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Kongreso komisija 
tyrinės sovietų pre

kybos agentūrą

Sovietų šnipas beve
lijo kalėjimą negut 

bolševikų rojų
Nori susekti, ar “Amtorgo” 

žmonės neturi reikalų su 
bolševikų propaganda Ame
rikoje

\VASHINGTONAS, birž. 27.

ri tyrinėja komunistų darbuo- 
tę Jungtinėse Valstybėse, nu
tarė pamatingai ištirti klausi
mą, iš kur komunistai gauna 
pinigų savo propagandai.

Kongresmanas Bacliman, tos 
komisijos narys, pareiškė, kad 
komisija pasistengsianti susek
ti tikrai, iš kurių šaltinių tie 
pinigai plaukia, kris juos pri
stato ir kurie žmonės ar or
ganizacijos juos skirsto.

Ateinantį mėnesį komisija 
vyks į New Yorką ir ten pa
sišauks tardymui “Amtorgo” 
(Amerikos - Rusijos prekybos 
korporacijos) galvą Bogdlano- 
vą. Komisija nori nustatyt, ar 
tiesa, kad sovietų prekybos 
agentūra Amerikoje užsiima 
bolševikų propaganda Jungti
nėse Valstybėse, 
tarp dokumentų, 
vęs New Yorko 
šininkas Whalen
vo tokių, kurie rodė, kad “Am- 
torgas” neva turėjo ryšių su 
komunistų propaganda šiame 
krašte.

Padarius tyrinėjimus New 
Yorke, komisija ketina tais pa
čiais tikslais aplankyti Chica- 
gą, Glevelamlą ir kitus didžiu
lius miestus.

Kaip žinoma, 
kuriuos bu- 

policijos vir- 
paskelbe, bu-

VILNIUS, birž. 27. — Išva- 
žiuojamoji Vilniaus apygardos 
teismo sesija Vileikoje nagri
nėjo šnipo bylą su labai įdo
miu finalu.

Kaltinamųjų suole sėdėjo vie
nas Ignatij Kazino, sovietijos 
Zastovy miestelio gyventojas. 
Jis butfo kaltinamas dėl šnipa- 
vimo.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, 
rado kaltinamąjį kaltą. Tadja 
gynėjas, Vilniaus advokatas 
Steckevič, prašė teismą, kad jis 
imtų dėmėsiu kai kurias nusi
kaltimo švelninamas aplinkybes 
ir neskirtų perdaug sunkios 
bausmės nusikaltėliui.

Tačiau nuteistasis paskutinių-1 
me savo žody prašė teismą, 
kad kaip bausmę jam paskir
tų kalėjimą ligi gyvos galvos, 
nes, sakė jis, jam busią geriau 
sėdėti kalėjime, nekaip laisvam 
būti sovietų 'Rusijoje.

Apygardos teismas nuteisė jį | 
dešimčiai 
teistasis 
sprendžiu

metų kalėjimo. Nu- 
pa reiškė, kad nuo 
jis esąs patenkintas.

11 asmenų žuvo tri 
jose Kanados trau

kinių nelaimės

Tarifo bumerangas 
Amerikos obuolių 

augintojams
birž.\vinciiester, v*.

27. — Virginijos obuolių au
gintojai, kurie rengėsi ateinan
čią savaitę pradėti obuolių eks
portą, gavo iš savo agentų pra
nešimą, kad Didžioji Britani
ja išleido įsakymą, kuriuo už
ginama importuoti iš Ameri
kos obuolius nuo liepos 7 die
nos iki lapkričio 15.

Didžiuliai obuolių augintojai 
pareiškia nuomonę, kad Angli
ja daranti tai, keršydama dėl 
naujo Amerikos tarifo. Augin
tojai apskaičiuoja, kad dėl ne
galėjimo eksportuoti obuolių į 
Did. Britaniją jie turėsią mili
jonus dolerių nuostolių.

TORONTO, Kanada, birž. 27. 
— Del potvynių, kilusių Ca- 
preolo apielinkej daugiau kaip 
dviejų dešimčių mylių plote, 
praeitą naktį susikūlė trys Ka
nados traukiniai ir vienuolika 
žmonių žuvo.

