščiai, 
tokia pekla—'blogiau, negu Sa
charos' dykumose!—kad nė vie
nas gyvas padaras nebegalės 
gyventi, žemė paliks tuščia ir 
vis tik po senovės artinsis prie 
saulės. Pagaliau ateis' va
landa, kuomet jinai nu
kris ant saulės ir iširs: Kaip 
akmuo, stipria ranka mestas 
aukštyn, vėl krinta žemėn, taip 
ir pati žemė atskilusi kadaise 
nuo saulės, vėl sugrįš prie jos.

Kita teorija' yra žinoma, kad 
vanduo prasisunkia pro žemės 
plutos plyšius į josios gelmes'; 
kad kalnų rųšys geria, į save 
traukia vandens garus, skystą 
vandenį ir deguonį su anglia- 
rukštimi. t. y. oro dalis. Reiš
kia, jeigu žemės pluta siurbs 
per ilgus metus drėgnumą ir 
oro dalį, tai su laiku ant že
mės pasidarys daug mažiau ir 
vandens ir oro. Atsiminkime, 
kad oras žemei —tas pat, ką 
šilti kailiniai: jis sulaiko savi
mi saulės šilimą ir tokiu budu 
šildo ir žemę ir visus joje gy
venančius padarus. Juo jis 
tirštesnis, juo geriau šildo; juo 
skystesnis, juo mažiau jame ir 
šilimos. Visi žinome, kad aukš
tuole kalnuose šalta (aukštai 
oras daug retesnis) ir sunku 
kvėpuoti. Taipgi beretėjant 
orui žemėj -darysis vis šalčiau 
Su šalčiais nepajėgs kovoti nei 
gyvuliai, nei augalai, nei žmo
nės. Visi jie pradės po trupu
tį mirti, dalimis gi persikels į 
tuos kraštus, kur dabar didžiau
si karščiai. Visos tos vietos, 
kur dabar stovi puikus miestaį, 
—Paryžius, Berlynas, Leningra? 
das, Londpnas. —visos jos ap
sidengs sniego ir ledo stora plu
ta. * Ilgainiui šaltis apsiaus le
do uždanga visą žemės rutulį.

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
i ' Iš latviško verti Emile Skujenieks

(Tąsa)
\

Dabar 'tai jis ištikro atsisto
jo ir stovėjo sugniaužtais 
kumščiais, lyg į šuolį pasiren
gęs. Akys žėrėjo, išpaišytoji 
barzdelė beveik stačiu kampu 
nuo smakro pirmyn atsikišusi. 
Fridą, lyg alpdama, atsirėmė į 
palangę ir užsimerkė. Kietai 
sugniaužtųjų rankų krumpliai 
sutraškėjo.

Šaipytis' Robertui visai į, gal
vą neatėjo. Bet ypatingos' pa
garbos veide taipgi nesijautė. 
Neurastenikas—jis pamanė. Ir 
pajuto, kad jo sąvoka auga su 
kiekvienu akimirksniu. Jei tik 
toks tas priešas, tai, turbut, 
dar neviskas pralaimėta...

Ponas Tombergas nusistebė
jęs' pažvelgė i jį. Bet kai jis 
ėmė kalbėti, klausėsi j oi su ma
tomai augančiu dėmesiu.

“Atsiprašau, pone Nelke... 
Bet Tamstos klausimai neturi 
jokio logiško ryšio. Aš nega
liu suprasti, ką Tamsta tikru
moj nori, ir .ką aš Tamstai tu
rėčiau atsakyti. Tik tą -aš ma
tau, kad Tamsta sujaudintas. 
Turbut, tuo ir paaiškėjo Tams
tos... geresnėj draugijoj nepa
prastajai tonas”.

Neikė akimis lyg ir kando, 
nagais lyg ir draskė erzinan
čiai, siundančiai ramųjį ir ap
skaičiuotai besielgiantį prieši
ninką. Kvėpavo lyg trokšda
mi. Frazes pilnos aklos ne
apykantos, tulžies kupino pyk
čio be jokio ryšio pasklydo lyg 
drumsto vandens' lašai iš stai
ga apversto indo.

“Aš noriu žinoti, kaip Tams
ta įsišmugeliavai į šiuos namus, 
į šį butą, į šią šeimą... Į pono 
Tombergo namus ir šeimą... 
Kaip Tarpsta sukvailinai ponią 
TombergTr, apgavai panelę Fri- 
dę..." ,

Robertas buvo išsiėmęs pa
pirosą iš dantų.’ Užgautoje po
zoje sutrenkė kumščiu į keli.

“Aš prašau — neužgaudinėti 
mano žmoną ir jos tėvus! Jie 
dabar lygiai kaip ir mano tė
vai. Ir bendrai — jei Tamsta 
nori kokius' pasiaiškinimus, tai 
prašau kalbėti aiškiau. Ir pa
lik Tamsta šį priemiesčio kaba- 
ko toną.”

Jaunoji ponia suvaitojo ir 
sukniubo dar labiau. Mama, 
matyti, kovojo su apalpimu ar
ba isterijos priepoliu. Bet poną 
Tombergą, kaip atrodė, žento 
gynimas buvo užimponavęs. 
Robertui niekas nepraslinko ne
pastebėtas. Kaip tik jis rengė
si dėti papirosą iš naujo į dan
tis, jį nustebino Nelkės negu-, 
drus juokas.

“He. he, de! Toną, toną!.. Tu 
čia man toną dėstysi! Uzurpa
torius!.. Sukčius pirmos rų- 
Šies!.. Chlestakovas!”

Robertas grasinančiai pakilo 
nuo taburetės.

“Tamsta!”
Bet tam jau buvo visvien. 

Išverstosios akys beprotiškai 
klaidžiojo po kambarį lyg ko 
ieškodamos. Argi čia. nėra nei 
vieno, kuris kartu su juo ma
tytų tą negirdėtą, negalimą, 
nepatikimą dalyką? i

“Vagis ir apgavikas!.. Su
kvailina visus nuo visų pusių, 
įsišmugeliuoja mano vietoje, 
pasisavina, kas mano čia buvo 
palikta, ką aš turėjau pasiim
ti... Mano praeitį ir dabartį* su
sikemša j kišenes lyg savuo
sius!... Ir dar papirosas danty
se ir atsilošia kedėje!!

Ne — juk itai suvisu pasiu
tęs dalykas!.. Tu esąs buvęs 
čia mokytoju, žurnalistu ir tau
tos tribūnu! žurnalistas!.. Aš 

Žemė pavirs tuščiu kapinynu. 
Taip gali atsitikti.

Štai kokos įvairios mirtys 
laukia musų “ašarų pakalnę”. 
Kuri jųjų atneš jai pražūtį, 
sunku pasakyti.

perskaičiau tavo pirmuosius 
raštpalaikius. Ar bent dorą pra
džios mokyklą esi matęs? Man 
pasakojo apie tavo prakalbas — 
net šunis juokiasi! Tu esąs iš 
tolimųjų rytų siuntęs Maskvon 
Latvijos autonomijos' projektą! 
Tave sulaukia gėlėmis ir “va
lio” šauksmais!...

Tau priklauso tautos dvasi
nio vadovo rolė! Tu esi “Tautos 
širdies Balso” redaktorius ir 
visuomeninės minties reiškėjas! 
Tautiniai-patriotinės partijos 
siela tu esi, tu eini pasitikti už
sienio svečius, tu sakai pra
kalbas bankietuose ir iškilmin
gose puotose! Tu proteguoji 
tautinį sportą ir baletą! Tu 
steigi bankus ir akcines bend
roves, perki ir parduodi namus, 
fabrikus ir plytnyčias ir var
tai milijonus!..

Kokią teisę tu turi j tai? Kas 
tai per idiotų pasaulis', kurs 
tau tą visą leidžia? Argi čia 
jau niekas nebeturi nei akių 
kaktoje, nei smegenų makaulė
je?.. Juk tu ne žmogus! žmo
gaus šešėlis, beždžionė, šmėk
la!... Tu esi įlindęs mano kai
liu. Net mano išvaizdą tu man 
esi išplėšęs!”

Daugiau jis nebegalėjo. Bejė
giai susmuko kedėje po savo 
portretu. Glušiosios akys var
tėsi po kambarį bežiūrėdamos.

Rausva ir balta keitėsi Ro
berto skruostuose. Papirosas 
išslydęs gufcjo ‘ant parketo. 
Rankomis kelius sugniaužęs 
Robertas žiurėjo į vieną sienos 

Vidurvasario Exkursijos

LIETUVON
4I » •

Birželio Išplaukimai
S.S. America ............................................. birželio 4
S.S. Leviathan ......................................... birželio 11 ir 28
S.S. Pres. Harding ...............................birželio 14
S.S. Geo. Washington ............................. birželio 18
S.S. Pres. Roosevelt .............................. birželio 21
S.S. Republic ......................................birželio 25

Išplaukimai j Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg<
Atostogų laikas—Tėvynėj. Kiek metų jus laukėte praleisti vasara 

savo tėvų žemėj, tarpe mylimų genčių, pažįstamuose kūdikystės vaiz
duose, lankydamais senus draugus.