Keturi vaikai prigėrė ir dau
giau kaip dvidešimt kitų pa- 
sažierių buvo sužaloti, pasažie- 
riniam traukiniui No. 
iš bėgių ir nusiritus į 
šią Vermilliono upę 
preolu. Traukinys ėjo 
nipego į Torontą.

Del potvynio gadinto gele
žinkelio, 16 mylių į rytus nuo 
Gapreolo susikūlė 
traukinys No. 401.
mušti mašinistas ir šeši nepa
žįstami žmonės, kurie, matyt, 
slapta keliavo traukiniu.

Ėjęs iš Toronto į VVinnipegą 
traukinys No. 3 taippat išėjo 
iš bėgių netoli nuo Capreolo, 
bet laimingai žmonių niekas 
nenukentėjo.

4 išėjus 
patvin il
ties Ga
iš Win-

krovinių
Buvo už-

Audra Illinois padarė 
$100,000 nuostolių

Vokiečių knygyno 
dovana Lietuvos 

Universitetui
GARBONDALE, III., birž. 27. 

— Kaip dabar apskaičiuota, 
siautusį trečiadienį smarki au
dra šioje apielinkej padarė dau
giau kaip 1(M) tūkstančių do
lerių žalos. Keturios moterys 
buvo sužalotos telefono trobe
sio stogui įgriuvus.

Vo-KALINAS, birž. 27.
kiečių Fišerio knygynas nupir
ko Raudondvary biblioteką 100 
tūkstančių litų vertės.' Dabar 
jis tą biblioteką padovanojo 
Li et u vos U n i ve rs i tet ui.

Bibliotekos perdavimo aktas 
buvo atliktas birželio 15 die
ną Universiteto bibliotekoje.

MERFIS.
Geležinkeliečių brolijos 

bankas užsidarė

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

Iš dalies debesiuota; gali būt 
lietaus apie vakarą ar naktį; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
lengvi ir vidutiniai mainąsi vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 65° ir 81° F.

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 7:21

CINCIiNNATI, Oihio, birž. 27. 
— Depozitoriams urmu ištrau
kus daugiau kaip 1 milijoną 
dolerių depozitų, geležinkelie
čių unijos Brotherhood of Rail- 
\vay Clerks National bankas va
kar užsidarė.

Du banko valdininkai, Ly- 
man E. Nor.ris, vicepreziden
tas, ir Harry 'Rosenbluim, ka»- 
sierius, tapo suimti, kaltinami 
dėl apsilenkimo su nacionali
nių bankų įstatymais. Jie pa
leisti už $25,000 kaucijos kiek
vienas.

Chicago, III. šeštadienis, Birželis-June 28 d., 1930

[Atlantic and Pacific Photo]

lona, Mich. — Psichopatų įstaiga, kur laikoma pavojingi proto ligomis sergantys kriminalistai.
Šio mėnesio pradžioj iš tos įstaigos pabėgo 13 pacientų. Trys tuoj tapo suimti, o kiti dar 

tebeieškomi

Lietuvos Naujienos
Kaip lenkai vargina lie
tuvių palinijo ūkininkus

Lietuva tarptautinėse 
konferencijoje

Solovecke politiniai 
kaliniai žudosi, ne
iškęsdami žiaurumų

Rozalime gaisras su 
naikino 15 namų

BERLYNAS, birž. 27.—Laik
raščiui Vorvvaerts praneša, kad 

LSolovecko koncentracijos sto
vykloj režimas pastaruoju lai
ku pasidarė dar žiauresnis, ne
gu kada buvo. 'Del menkiausio 
nusikaltimo politiniai kaliniai 
įplakami ir kitokiais budais kan
kinami ir išniekinami. Dauge
lis kalinių, nebepa.kęsdami per
sekiojimų, žudosi. Be kitų, nu
sižudė. ir buvęs Trockio sekre
torius Gvozcfevas.

Bendrai, Solovecke pastaruo
ju laiku, kartu su socialdemo
kratais ir socialistais-rcvoliu- 
cionieriais, patalpinta taipjau 
nemaža Trockio šalininkų.

Kalba apie naujus 
parlamento rinki

mus Anglijoje
LONDONAS, birž. 27.-Kal- 

bedamas parlamento d'arbo par
tijos mitinge, premjeras Mac 
Donald be kita pasakė, kad 
esą gal imtus daiktas, jogei at
einantį rudenį įvyks nauji rin
kimai į parlamentą.

O Daily IVJail rašo, kad nau
ji rinkimai į parlamentą gal 
įvyksią dar šią vasarą.

Rumunijos karalius įka
lino savo motiną

VIENA, Austrija, birž. 27. 
— Iš užtikimų šaltinių prane
ša, kad 'Rumunijos karalius 
Karolis II laiko savo motiną, 
karalienę Mariją, kaip kailinę 
uždaręs Balcico pily, ties Juo
dąją jura.

Karolis II laikąs ją įkalinta 
todėl, kad bijąs, jogei jos bu
vimas Bucharestc galėtų truk
dyti jam siavo planus vykinti. 
Senė karaliene esanti stropiai 
sergima. Jei esą neleista tu
rėti jokio kontrakto su 
liečiais.

Trys žvejai žuvo 
smarkią audrą

paša-

per

ST. JOHNS, Nevvfoundland, 
birž. 27. — 'Per smarkią vėjo, 
ledų ir perkūnijų audrą, kuri 
vakar įk) pietų siautė Lums- 
dene ir apielinkej, paskendo 
trys žvejai, jų valčiai sudužus. 
Audra padarė gyventojams di
delės žalos. Uoste ji paskan
dino apie trisdešimt valčių.

IMPERFECT

Nuostoliai 
čių litų; 
buvo

siekia 500 tukstan- 
namai apdrausti ne-

Perkūnas trenkė di 
namito laiva; 30 

žmonių žuvo

KAUNAS, (birž. 5. (Elta). — 
Iš Ukmergės pranešama, kad 
birželio 3 d. per adlministraci- 
jos linijos antro rajono virši
ninką lenkai pastatė musų gy
ventojams, norintiems dirbti 
savo žemę anapus administra
cijos linijos, šias sąlygas: atk
iliai turi turėti pasus, valsčių 
valdybų išduotus; kiekvienas 
ūkininkas privalo sudaryti 
smulkų savo gyvulių sąrašą, 
kuriame kiekvienas gyvulys bu
tų atskirai aprašytas. Sąrašo 
nuorašą privalo turėti prie sa
vęs ir piemuo, kuris gano gy
vulius lanapus administracijos 
linijos. Visi ūkininkų gabena
mi į anapus administracijos li
niją padargai turės turėti spe
cialias lenkų plombas. Be to, 
lietuvių išduodamuose liudy- 
muose linijai pereiti turi būti 
pažymėta, kiek liudymo savi
ninkas pasėjo javų ir kokį tu
ri turtą (?). Lenkai pareiš
kė, kad, jei šios sąlygos nebu
siančios išpildytos, tai musų pu
sės gyventojai laukų darbams 
anapus administracijos linijos 
nebus leidžiami (!).

KAUNAS. — Paskutiniu lai
ku Lietuvos vyriausybė gavo 
pakvietimus dalyvauti šiuose 
tarptautiniuose kongresuose: 
tarptautin. medicinos istorijos 
kongrese, kuris įvyks š. m. rug
sėjo 22—27 d. Romoj 22-ame 
universaliniame esperanto kon
grese, kuris įvyks Oxforde rug- 
piučio 3 d. ir tarptautiniame 
istorinės geografijos kongrese, 
kuris įvyks š. m. birželio 11 — 
14 dd. Briusely.

Lietuvos vyriausybe taip pat 
gavo pakvietimą dalyvauti pa- 
sauliniuose ūkio traktorių ban
dymuose, kurie įvyks š. m. rug
sėjo mėn. (Londone Anglijos 
karališkos ūkio draugijos glo
boj.

KAUNAS, birž. 13. — Dide
lis gaisras Rozalime, tęsęsis va
kar visą dieną, šeštą valandą 
vakaro pasisekė likviduoti.

Daugiausia pasidarbavo gai
srą gesindama Šeduvos gaisri
ninkų komanda.

Iš viso sudegė penkiolika na
mų, devyni jų gyvenami ir še
ši negyvenami. Nuostolių esą 
padaryta apie 500 tūkstančių 
litų.

Namų apdraustų buvę, 
du, visi kiti neapdrausti.