Griškite tėvynėn bet kuriuo šių išplaukimų—pasigėrėkite nepaly- 
ginomais patogumais bet kurio iš šių puikių United States Lines laivų 
ir padarykite jūsų šių metų atostogų kelionę ilgai atmenoma cxskursija.

Pilnų informacijų, kainų ir 1.1, klausk vie
tinio laivakorčių agento ar rašyk tiesiog i

UNITED STATES LINES
216 No. Michigan Avenue, Chicago, III. 45 Broadway, New York City

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southamptoną 
i Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursiją Surengė:

Dienraštis 

“NAUJIENOS” 
1739 S. Ęalsted St..

Chicago

P. P. BALTUTIS 
3327 S. Halsted St., 

Chicago

V. M. STULPINAS

3255 S. Halsted St.. 
Chicago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St., 
Chicago

Laivakortes i šią ekskursiją parduoda ir dokumentus 
prirengia visi Cunard agentai.

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

šeštadienis, geg. 31, 1930
tašką, Visa valios jėga, visu 
tuo baugumu, kuris čia dvelkė, 
jis bandė sukoncentruoti savo 
mintis į vieną tašką.

“‘Sunku orientuotis Tamstos 
neurasteniškose. išdraikytose 
tiradose. Kitas mano vietoje 
pasakytų: neverta kalbėti ir 
ginčytis su tipu, kuriam neuž
ginčijama vieta nervų kliniko
je... Bet aš vis dėlto noriu pa
bandyti. Ne Tamstos labui. Ko
kios nuomonės Tamsta apie, ma
ne, tai man visvien. Bet čia 
yra gerbiama šeima, kurią 
Tamsta, norėdamas mane su
kompromituoti, kompromituoji 
drauge... Idiotais — ir dar kaip 
Tamsta čia juos šmeiži... Taip, 
taip — visai nei neužsigink! 
Tą Tamsta pirmučiausiai taikei 
i juos.”

Neikė visai nei nebandė už
siginti. Žiurėjo glušomis, pla
čiomis ‘akimis, ir. berods, ban
dė suprasti kas čia kalba ir 
apie ką.

Robertas pakeitė kojas ir at
sitiesė labiau.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

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

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.
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šeštadienis, geg 1930 NAUJIENOS, Chicago, ffl.
............. .adktiilMi, A- ,Jr likA. .k.—

Tarp Chicagos
Lietuvių

toli nuo Jculturinių tautų atsi- glaudes namo steigimui fondo 
likę. Visi šitą dėmę atjausda- 
ni (didesnę pusę draugiško ma
lonu mo ir daug energijos pra
rado... Pirmas vardošaukis da-[ 

tik 47 atstovus, o
virš 75. Laikui slenkant 
visi susirinko...

.'C

Iš 6-to Apskričio 
Suvažiavimo

beveik

soti ir
Bindo-

S. L. A. 6-to Apskričio 17 
kuopų įgaliotinių bendras pasi
kalbėjimas S. L. A. ir busimo 
36-to seimo, o taipgi jaunimo 
organizavimo JĄlū kultūrinimo į 
reikalais, musų tautinėje dva
sioje, davė patenkinimo netik 
idealistams, bet ir tiems, ku
rie visuose tik blogą temato... 
Kad geri žmonės visuose (su 
gerais susitinkančiuose) geru
mą auklėja, o vienkart blogos 
valios asmenis kultūrina, tai 
S. L. A. 6-tas apskritis—nūn 
gerb. Geo. J. Stungio ir jo nuo
širdžių bendradarbių vadovavi- 
m"s — to tikslo nuosekliai sie
kia. 17-os kuopų atstovai su
darė apie 70 asmenų būrį ir į 
2 valandi laiko aptarė Seimo 
rengimo komisijų reikalus ir 
leido visiems iki soties kalbė
ti ir net karštai pasiginčyti. 
Malonumas tame, kad gerbia
mo 6-to apskričio pirmininko 
taktas ir bešališkumas teikė 
patenkinimo visiems ginčuose 
dalyvavusiems. Gerb. Jurgiui 
J. Stungiui yra laimės lemta 
iškilti į pat viršūnes tarp S. 
L. A. nuoširdžiausių darbuo
tojų.

. L. A. 6-to Apskričio kon- 
ivyko sekmadieny, 

25, 1930, 2:40 p. m.
1:10 p. m., 3707 Deodor 

Indiana Harbor, Ind. Skelb- 
buvo konferenciją pradėti

Buvo veltui teikiama 
skani vakarienė. Petrui 
kui tenka garbė už tos vaka
rienes 6-to apskričio dalyviams 
pasiūlymą, bet pats P. Bindo- 
kas prasitarė, kad valgius^ ga

 

mina lietuvės motinos ir Išei 

 

mininkes, net paminčjimo/Iaik- 

 

rasčiuose negaunančios!../Ir aš, 

 

nemoku tas geras lietučių mo
teris tinkamai pagerbti vien 

 

primindamas, kad jos kapAi ir 
dešimčiai atstovų patiekė 
ir širdžiai labai malonaus 
lietuviško valgio.

akiai
gero

pa-

Gerai butų, kad 
daranti matytų save 

kokiais juos kiti ma

bandė įpiršti

ferencija 
gegužės

ta
1 valandą po pietų, bet daug 
konferencijos 'dalyvių susivėli
no. Blogumas tame, kad 
riausi atstovai pusantros 
landos laiko gaišino — ir
vien brangų laiką gaišino, bet 
dvasini malonumą stelbė ir pri
mygtinai, visiems j laiką atvy- 
kilsiems, priminė, kad dar mes

va-
ne

ar

«k..

įkūrimą - - žihoma, iš liuosa 
vi’ilia aukaujamų dolerių (ar 
daugiau) tam tikslui...

Buvo išreikšta viltis, kad) į 
S. L. A. įsiveržę “gręžti iš vi
daus” “darbininkai” į porą me
tų persirgs savo ligą ir bus, 
kaip buvę, tinkami musų prie
glaudai ir gavimui lėšų kultu- 
riniinuisi iš S. L. A. įvairių 
fondų ir musų tautines kultū
ros praskleidimui tarp tų, ku
rie nūn sau įsikalba esą nige- 
rių broliai arba Rosejos pilie
čiai. Kolei kliedūja, tolei leis- 

ikime jiems jų ligas persirgti; 
su jais švelniai ir žmoniškai 
apsieikime; jie musų broliai ir 
sesutės, ir už metų-kitų vėl vi
si kartu S. L. A. labui dirbsi
me, bet jiaiui sutartinai!,

Taip į mane veikė S. Lo A. 
6-to apskričio darbuotojų ge
roji dvasia — kad aš juos vi
sus myliu. Klaidos darančius— 
myliu ir apgailestauju.

. A. K. Rutkauskas, M. D.

TheEnglishColumn

hits and 2 runs. In the eighth 
nning LaFrano started out 

with a triple to Įeit center, 
next man flied to Mackay, Vick 
i.vas walked, and Dekker poled 

1 vicious douible scoring 2 runs 
nd went into the lead by a 

7 to 6 store, when Red Yuknis 
was called in to check the rally. 
The Stars had the opportunity 
to endl the game in nine inn- 
ngs, after onc out, Gricius 

singled and tried to reacb 
second vvhcn the centerfielder 
fumbled the bąli and was nail- 
€id. Domikaitis lined to the first 
baseman ending the frame.

In the extra inning, Miller 
reached first o n Bagos low 
throvv to first base. Miller was 
100 anxious to steal second base 
and was trapped. Extin struck 
out. Johnny Mackay was walk- 
ed intentionally and then our 
old reliable Wally Romanas 
poled a terrific triple to left 
centerfield scoring Mackay witb 
•the winning run. Romanas with 
two singltes and a triple and 
Mackay with one single and a 
triple, ia, walk, and a sacrifice 
hit were the slugging demons. 
and together were responsiblę 
for six of the eigbt runs.

A good game is scheduled 
for Sunday at 95th aidi Michi- 
/van Avė.

Box Score:
Kensington

Vince, cf

Peacock, ss 
Pagaliero, 
Rr*0, 3b 
LaFrano, 
Greco, If 
Sbeilchero, 
Heifer, 2b 
Vick, 2b 
Dekker, p

rf

If

Golden

Fryer, rf 
Gricius, ss 
Domikaitis, 3 b
Miller, cf
Extin, If
Mackay, 2b
Bomanas, 1b
Gudas, c 
Gaussellin, p 
YuRiiis, p

Boosters
ab

4

5
5
5

3
1
5

36
Stars

ab
5

5

o

5

1

0 
1
0
0 
o
1

0
1
1
2

0
0
0
0

Gudas, Dekker.
Three-base hits: Mackay, La 

Fi ano, Vince, Romanas.
Strike outs: by Gausselin 7, 

by Dekker 10, by Yuknis 3.
Base on balls: off Gaussellin

3, off Dekker 1.
Hit by pitehed bąli: Statz 

and Greco by Gaussellin.
Double plays: Greco to Statz 

Statz; 
Boma-

1 o Heifer; Pagliero to 
Mackay 
nas.