'tik

Girdi, bedarbių Jungti
nėse Valstijose esą 

nedaugiausia
VVASIIIINGTONAS, birž. 27. 

— Prekybos sekretorius La
ment, remdamasis cenzo (gy
ventojų surašinėjimo) biuro 
paskelbtais preliminariais ne
darbo skaitmenimis, sako, kadi 
bedarbių skaičius krašte esąs 
daug mažesnis, nekaip bendrai 
buvę mainoma. Lamonto nuo
mone, bedarbiai sudarą maž
daug 2 nuoš. viso krašto gy
ventojų skaičiaus.

Voldemaras turės 
savą laikraštį

kadKauno spauda praneša, 
nuo birželio 18 dienos Kaune 
pradeda eiti naujas “tautiškos 
krypties” laikraštis, vardu 
“Tautiškas Kelias.” 'Laikraštį 
remsiąs savo straipsniais bu
vęs diktatorėlis Augustinas Vol
demaras, o iredaktorium-leidė- 
ju busiąs A. Šileika'.

Skėriai sulaikė trauki
nius Austrijoje

VIENA, Austrijiai, birž. 27. 
— Geležinkelio bėgiuose Wiener 
Neuštadto apielinkej prigriuvę 
tokia daugybė skėrių, kad su
stabdė du traukinius. Geležin
kelis buvo nuvalytas, tik at
gabenus gaisrininkų žarną, kur 
ria bėgiai buvo sulaistyti ben
zino mišiniu ir uždegti.

DECATUIR, Ala., birž. 27.— 
Teismas pasmerkė čia dešim
čiai metų kalėjimo teisėją Wil- 
liamą Skeggsą, nušovusį .vieną 
policininką, kai pastarasis ban
dė jį areštuoti už laužymą tra- 
fiko įstatymo.

BROCKVHJLE, Ont., Kana
da, birž. 27. — St. Lawrence 
upėj, apie keturias mylias į va
karus nuo čia, vakar vakarą 
perkūnas trenkė į darbinį lai
vą “John B. King,” kuriame 
buvo nemažas krovinys dina
mito.

Perkūnui trenkus, įvyko bai
si dinamito ekspliozija, kurios 
laivas buvo į skeveldros šudrai 
skytas. Laive buvo viso 42 įgu
los žmonės, kurių kiti tuomet 
miegojo apatinėse laivo patal
pose. Visų tų žmonių tik vie
nuolika buvo išgraibyti iš van
dens, visi sužeisti. , Visi kiti 
trisdešimt vienas buvo sprogi
mo užmušti.

Protestas prieš ko 
munistų terorą So 

vietą Sąjungoje
Įvykęs Genevoje Tautų Są

jungai remti draugijų suvažia
vimas be kitko pasisakė ir dėl 
teroro Sovietų Sąjungoje.

Kongresas priėmė rezoliuci
ją, gurioje sakoma, kad ele
mentariškų piliečių laisvės pa
grindų paneigimas Sovietų Są
jungoje įžeidžia visos kultūriš
kos žmonijos sąžinę. Kongre
sas protestuoja, prieš raudoną
jį terorą, kuris ardo tautų san
taiką ir yra nuolatiniu pavo
jum vidaus ir išorės taikai.

Kongresas pabrėžia, kad jo
kie diplomatiški sumetimai ne
gali pateisinti ramų žiūrėjimą 
į neregėtus Sovietų Sąjungos 
komunistų diktatūros žiaru- 
mus.

Europos valstybės lai
kys muitų vienybės 

pasitarimą

PARYŽIUS, birž. 27. — At
einantį pirmadienį, birželio 30, 
Paryžiuje prasidės pirmas Eu
ropos muitų vienybės kongre
sas, kuriame ketina dalyvauti 
delegatai iš- visų Europos 
stybių.