Stolen 
m įkaitis,

Bronislavos Poškaitės
Klasinė ar Džiazo ,

MUZIKOS STUDIJA
lokHiMma l’ian<» "tnuikos, Saxi- 

Dhone. Klerneta. KornptA Trombone, 
Armonikos, Man-

• .inoR, Gitaros, 
tlalaikos, ir visų 

kitų styrimų in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipri mokina sce- j 
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in-

■r>r.Hciiu kreipki

r

O

o

o
1 
o

to Gricius to

■o

3, Do-bases: Miller
Romanas, Dekker.

Sacrifice hits: Mackay, Gri
cius.

— Julius Dopkus.

BUDAVOJAME

GOLDEN STARS ŠTILI 
WINNING.

, The Golden Stars won their 
third straight game by defeat- 
ing the Kensington Boosters by 
a score of 8 to 7 in a ten inn
ing game before a record crowd | 
of about 2,000 eager base'ball 
fans. The game was witnesscd 
by the largest crovvd of spec- 
tators ithat assembled in .'State 
Athletic Pairk, 95th and Michi- 
gan Avė. Red Yuknis who rc- 
lieved Goose Gaussellin in the 
^eighth inning witb one out and 
the score 7 to 6 in the Boosters 
favor, held the opponents hit- 
less and struck out 3 batters 
during the two and t\vo-thirds 
innings.

, Gaussellin pitehed a hitlcss 
kalingumą ir nutarė busimame |game for 3 innings Ibut vvas

Buvo keli save kibai 
vyzdingais” savo spaudoje skel
biantys, kurie sėdėjo užpakaly 
svetainės ant suolų ar skob
nių ir bandė, laikė tarimosi, 
rūkyti. Jie galėjo rasti tuščių 
kėdžių tarp kitų atstovų, bet 
norėta bent tuom... kitaip pasi
rodyti... Tas irgi musų tauti
nei kultūrai ne pliusą, bet mi
nusą teikia, 
klaidas 
tokiais, 
to.

Vieni
36-tam Seimui “garbės svečiais” 
tokius žmones, kurie už algas 
tarnauja Lietuvos laisvės bu
deliams.

Matyt, S. L. A. ne vien bol
ševikai, bet ir “smetonlaižiai” 
nori apvaldyti, vienok kol de
mokratiniai principai S. L. A. 
yra galioje ir mes scimuojame 
Amerikoje, o ne tautininkų 
“naujos eros” smaugiamoje 
Lietuvoje, tai tie laisves prie
šai tiktai patys save išduoda ir 
užsipelno visų nepasitikėjimą.

S. L. A. 6-to Apskričio kon
ferencijos ilaJyviai labai pla
čiai išgvildeno seneliams ir naš
laičiams prieglaudos narni)/ rei-

su
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PAIN 
SAFB

36-tame stūmė balsuoti tl£ prie- hit hard in tbe fourth for 2

*1

40 8 14

Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po vieną plytą, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros 
4138 Archer Avė 

Lafayette 7674

’262 \rcher Avr
T elefonas 
nfavette 47K

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Šiandie
Gražu* kalbanti* paveikslai 

ant Magna-Screen

“Isle of Escape”
dylyvaujant 

MONTE BLUE, BETTY 
COMPSON

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio Aktai

FA*Dykai šią
savaitę
NAUJA

GILLETTE
BRITVA

geležte bus duo
dama dykai kartu 
su tūba Par Shav- 
ing Cream už

39c

Nyalgesic
Del Rhcumatįzmo, 
bago, mėšlungio, ] 
gėlimo ir visokių 
skausmų

60c
f

BELSKIS IR RAKŠTIS
J. P. RAKŠTIS, PH. G., R. PH., VEDĖJAS

2425 W. Marųuette Road
(kampas 67-tos ir Artesian) ICC CRCAM CO

A. BELSKIS
A. BELSKIS, PH. G., Ii. PU., VEDĖJAS

1900 S. Halsted St.

Pildymas Daktarų receptų yra musų svarbiausia darbas.

Šios savaitės Bargenai

Specialiai Šią Savaitę
“Vanilla and Stra\vbcrry” kvorta 

plyta šaltos košės

45c

lu m- 
kaulų 

kitų

$1.25 Listerine ......... z.........................
Skruzdelių pauderis .................. ..........
Geriausi Aromatic Cascara ............v....
$1.00 Gillette nauja geležtė ................
E. A. B. Mostis dėl nudegimo saulės . 
70c Pain Erfpellera . ..............................
Houbigants Quek|ues Fleurs perfumn 
60c Caldvvells Syrup of Pepsin ...........

4 oz. už

79c
35c
50c 
79c 
50c
49c 

$1.00 
.. 49c

Išvalys ir nubaltins 
Dantis

Viena iš geriausiu 
padarytu dantų 

košelių .*

50c

T

&
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I PILSEN j
ALL ASOUND^z

IkKleaN
CLEANER__ d
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Hardware & Paints Krautuvė Naujose Rankose
Brighton Parko lietuviams, aplinkinių kolonijų lietuviams ir vi

siems savo pažįstamiems ir draugams pranešu, kad nupirkau Jono 
Deringio HARDWARE & PAINTS KRAUTUVĘ po numeriu 4414 SO. 
ROCKWELL STREET.

Per ilgą laiką ši krautuvė buvo prideramai p-no Deringio veda
ma. Buvo gausus pasirinkimas visokių visokiausių žmonėms reik
menų. —- Patarnavimas buvo geras, kainos teisingos. Vieta Chicagoje 
buvo plačiai žinoma, nes senasis savininkas p. Deringis savo biznį 
skelbė “NAUJIENOSE”.

Dabar visiems Chicagos “Naujienų” skaitytojams pareiškiame, 
kad mes, nauji savininkai ir vedėjai senai išdirbto biznio, esame pa
siryžę rūpestingai patarnauti savo tautiečiams.

Mes turime daiktų reikalingų barnų savininkams, prie didelių 
namų ir mažų, ir šiaip įvairių metalinių visiems reikalingų daiktų, 

o

Hardware
A. M. BUTONAS,

PILSENT

Mes turimę didelį pasirinkimą MALIAVŲ, VARN1ŠIŲ, DAR
ŽAMS LAISTYTI ROBERINIŲ PAIPŲ, VINIŲ, įvairiausių SPYNŲ 
— ZOMKŲ ir kitokių dalykų. Musų krautuvėje pasirinkimas didelis.

Kaipo naujai atsidariusiems biznį, norėdami susipažinti arčiau . 
su savo kostumeriais, duosime prieinamiausių kainą. Musų patarna
vimas mandagus ir greitas.

Stambesnius orderius pristatome j visas miesto dalis.

Visus kviečiame atsilankyti į musų papildytą krautuvę ir pa
matyti kur sau reikalingų daiktų galite gauti ir už labai prieinamą 
kainą.

Laukiame Jūsų malonaus atsilankymo ir progos Jums teisingai ir 
mandagiai patarnauti.

& Paints
Naujas Savininkas

4414 So. RocKwell Street
Telephone Lafayette 4689

I
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Central District Business Men’s 

Association smarkiai pradėjo 
veikti papuošimui Bridgepor- 
to kolonijos laike S. L. A. 
Seimo.

Kuomet sekamą menes j C.hi- 
cagon suvažiuos iš visos Ame
rikos delegatai Į Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Seimą, tai 
chicagiečiai turi būti pasipuo
šę ir svetingi. O ypač Rridge- 
porto kolonija turi %buti pasi- 
puošusi.

1X10 reikalu teko kalbėtis su 
keletu Bridgeporto kolonijos 
biznierių. Kaipo biznieriai, jie 
greitai suprato koks yra rei
kalas ir tuojau pradėjo veikti.

Utaminko vakare, gegužio 
27, sušaukė Central District 
Business Men’s Association su
sirinkimą. Susirinko apie 20 
žmonių. Tame susirinkime bu
vau ir aš.

Svarbiausias tarimas buvo— 
“Papuošti Bridgeporto Koloni
ją Laike Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 36-to Seimo“ (nuo 
birželio 16 iki 21).

Vienbalsiai nutarta papuošti 
Halsted gatvę, tarpe 31 ir 37 
gatvių. Kadangi ne visi biznie
riai priklauso Central District 
Business Men’s Association, tai 
tapo išrinktas komitetas, kuris 
aplankys visus biznierius 
Bridgeporto kolonijoje, išaiš
kins dalyką ir paragins prisi
dėti prie papuošimo gatvės. (| 
tą komitetą aš irgi pakliuvau).

Ar mums pasiseks užtektiną 
sumą pinigų sukelti, kad išpuo
šus Halsted gatvę, tarpe 31 ir 
37? Pamatysime. Aš beveik už
tikrinau Central District Busi
ness Men’s Association susirin
kimą, kad lietuviai biznieriai, | 
gyvenantys Bridgeporto kolo

nijoj, visi prisidės, idant Bridge
port as butų gražiai pasipuošęs 
laike Susivienijimo (Lietuvių 
Amerikoje 36-to Seimo.

Panedėly, birželio 2, išrink
tas šiame susirinkime komite
tas pradės veikti. Kokios bus. 
pasekmės, vėliau pranešiu “Nau
jienų’’ skaitytojams.

— A. L. Zymont.

Brighton Park
Brightonp.u Riečiams žinotina

Lietuviu Keistučio pašelpinio 
kliubo priešpusmetinis susirin
kimas Įvyks nedėlioj, birželio 
dieną, lygiai 12 vai. (pietų lai

ku), Liberty Grove svetainėj. 
4615 So. Mobfirt Str. Visi na
riai, o ypatingai kurių yra už- 
silikusios mokestys, prašomi 
būtinai šiame Susirinkime da
lyvauti ir atsiteisti su kliubu.

Taipgi visi tie, kurie norite 
prisirašyti prie kliubo ir kurių 
jau Įstojimo aplikacijos išpildy
tos, prašomi atsilankyti j virš- 
minėtą vietą ir paskirtu laiku. 
Nuo šio susirinkom tapsite 
kliubo nariai, patys busite pa
tenkinti ir savo draugus pri
kalbinsite, kad ir jie butų kliu
bo nariai. Tuomet visi, po di
džiulės organizacijos globa, vie
nas antrams ranką pasidavę, 
galėsime rimtai kalbėti ir dirb
ti brangų savitarpinės pašelpos 
ir apšivetos darbą. Vietos vi
siems užteks.

Nauji nariai gali būti vyrai, 
moterys ir panelės lygiomis 
teisėmis, nuo 15 iki 45 metų 
amžiaus, nežiūrint jų Įsitikini
mų. Kliubas- yra laisvas ir Į 
tikėjimo dalykus nesikiša. •

Be to, kliubo išvažiavimas 
atsibus liepos 4 (Fourth July) 
p. Svelainio farmoj, prie tau
tiškų kapinių. Išvažiavimas 
bus su laimėjimu daugelio gra
žių ir brangių dovanų. Tai bus 
tikra kliubo vasarinė šventė, 
kur visi keistutiečiai ir jų drau
gai suvažiuos praleisti linksmai

laiką ir laimėti puikių dovanų | 
vertės apie šimto dolerių.

—A n ton J ūsas,
I —

Laivakorčių Skyrius|
Anlra “Naujienų’’ Ekskursi

ja išvažiuos1 birželio 11 d. laivu 
Levi than.

Ši Ekskursija turės būt ga ' 
na skaitliu >a, nes yra likusių 
nuo gegužės 21 d., kurie ne-| 
suspėjo sutvarkyti savo doku-i 
mentus.

Kurie esate tikrai pasirengę j 
važiuoti su šia Ekskursija, tai! 
malonėkite atsilankyti j “Ntui-1 
jienų” '<iofisą, kad laiku gąlė- 
tumėm < sutvarkvii jūsų dokut- r < . , .mentus ir užsakyti vietą ant 
laivo. Iš anksto užsisakydami 
kambarį, gausite goresnę vie
tą.

“Naujienų’’ ofisas c įdaras 
kasdien iki <S vai. vakare.

Bridgeport
Cirkus ir šokiai gatvėje

Kiekvienais metais Fellow- 
shi[> IIousc parengia tokią ar 
kitokią pramogą ir šokį gat
vėje. šiemet pramoga bus for
moje cirko, ir ta pramoga ren
giama šiandie, šeštadienio va
kare, gegužės 31-mą, 33 Place, 
tarp Halsted gatvės ir Auburn 
avenue. <

Daugeli originalių ir juokin
gų numerių prirengė šiam įvy
kiui bernaičių ir mergaičių gru

pės, kaip tai — vartymąsi, gy
vulių aktus, šokius, kont estus, 
ete. *

Be to, p. Maurice Luštig yra 
padaręs sutartį su Fisherio cir
ku, kad tas cirkus duotų kele
tą tikrų cirko aklų, jų tarpe, 
straksiantj asilą (bucking don- 
key), kumščiuojančius arkliu
kus (boving ponies), akroba
tiškas beždžiones, elc.

Cirkui pasibaigus bus šoki*-' 
gatvėje iki vidurnakčio.

Mokėti nereikia. Visi kviečia
mi atsilankyti ir dalyvauti pra
mogoje.

a. bitino
Paminklų Išdirbyste

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

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

Tel. Beverlv 0005

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laiką. Di- 
olomos išduodamos. Ra- 
’ šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

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

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”
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S. D. LACHAVICH B. LACHAVICH

:X:

Pranešimas Ohicagos ir 
ApielinkOs Lietuviams

žinomi pranešame, kad S. D. Lachavich, laidojimo įstaiga, 
kuri per ilgus metus stengėsi patarnauti greitai, mandagiai ir 
teisingai, šiomis dienomis susilaukė jauno ir energingo pagelbi- 
ninko, tai yra Boleslovas Lachavich, laisniuotas balzamuotojas 
ir graborius. Todėl S. D. Lachavich įstaiga dabar galės dar 
greičiau atlikti patarnavimo darbą.

Jus esate pastebėję, kad S. D. Lachavich įstaiga prirengia 
laidotuves puikiausiai ir sąžiningai. Kuomet jums ištiks nu
budimo valanda, paveskite visus laidojimo reikalus sutvarkyti 
geriau, kaip bile kur kitur ir už mažesnę kainą.

Lachavich įstaigą užlaiko koplyčias, garažus, automobilius 
ir ganėtinai platų pasirinkimą grabų (koplyčias suteikiame vi
siems veltui).

Nežiūrint kaip jus toli gyvenate nuo Lachavičiaus įstaigos 
ir nežiūrint laiko, dieną ar naktį, visuomet mes esame pasiren
gę teisingai patarnauti ir visuomet mes patys ypatiškai pribu
sime ant pašaukimo.

S. D. Lachavich ir B. Lachavich
2314 West 23rd Place, Chicago, III.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Musų Skyrius Cicero, III. Puikiausia koplyčia visoje Ciceroje suteikiama dykai.

1439 Šo. 49th Court — Tel. Cicero 5927
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Moterys kviečiamos su- 
sirinkiman

Vienas žuvo, 7 sužeis
ti autų nelaimėse

Dviejose autų nelaimėse 1 as
muo užmušta, o 7 sužeista. Už
mušiąs i s yra Al be r t C. Bapp, 
10 metų, gyv. 3235 West 61

Street.

nuoja $14 ir $10.
Goodman teatre duodamu

geriausių veikalų vaidinimai.
Paliete savo švarku 

banditai nušovė jį
Akių Gydytojai

Illinois VVoman’s Moderatioii 
Union šaukia susirinkimų pir
madieni, birželio 2 dienų, 2 va- 
tondą po pietų, Stcvens vieš
butyje, West Ballroom salėje. 
Visos moterys, kurios yra prie
šingos prohibicijai, kviečiamos 
atsilankyti. Bus išpildyta pui
kus programas.

Kalbūs iMiss I.ouise Grosš, 
šios organizacijos nacionalū 
pirmininkė; kalbės taipjau 
Charles A. Windle, Li herai Ma
gazine of Chicago redaktorius, 
ir Stephen Day, žinomas Chi- 
cagos advokatas.

|žanga veltui.

benori prieglaudos — 
ieško darbo

Galima Važiuoti 40 my
lių greitumu

Automobilių šoferiai, blaivus 
ir atsargus, gali važiuoti €111- 
cagos bulvarais ir autoniob:- 
liisms važiuoti skirtomis gat
vėmis 40 mylių valandai grei
tumu. 'Tokią nuomonę išreiškė 
municipalio teismo teisėjai sa
vo susirinkime, įvykusiame mie
sto salėje, idant apsvarstyti 

ginčų, kilusį tarp municipalio 
teišėjo Fairbank ir policijos 
komisionieriaus Russellio. Tei
sėjai palaike Fairbanko pusę jo 
ginče su policijos komisionie- 
riu.

Pagalios pavyko nusi
žudyti

H/irry Mylan, 41 metų, gyv. 
6455 Ūbi versi ty avė., mėgino 
tris kartus nusižudyti. Jam vis 
nepavyko. Tai atgaivino jį, tai 
kitokia kliūtis pasitaikė. Bet ve 
Harry buvo areštuotas už tai, 
kad sumušė savo motiną. Prie 
šaltosios durų’ betgi Harry pa
griebė kalėjimo sargo revolve
rį :ir paleido iš jo kulką sau 
j galvą. Mylan mirė, vietoje.

Trys banditai įėjo į Midvvay 
iLinen Supply Co. ofisų, 6022 
Dorčhester avc. Jie paliepė me
nedžeriui William Koch atida
ryti saugiąją šėpų. Pastarasis 
ištiesė rankų, kad paimti šėpos 
raktų iš švarko, kuris kabojo 
ant sienos. Banditai, manyda
mi, .kad Koch mėgina pagrieb'- 
ti ginklą iš kišenės, mirtinai 
pašovė jį ir paliego, šėpoje gi 
buvo vos $100.

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. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
-------o-------

Dailės institute

Policija atgabeno j teismų 
Mrs. Elizabeth Mills, 82 metų 
senutę. Ji norėjo gauti iš tei
sėjo įsakymą padėti moterį į 
prieglaudos namus. Bet mote
ris pareiškė, kad eiti į prie
glaudos namus ji nenorinti. 
Kad ji pasistengsianti surasti 
sau darba ir gyvensianti ne
priklausoma. Teisme moteriškei 
sukolekluotą $50.

Vyras girtas, moteris 
nusinuodijo
—

iMrs. Mario Mortenson, 12 
metų, 1354 Balmoral avė., nu
sinuodijo, kadangi jos vyras,1 
patarnautojas viešbuty, parėjo i 
namo girtas.

Įtarė stambius politi
kierius

Dailės institute šiuo ląiku 
yra paroda piešėjų kurinių. In
stitutas paskutiniuoju laiku įsi
gijo keletu naujų paveikslų, ku
rie dabar yra pakabinti tro
besio salėse.

Birželio 6 dieną Dnake vieš
butyje rengiama dailės insti
tuto 'metinis balius — Mardi 
Gras. Balius bus nuo 6 valan
dos vakaro iki 3 valandos nak
ties. Biletų pora, — $7 iš ank
sto užsisakant, ir $8 prie sa
lės.

Goodman teatro vedėjai pa
skelbė, kad šiuo laiku parduo
dama sezoniniai tikėtai vaidi
nimams, kurie duodama tame 
teiSitre. Sezoniniai tikėtai kai-

Atsisakė nuo kontrolės 
universitete

(’hieagos universitetą kohtro- 
liuoja taryba iš 30 asmenų, 
iki šiol buvo taip, kad dėsniai 
nusakantys kontrolę, reikalau
davo, idant iš 30 tarybos na
rių 18 jų butų nariai baptistų 
bažnyčios. Baptistų bažnyčios 
suvažiavimas šiomis dienomis 
nutarė, kad baptistai pasiten
kins turėdami 10 savo narių 
Chicagos universiteto vedėjų 
taryboje.

Magikų suvažiavimas
Sherman viešbuty šių savai

tę įvyksta Magikų Draugijos 
Amerikoje suvažiavimlas. Da
lyvauja apie 350 asmenų.

JUOZAS M. POCEVICH

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

Grahorlai

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

J. Lulevičius
GR A BORTUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patamauiu laidotu
vėse visose mieš
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui

3103 S. Halsted St.
Chicago, 111.

Tel Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karSti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregvste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali 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 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 4flth St. Chicago. 111 
------ O------

Ofiso Telefonas Vlrrlnia 0030 
Bes. Tel Van Barea 8868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandok 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na Namu ofisas Nortb Sids 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro 
-J----- O------

Įvairus Gydytojai 
GYDO 

ą
Kraujo, odos, chroniškai*

slaptas ligas vyrų ir moterų

senas žaizdas, ligas rectal

DrkJ. W. Beaudetto
Viršuj Ashland State Runkn

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS!
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 ild 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pi*’
Telefonas Canal 0464

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apb jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už' dyką egzamina
vimą. ouse kainos, arba pedlioriai 
siuto akinius vaikščiodami iŠ namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančiu vpatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
------ o------

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

Tel. Lafavette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro 

-O------

Ofiso Tel. VictoYy 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, 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

Advokatai
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

Kyšyje su investigacija šani- 
tario distrikto reikalų • ir kal
tinimais grafto, g rami džiurė 
Įtarė (indieted) 10 asmenų. 
Byla prieš tuos asmenis eis teis
man. įtartieji yra stambus po
litikieriai, jų tarpe Edward J. 
Kelly, prezidentas pietinės mie
sto dalies parkų tarybos; T. J. 
Ciowe, buvęs sanitario distrik
to tarybos prezidentas, ir ki
ti. Šie politikieriai yra kaltina
mi tuo, kad jie išeikvoję $5,- 
000,000 miesto pinigų.

Nusižudė dėl aukštų 
taksų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 27 dieną, 6 vai. ryto, 
1930 m., sulaukęs 35 metų 
amžiaus; gimęs Lietuvoje Šiau
lių mieste. Paliko dideliame 
nuliūdime Amerikoje du bro
liu: Povilas ir Adolfas sU bro
lienėmis; Lietuvoje — tėvą, 
pamotę, du broliu ir 4 sese
ris. Kūnas pašarvotas randasi 
1006 W. 59th St., Edgar gra- 
boriau.s koplyčioje.

Laidotuvių įvyks šiandien, 
gegužės 31 d., 2 vai. po piet 
iš koplyčios j Oakhill kapi
nes.

Visi a. a. Juožo M. Foce- 
vich giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Broliai, Brolienės 

/ ir Draugai.

Specialistas gydyme chronižku ir naują li
gi]. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegžaminavĮ- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamiuavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 VV. Jackšon Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

juietuvUs AKiLSurefe
MRS. ANĘLIA fe. JARUSH 

Physical Therapy &, Midvrife 
Naujdj vietoj

6109 South Aloany Avenue
Nusižudė Mrs. Abigail Ebcrt, 

55 metų, gyv. 5011 N. Lincoln 
st. Persipiovė peiliu gerklę. Sa
koma, kad moteris nusižudžiu
si dėl rupesnio, jogei reikėsią“ 
mokėti dideli taksai, uždėti ant 
jos namo, o pinigų taksams ji 
neturėjusi.

Parodė sugabumą
Arli n e. Cohen, 18 .mėnesių! 

mergaitė, prarijo -atdarų sulen- 
kiamajų špilkų. Mercy Hospital 
daktarai pasiekė per gerklę 
špilkų, ištiesė jų ir išėmė iš 
mergaitės pilvo, 'lai yra nuo
pelnas naujosios medicinos ii 
(daktarų gabumų.

I DVIEJŲ METI SUKAKTU
VĖS IR PADĖKAVONĖS 

ŽODIS

Al A

PETRAS STASIŪNAS 
persiskyrė su šitio pasauliu 
1 dieną birželio mėn. 1928 m., 
sulaukus 52 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoje Gauželių kai
me, Panemunės parap.

Paliko dideliame nubudime 
motelį Oną, sūnų Lorencą ir 
(lukteri Luciją. Velionis buvo 
laisvų minčių, palaidotas Tau
tiškose kapinėse.

Mes negalime jo užmiršti. 
Tariame: lai būna jam šios 
šalies lengva žemele.

Nuo savęs mes tariame šir
dingai ačiū visiems giminėms 
ir draugams už suteikimą, gė
lių vainikus ir visiems daly
vavusiems, kairio patarnavo 
paskutini karią musų myli
mam Tėveliui. Dar kartą ačiū.

Mes liekame nuliūdę.
Mtll iii. iillli - it ('-ii Ir.

DOMICĖLĖ BIELSKIENĖ 
po tėvais Gužauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 29 dieną, 4 vai. ryto, 
1930 m., sulaukus 50 metų 
amžiaus; gimus šviekšnos pa
rapijoj ir miestely, Tauragės 
apskr. Amerikoj išgyveno 19 
metų. Patiko dideliame nuliū
dime vyrą Mykolą, brolį Pran
ciškų (iužauską, brolienę IV 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4535 SO. Honore St.

Laidotuves įvyks panędėly, 
birželio 2 d.. 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos iuž ve
lionės sielą, o iš ten bus nu- 
tvdčtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Domicėlės Bicls* 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Brolis, Brolienė 

ir Gimihės..
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudcikis, tel. Yards 
1741. .

Phone
Hemlock 9252

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse ktiopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 VV. 23rd PI., Chicago
SKYJRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avcnue
CHICAGO. ILL

IGN. J.
Pigiausias 
Graborius

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Čt.

Telefonas
Cicerų 8724

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRTSTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

1712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 oo pint* 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketverga.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

m i abortai
■į

Simpatiškas— 
Mandagus 
Geresnis ir pi-1 
gesnis už ki-1 
tų patarnavi-w 
mas.

J. F. Eudeikis
PAGRABU

omp
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Ilcrmitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS ,
4447 So. Fairfiela Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Čt., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tfel. Blvd. 3201

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7311

ZOLP
1J i

Lietuvis
Chicagoj

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse Ir kokia
me reįkale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime Išlaidi užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose 
Park 797

Akiį Gydyto jai 
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Res.: 2506 tkOth Si., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Cahimet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

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

A. L Davidonis^ M. D;
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Putlman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL
;-------------------- ;------- L-------------------Z------------------ '

Dh Samnęl Kruęhevskv. persimainęs j
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 daugelį pacientų. Atsilanky- 
kit į mano oiisą dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Slreei

A. A. OI.IS
R. A. VASAI.LE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street.
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto ikj 6 va R

JPhone Canal 6222 •

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6G40 S. MaplctvoOd Avė.

Telefonas Republic 7868

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 VVallace Street

......
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 MlHailkee A vende 
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlibj pagAl sutarti

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 Ž iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. DERZMAN
— Iš RUSIJOS -7

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

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

Ofisas ii* Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Cahai 3110 
Režidericijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vah 
Vasalle — Part., Ser. iV Pėtnyčio* «

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata>

52 E.~i07th St.
Kampas Michigan Av« • 

Tel. Putlman 595f
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

John Kuchinskas'
Lietuvis Advokatas

2221 \V. 22nd Rl.
• Arti Ix?aVitt St.

Telefonas CAhal 2552
Valandos 9 tyto iki 8 vakaro 
Seredd.f it Fėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmfestyflB
Room 1502 *

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

tfor* Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO RAIIN
4631 South Ashland Avenfce

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 1M 12
Rez. Telephone Plaza 3202

JOHN B. BORDEN
(Jonus Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams Su, Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St, nuo 6-1

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96Q0

VT w71tUTKAUSKAŠ
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 73b
Tel. Central 6390 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman At

Tel. Prospėtt 3525

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. LeaviU St„ Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4i 7 -iki 9 

Nedėlioj nagai sutarti

Rezidencijos Tel Mjdwav 551?

Ralph C. Cupler,M.D.
< CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ketvergata
8 iki 8 vai. vak. Utaminkais ir 

PStnvčiomis 1 iki 6 v v

ici. nanuoipn oiou-oaoi

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 So. Dearborn Street

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

Va!.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 6 iki 6;
Sūbatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 Weht 14 St., Cicero, Iii.
X-Ray ir Gas

Valandos.: 10-12 ryt.., 1:30-5 ir 6-9 
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
TcL Boulevard 2800 

Rcs. 6515 So. Rockfcell St. 
Tel. Reuublic 9728
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rožių Žemė
VIŠTUKAI

Kušinęs Chano 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Salt 
Namai-žemė •’ardavimui

Tavorščiai susirūpinę Susi
vienijimo Lietuvių Anferikoje 
Seimu. Kad save suraminti jie 
Išliko slaptus susirinkimus, į 
kuriuos susikviečia ištikimus 
delegatus. Susirinkę, braižo pla
nus kad užkariauti busintį 
m a.

Tokie susirinkimai, o 
slapti, tavorščiams brangiai 

' nuoja. K?,i kurie 
neiškentę pasako: kam 
ryti, kam eikvoti tiek 
mui, nes juk nežinia 
užkariausime jį.

Karštieji tavoršeiai 
ksid komisarai paliepė ant žūt
būt ‘darbuotis, idant užkariau
ti seimą.

Bet kas padengs musų lė
šas? — teiraujas abejojau tieji. 
Ir jie nurodo, kad tavorščiai 
visuomet prižada padengti lė
šas savo ištikimiems sekėjams, 
bet kai reikia atlyginti, tai pa
reiškia, jogei iždas tuščias. Abe- 
jojantieji prisimena, kaip su
grįžęs iš praėjusio seimo vie
nas delegatas net ašarodamas 
reikalavo atlyginimo už sugaiš
tą laiką. Bet komisarai atsakė 
jam: kadangi jus neužkariavo
te seimo, tai negalite nė atly
ginimo reikalauti.

Manau, kad panašiai atsitiks 
ir su tavorščių delegatais bu- 
sinčiam seimui. Ba numatoma, 
jog didesnė pusė seimo dele
gatų bus tokių, kurie nepri
taria tavorščiams. Ir ši didžiu
ma delegatų, susirinkusi, mo
kės sutvarkyti reikalus taip, 
kad butų nauda Susivienijimui 
iš seimo.

Bet tavorščiai visgi mulkina 
savo sekėjus. Mat, kol dar sei
mas neįvyko, tai tavorščiai tu
ri progos medžioti aukas neva 
seimo reikalams. Retas jų susi
rinkimas pasitaiko toks, kad 
nebūtų renkamos aukos tam ar 
kitam fondui, kurių jie turi 
pritvėrę devynias galybes. Per 
daugumą fondų jie gali lengvai 
pasigauti darbininko dolerį, jei 
ne vienam, tai kitam fondui.

sei-

dar 
kai- 

iš tavorščių 
taip da- 

lėšu sei- 
ar mos

atkerta.

Tavoršėiai kitaip negali žmo
nes pritraukti i savo garažą, 
kaip Morkaus prakalbomis.

'Rengdami tokias prakalbas, jie 
nuduoda, buk rengia jas žmo
nų naudai. Bet pagalvojus ga- 

. ma suprasti, kad jie rengia 
savo naudai. Nes jeigu tavorš- 
čiai iš tikrųjų norėtų rengti tas 
prakalbas žmonių naudai, tai 
jie galčtų jas surengti svetai
nėje, o ne garaže. Ir nedarytų 
Įžangos. Juk visiems y r ai ge
rai žinoma, kad šiandie randa
si daug bedarbių, kurie ne
turi kuo užsimokėti už įžangą. 
Tavorščių betgi supratimu yra 
taip: jeigu tu esi bedarbis ir 
neturi kuo užsimokėti už įžan
gą, tiai neik nė i jų 
prakalbas.

Ne nuostabu, kad 
pašiepia Išdarbius
gazietą, kurie nelanko jų pra 
kalbų, 
žmonės 
kalbas 
tinka, 
kunigų

Baby Chicks
Vištukai

Fmancial
Finansai-Paskolos

rengiamas

tavorščiai
iper savo

sakydami, buk tokie 
neatsilankantys i pra- 

todel, kad jiems nepa- 
jogei Mockus gadinąs 
bizni. P.

I

PRANEŠIMAI
Pirmyn Mišrus Choras rengia 

draugiška išvažiavimą nedėlioj, bir
želio 1 d., i Jefferson girias. Vistas 
kviečiame atsilankyti i šį choro pa
rengimą ir 
leisti laiką

smagiai su draugas pra- 
tyraine ore.

Kviečia Komitetas.

Lietuvių Moterų Draugijos “AĄ- 
švieta” pusmetinis susirinkimas bus 
pirmadienį, birželio 2 d., 7:30 vai. 
vak., Mark White Sųuare Parko 
Engine room,* Halsted ir 30 gat. Vi
sos narės atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Sekretorė.

Bridgeportas. — Simono Daukan
to Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny, birželio 1 
dieną, 12 vai. dieną, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Na
riai būtinai privalote dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų ap
svarstyti. Taipgi apsimokėkite savo 
mokesčius. —P. Kj nut. rast.

SLA 176 k p. Brigliton Park mė
nesinis susirinkimas įvyks birželio 
2 d., 7:30 vai. vakare, Lenkų svet., 
2959 W. 40th St. So. Sacramento 
avė. Malonėkite visi ir visos būti, 
nes daug reikalų randasi. Atsives
kite naujų narių. —Y. Yons.

SLA 260 kp. susirinkimas įvyksta 
sekmadieny, birželio 1 d., 2 vai. po 
pietų, Mačiuko svet., 2433 W. 69 St.

Valdyba.

Pirmą pikniką rengia 20 Wardo 
IJetuvių Politikos ir Pašelpos Kliu- 
bas nedėlioj, birželio 1 d., J. Savic
ko darže, Justice Park, prie Tau
tiškų! kapinių. Pradžia 10 vai. ryte.

Komitetas.

GERB. Naui’einj skaityto 
ios ir skąjtrtojai prašom* 
pirkinių reikalais eiti f tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

S. L. A. 36-to Seimo

DELEGATAMS
PUIKI VALGYKLA

Mes gaminame gardžius lietuviš
kus valgius: barščius, kopūstus, 
virtienius, keptas žąsis, paršiu
kus, viščiukus. Visi valgiai švie
ži ir sveiki. Mandagus patar

navimas. T

UNIVERSAL 
RESTAURANT

A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31 St.
(Prie pat Halsted St.\

CLASSIFIED ADS
EducationaJ
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GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
dstema stebėtinai greitai užbaigiama 
••radini mokslą i devynis mėnesius: 
• uflrštesni mokslą I vienus metus Ame
rikon Lietuviu Mokykloje iau tuks- 
•anriai lietuviu itriio mokslu* Ateikite 
-drašvti Šiandien ir iume padėsime 
sigvti a beina mokslą Savo būvi žv 
niai pagerinsite, kai busit abelna >r 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. II.L

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’O

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
•nokinsitės ir dar geresnis kaip iš
noksite Mokykla dienomis ir v ak a 
•nis Atsilankyki! arba reikalaukit 
įplikacijos. \
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd,

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

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

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobiliu bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

' Help VVauled—Malė
Darbininku reiki*

REIKALINGAS senukas prižiūrė
ti namus. V ai p is ir kambarys, dėl 
užmokesties susitarsim. šaukite 
Yards 2021.

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.,
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

tlUMiies»r« oeivici
Biznio P»» tarnavima*

BR1DGEPOKT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojamę, suvedame plumbin- 
gų ir apšildymu. 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. Highway) Tel. Avenue 
8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

O-

iŠradi-PATENTAI, copyrights — 
tnai visokios rųšies.

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Pertraustom rakandus, pianus ir vi 
■•okius biznius, taiperi iš miesto 
miestą. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St
CHICAGO

i

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai. pamatai, sankrovų 

nriežiai, kambariai ‘ bungalovv 
koše, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su 
{mokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoąite

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

, Vakarais Capitęl 1442.
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

viš-

$5

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
(’ONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies 
Hile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas.. Mes atliekame ge- 
•iansi '■‘arba mieste Kedzip 8468

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
nasirenge pagražinti Jūsų kambarius 
10% PTGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuo.iame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4139

Financial;
f mangai-Paskolos

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
$300Mes skolinanti nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
• Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

narr Jums Pinitni
*100 iki $2 000

Jus atmokate matomi* mAnesme 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame marginius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava ,

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. 
valančias

Paskolas suteikiam i 
Be jokio komiso.

S. OSGOOD
West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Ąrmitage 1199

2231

išmo-
24

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su 

moję; notos refinansuojamos; griež 
tai privatiškai; 
jų; žemiausios 
pašaukimo.

MAJESTIC
CORPORATION

W. Monroe St., 
Randolph 4364
S. Cicero Avė., 
Rockwell 2000

nereikia indorsuoto- 
ratos; pribusime ant

INVESTMENT

105 
tel. 

2139 
tel.

Furniture & Fixtures 
Rakandai;]Įtfti«»i i 

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
IA dirbtuves už sutaupimų mažiausia

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartniento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryžius su visomia geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Coluinbus 0407, 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

GRAŽIAUSI rakandai ir Wilton 
kaurai dėl 4 kambarių, turi būti 
narduoti prieš birželio 1 d., su di
deliu man nuostoliu. Ateikite tuo- 
jaus adresu. 3052 W. 62nd St.

3 ŠMOTŲ y skurinis seklyčios se
tas, 1 misinginė lova ir springsai. 1 
vaiko vežimėlis. Labai pigiai. 5727 
S. Morgan St., tel. Englewood 0839.

PARDAVIMUI du gražus garsaus 
lietuvių dailininko Žmuidzinavičiaus 
naveikslai. Kainavo $475, už $125. 
M. Jurgelionienč, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

BARBERNĖS fixturiai, cigarų 
šiokeisas, prausyklos, čeverykų valy
mo standa, cash registeris ir daug 
kitų dalykų už trečdali kainos. — 
657 W. 18th St.

ATSITIKUS persiskyrimui parsi
duoda nauji forničiai ir Pierce 
Arrow automobilhų mažai vartotas, 
šaukite tel Midway\2216 7 vai. ry
to. A

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai. Norint galima apsigyventi tuose 
pačiuose kambariuose, pigi renda. 
3126 So. HalstėdiSt., 2 lubos užpa
kaly.

MisceDaneoii?
J vairo*

BRIDG.ĘPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir olonus. taip^ri ir vilnones Dan
čiukas. Parduodam pigioms kainoms 
Neriam sulig užsakymų naujus sve 
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St., prie Normai Avė.

Tel Victorv 84R6

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Marcelės žiogiutės 
po vyru Nausėdienės, kurie 1910 
m. gyveno Beckley*, W. Va. Paskiau 
išvažiavo į Illinois valstiją; girdė
jau, kad yra atsiskyrę. Yra svar
bus reikalas Marcelei Žiogytei; ma
lonėsit atsiliepti pati arba žinantys 
apie ją pranešti sekamu adresu: 
Rev. J. P. T. Holzmcr, Beckley, 
W. Va.

PAIEŠKAU gero žmogaus, kuris 
galėtų pamokinti šaučiaus darbo — 
inkamai sint ir mašinas valdyt. 

Užmokėsiu sulig sutarties. Rašykite 
J. Pa.. Box 18, Marion Avenue, 
Kenosha, Wis.

Situation Wanted
Darbo ieško

VIENA našlė, ipaieško darbo 
prie namų ir turi vieną vaiką, 
i) metų, kas sutiktų priimti ir 
vaiką sykiu. 3301 S. Halsted St. 
i?.nt drugstorio viršaus.

IEŠKAU darbo už janitoriaus pa- 
gelbininką arba prie namų. Turiu 
patyrimo. Martin Yudis, 6818 So. 
Rockwell S^ZTel, Hemlock 9595.

Help / Wanted—Malė
Darbininkų reikia

$35 iki $50 jaunam vyrui, kuris 
kalba gerai lietuviškai, užsiimti 
lardavinčjimu. Gera proga bčgyje 
> mėnesių padaryti .$100 į savaitę.

Matykite
MR. KUHN, 

6136 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

NORIME inoterj, suaugusią me
tais, prižiūrėti 2 jaunus vaikus kai 
motina dirba. Tinkanti moteris tu
rės gerą vietą dėl senatvės, 
tokią moterį žinot, meldžiame 
nešti.

Iš toliaus rašykit:
ZIGMONT AMBROSE, 

1917 Commerce St., 
Muskegon, Michigan

Kas 
pra-

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. 2306 South 
La Šalie St. o

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti skudurus. Max VVeiss, 1140 So. 
('anai St.

REIKIA patyrusių moterų .prie 
sortavimo skudurų. Harry Dray, 
14,47 Bhie Island Avė,

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA labai moder

niški kambariai atskiri ir po 2 kam
bariu, vėliausi įtaisymai, 2318 West 
VVashingtoiK Blvd.

PASIRENDUOJA kambarys vie
nam arba dviem vaikinam, mergi
nom arba vedusiai porai. šviesus, 
švarus kambarys, garu apšildomas; 
yra visi patogumai, 2859 W. 64 St. 
Hemlock 7072.

KAMBARYS rendon dėl vyro, su 
ar be valgio. Adresas 3133 S. Union 
Avė., 3 lubos.

For Rent
PASIRENDUOJA 4147 Princeton 

Avė., 6 kamb. flatas, apšildomas, 
tokiems, kurie prižiūrėtų visą na
mą. Tel. Normai 1902.

Automobiles
FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI

CAGO  J VERTES 
TEISINGAI GARSINAMOS 

#20 ĮMOKĖTI
1930 Roadster; vėliausia ..........
1930 Tudor; vėliausia ...............
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių .......... ,...................
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuota tik 2,100 mylių ....
l929<Sedanai ir Coupes ...........
1929 Koadster, nulenkiamas sti

klas .. ...................................
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

$495
$550

$350

$595
$335

$835

GERT vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

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 
•rieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
„Lafayette 2082

GYVENIMO PROGA 
CADILLAC vėlįausio modelio 

Luxe sedanas. Aš esu priverstas 
aukoti, kad sukelti pinigu* 
visai mažai vartotas ir yra visiškai 
kaip naujas. Ir dar tebeturi Cadillac 
garantija. Jus negalite įsivaizduoti 
kaip gražus karas yra mano Ca
dillac iki jus jo nepamatysite. Tai 
vra gražiausias karas Chicagoje. 
6 originalius balloon tairus, kaip 
naujus ir kiekvieną galima įrengi
mą. Karas man kainavo £4,000, tik 
trumpa laika atgal. Aš paaukosiu 
jj tik už <$6000, tuji būti pinigais. 
Jeigu jus norite geriausio karo 
Amerikoje ir praktiškai naujo, bū
tinai pamatykite mano Cadillacą. 
Aš bus’u namie visą dieną nedėlioj. 
2116 North Spaulding Avė. Apt., 1.

De 
pa- 

Karas

STUDEBAKER SEDANAS
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Studebaker seda
ną. Vartojau tiktai nedėliomis ir 
šventėmis, karas yra kaip diena iš
ėjės iš dirbtuvės. Originalis gra
žus užbaigimas, balloon tairai, pui
kus mohair išmušimas, 4 ratų brė- 
kiai. Karas vra kain nauias. Pir
mas <$275 paims jį. Atsišaukite ne- 
dėFoi. 1845 So. Central Park Avė. 
arti Ogden Avė. lst flat.

PROGA
BUICK MASTER 6 latest model 

sedanas, mano pirktas mažiau kaip 
9 menesiai atgal, paaukosiu tik už 
$300, nes man reikia sukelti pinigų 
užmokėti mor<nčius' ant namo. Aš 
užmokėjau $1600 už jį. Karas yra 
kaip naujas ir reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Atsišaukite tiktai nedė
lioję. 2231 North Kedzie Avenue, 
lst flat.

PROMOTERS FOR DISTRICT 
MANAGERS WITH STOCK AND 

REAL ESTATE EXPERIENCE 
We are looking for art aggressive 
representative in this territory to 
organize sales force to sėli Louis- 
iana land participating in oil rights. 
Adjacent to newly proven oil field. 
Unit/ue selling plan providing for 
a development program; your chance 
to get in on ground floor on a 
money-making proposition. Act 
quick. Write Warren Lewis, Pres., 
1032 South Second, Spi ingfield, III. North California Avė., lst flat,

SAVININKAS turi parduoti be- 
kernę su išdirbtu bizniu. Puikus 
plytų pečius. Taipgi galiu parduoti 
3 augštų namą su 2 augštų namu 
užpakaly. Savininkas turi kitą 
biznj. $9,000 iki $10,000 paims ji. 
6913 S. Racine Avė., telefonas 
Englevvood 4678.

Paul M. Smith ( <• 
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na 

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

singas ir greitas patarnavimas-
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
—o----

Parda- 
su biz- 
krautu- 
už vis-

DIDELIS BARGENAS. 
vimui bizniavas namas kartu 
niu, groseris ir smulkmenų 
vė, 2 flatų. 
ką, greitam pardavimui. 4634 So. 
Fairfield Avė.

Tik už $4700

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. šaukite: Lafayette 7352.

PARDAVIMUI groserne ir delika- 
tescn; biznis senas, išdirbtas, 7 
kambarių fintas ir forničiai kartu. 
3827 So. Emerald Avė.

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 įmokėjimas. 
O’Connor, tel. Franklin 4465.

Farms For sale
Ūkiai Pardavimai

FARMA 120 akerių, 100 dirba
mos, o kita gražaus miško, prie 
State Road. Mainysiu ant ko kas 
turi greitu laiku. Farma randasi. 
Wisconsin valstijoj, 130 mylių nuo 
Chicagos. Budinkai gerai įstatyti, 
klauskite farmerio.

4213 So. Campbell Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

1339 So. 49th Avė., Cicero, III.

EXTRA BARGENAS
6 kambarių cottage,, geras base- 

mentas, furnasų apšildomas, 2 ka
rų garadžius, randasi netoli 63 ir 
Cravvford. Kaina $4,500.

6 kambarių medinis, 5 kambariai 
basemente. Visi improvementai iš
mokėti. Randasi arti 63 ir Ashland. 
Kaina $4.500.

Taipgi turi naujų, puikiu bunga- 
low 5 ir 6 kambarių netoli Marųuet- 
te Park, už labai prieinamą kainą.

Kreipkitės
J. A. JONIKAS, 

6628 So. Maplewood Avė. 
Tel. Hemlock 3699 

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

PARDUOSIU 3 namus labai pi
giai* lietuvių apgyventi, netoli baž
nyčios, vienas bizniavas; arba mai
nysiu ant farmos ar mažam mieste 
ant namo.

F. K., 
3416 So. Union Avę. 
Tel. Boulevard 1765 

Chicago, III. •

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gAtvę. Turi bpti parduota 
tuojaus. Savininkas turi keblumų. 
$7,500.

Medinis namas, lotas 81x125. 
$8,000.

5 kambarių bungalow, fumasu ap
šildoma, lotas 50x185. $8,250.

Visiškai nauja mūrinė 6 kamba
rių bungalovv, 
karštu 
lotas.

SUTAUPINKIT $1,000
Savininkas parduoda 5 kambarių 

su maudyne namą; beismantas, viš- 
kos, stikliniai užpakaliniai porčiai; 
2 karų xa ražas; jyatvS ir elė iš
taisytos ir išmokėtos; taksai už
mokėti; 1 blokas nuo 63 ir West- 
ern 
keti 
nesį

Avė. Kaina tik $6,000. Jmo- 
$2,000, likusius po $40. i mė- 
ir nuošimčius.

Tel. Prosnect 0813 
6346 S. Claremont Avė.

BUNGAL0W UŽ 
BARGENĄ

6557 S. Rockvvell St., 6 kam
barių, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garažas; grynai moder
niška, geriausiame stovyje; sve
tur gyvenantis savininkas pri
ims žemą kainą. Lengvus išmo
kėjimai. Pamatykįt mane na
muose nedėlioj nuo 2 iki 5 v. 
po piet, arba šaukite MR. KING, 
telefonu Triangle 0600.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
^low, 2 kamb. viršuje; 50 pėdų 
lotas, uždaryti porčiai, garažas. 
Graži vieta. 7231 S. Seeley Avė.

BRIGHTON Park bizniavas muro 
namas, krautuvė ir 3 flatai. Visas 
išrenduotas. Savininkas mainys ant 
farmos, bizniavo pigesnio namo, 
kad ir su bizniu, arba privačio na- 
no bile kur.

JOHN STANKOVICZ, 
Grovehill 1965

GASOLINO stotis, užkandžių sten
das su 21 akerių žemės, gražus miš
kas djel piknikų, arti Chicagos. Iš
simaino ant bile namo.

JOHN STANKOVICZ, 
6000 Honore St.

Tel. Grovehill 1965

BŪTINAI PAMATYK
2 nauji mūriniai namai po 4 ir 5 

kambarius, 2 karų garažas. Octa- 
(on frontas, visur aplink blizganti 
angai. Tile sienos maudynėj, elekt- 

rikiniai ice box’iai. žodžiu sakant, 
namai yra pirmos klesos, prieš pat 
>arką. Randasi 7026-30 So. Fair- 
’ield Avė. 'Parduosiu arba mainysiu 
ant mažo namo ar Jote.

Namas 5 pagyvenimų po 5 kam- 
jarius ir mažas Storas, naujas 
campinis namas, garu šildomas, 
’arauosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažo namo ar loto.

Savininkas
J. VILIMAS, 

4556 Šo. Rockwell St. 
Tel. Virginia 2054

MAINYS ant namo ar bučernės 
savo, 2 lotus 50x125 N. W. kampas 
Damen Avė. ir 68 Place. Gatvė iš
taisyta, tinkantys dėl gesolino sto
jęs, lotai be skolos. Kas turite na
mą 
nes

ir norite mainyti, atsišaukit,' 
labai rtuganti vieta.

AUGUST SALDUKAS, 
4038 Archer Avė.

Lafayette 6719

PAIGE VĖLIAUSIO MODELIO 
SEDANAS. Moteris turi parduo
ti. Išvažiuotas tik kelis tūkstan
čius mylių. Karas vra geriausiame 
stovy je ir sunku ii, atskirti nuo 
naujo Negaliu nari karo dr«’vint? ir įduoti flatais po .$90. $2500 cash, 
paaukosiu jį tiktai už $250. 25381 priimsiu mainus. Pašauk savininką 

" , Tel. Nevada 3697.

42 KAMBARIŲ namas ant Wash- 
ington Blvd., arti Garfield Parko. 
Kambariai atskirai, tinkami dėl 
rooming house. Dabar yra išren-

803

miegamieji porčiai, 
vandeniu Šildoma. 50 . pėdų 
$9,500.
J. H. SCHAFFER 

Ridge Avė., Willmette, III. 
Tel. Willmette 364

■ ■■ -o-

MAINYSIU lota, ant automobilio 
S. W. kampas Maplewood ir 72 St., 
arba parduosiu už puse kainos, 
šauk Hemlock 9252. 6109 So. Alba- 
ny Avė., Lępn R. Jarusz.

PARDAVIMUI 7 kambarių 2 
augštų mūrinė rezidencija; 3 dideli 
miegamieji kambariai 2 augšte, 2 
maudynės; Vapor šiluma; 50 pėdų 
lotas; 2 karų medinis garažas; gat
vė ir elė ištaisytos; arti Marųuette 
parko, mokvklu ir transportacijos. 
$2,500, įmokėti.

3406 W. 66th Place

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
Storas su flatu ir 2 flatų užpakalyj. 
Rendos neša $85.00. Kaina $9,500 
Bargenas jei kas nusimano. 2501 
W. 43rd St

PARSIDUODA namas su biz
niu, Ice Cream Parlor, mūrinis na
mas, Storas. 2 kambariai dėl eyve- 
nimo ir 6 kambarių flatas, 2439 W. 
69th St.

PARDAVIMUI 4-4 flatų medinis, 
4 kambariu mūrinė cottage užpaka
ly. Pusantro loto. Rendos neša 
$100 i mėnesi. Greitam pardavimui 
nes nėra kam namo prižiūrėti, la
bai pigiai. Reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Atsišaukite

3055 W. 51st St. 
Tel. Prospect 1641

NAUJIENA DEL IŠMINTINGU 
INVESTORIŲ

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

J. J. KOHN. 
322 So. Kildare Avė.

MAINYSIU ant bungalow su 3 
miegkambariais — bizniavą namą 2 
augštų. kaina prieinama. Atsišau
kite vpatiškai. Aido Ogurak, 5218 
So. Campbell Avė.

MEDINIS namelis 5 kambarių su 
7 lotais, parduosiu už $5000. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos. 
3250 W. 108 St.

LA GRANGE APIELINKĖJ par
davimui kampinis lotas 36H pėdu, 
arba mainvsiu i namą arba bizni. 
1417 So. 49th Ct., Cicero.

PARDAVIMUI 4 flatų namas, lo
tas 44 pėdų, reikalingas taisymo. 
Kaina $5.500. — Jerry Whalen, 503 
W. 46th Place.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų no 5 kambarius medinis, visi 
įtaisymai, nėra moreričių. Randasi 
Br>n-hton Parke, nrie 42 ir Rock- 
well et. Savininkas ma’nvs ant di
desnio namo, arba bungalow, priims 
lotus už pirmą jmokėiima. C. P. 
Suromskis & Co. 3352 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6751, Res. tel. Boulevard 
0127.

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.

Turiu Fauną ir Roadhouse; 20 
akerių farma; vieną iš jų turiu 
narduot. Puiki vieta, biznis išdirb
tas nėr G metus. Didžiausia vieta 
n’knikams. šviežias pienas ir lie
tuviški sūriai. Ant Road 4 A, 2 
mylios South nuo Lemont. Liberty 
Park Barbacue. Tel. Lemont 87 J 8