Užsimušė šokęs iš 
trobesio augšto

vai-

16

NEW YORKAS, birž. 27. — 
Šokęs iš 16to Motei Olcott aug- 
što, užsimušė 'Edvvard iRobin- 
son, turtingas gyvybės apdrau
dė brokeris. i ,

Policininko tragedija 
Zarasuose

Birželio mėn. 3 d. Zarasų 
turgaivietėje policija sulaikė ne
žinomą asmenį, apie 16 metų 
amžiaus, be asmens dokumen
tų, parduodant arklį. Sulaiky
tas pasivaidino Balčiumi Jonu 
iš Rokiškio apskrities, Obelių 
valse., bet kaimo tiksliai nuro
dyti negalėjo, taip pat nega
lėjo pasiaiškinti, kur gavęs ar
klį. Įtarus, kad arklys yra vog
tas, sulaikytasis pilietis buvo 
siunčiamas Rokiškio apskrities 
policijos IV nuovados v-kui.

Areštuotąjį varyti buvo pa
vestas I nuovados ėil. polici
ninkui Jasinavičiui Stasiui. Ke
lyje, apie 6 klm. nuo Zarasų, 
Miliuncų* miške, areštuotasis 
pabūgo. Policininkas Jasinavi- 
čius, jo miške paieškojęs ir ne
radęs, revolverio šuviu į gal
vą . nusišovė... Vežamas j ligo
ninę jis mirė.

SSSR nori , Lietuvoj 
pirkti galvijų ir kiaulių

KAUNAS. — SSSR kreipės 
į atatinkamas įstaiigas ir or
ganizacijas, kad jiems parduo
tų veislinių įgalvijų ir kiaulių. 
Del sąlygų ir gyvulių skaičiaus 
dar nesusitarta, bet, esant pas 
mus galvijų ir kiaulių ištek
liui SSSR reikalavimas busiąs 
patenkintas.

Transatlantiniai lakū
nai New Yorke

NEW YORKAS, birž. 27. — 
Charles Kingsford-Smith ir trys 
jo kompanionai aeroplanu Sou
thern Cross atskrido j Ne\v 
Yorką vakar 7:35 vakaro, šian
die jiems buvo surengtas iškil
mingas priėmimas. Ateinančią 
savaitę transatlantiniai lakūnai 
išskris iš Washingtono į San 
Erancisco.

Rygos studentų ekskur
sija j Kauną

KAUNAS. — Birželio 7 d. 
iš Rygos atvyko į Kauną pas 
studentus žaizdrininkus 20-tics 
žmonių latvių socialdemokratų 
studentų pkskursija. Stoty sve
čius pasitiko žaizdrininkai. Po 
pusryčių ekskursantai iš mies
to sodo nuvyko į Loginių Ka
są, apžiūrės Čiurlionies Gale
riją, o.rpo piet įvyks Univer
sitete susirinkimas, kuriame 
svečias dr. jur. A. Bappoport 
paskaitys paskaitą: “Marksis
tinis teisės supratimas”. Rytoj 
apžiūrės U-tą ir Kauno apylin
kės. Pirmadienį 19 vai. “Var
po” saloje bendra vakarienė. 
23 vai. ekskursantai išvyksta 
atgal į Rygą.

P. Radį paleido
Mažeikių teismo tardytojas 

buvo patraukęs Nikodimą Radį 
teismo atsakomybei ir buvo pa
skyręs jam atatinkamą kardo
mąją priemonę. Badys buvo pa
davęs Šiaulių apygarijos teis
mui skundą, bet teismas jo 
skundą atmetė. Tuomet jis ap
skundė Šiaulių Ap. Teismo nu
tarimą Vyr. Tribunolui, kuris 
š. m. birželio 6 d. Mažž. teis
mo tardytojo ir Šiaulių Apyg. 
Teismo nutarimus dėl pasky
rimo N. Radžiui kardomosios 
priemonės panaikino ir Radį iš 
arešto paliuosavo.

—---------------------

Vokiečių inžinierių 
ekskursija

KAR1LIAUČIUS. — Birželio 
21 d. į Kauną atvažiuos Rytų 
Prūsijos vokiečių inžinierių są
jungos ekskursija. Joje daly
vaus apie 30 žmonių. Ekskur
sijos dalyviai, jubiliejinės Vy
tauto Didžiojo metų parodos 
proga, nori susipažinti su Lie
tuva, jos technišku ir ekono
miniu atsistatymo darbu, o taip 
pat užmegsti santykius su Lie
tuvos inžinieriais. Ekskursija 
mano išbūti Lietuvoj 4 dienas.

KAUNAS. — Administraci
niu budu išsiųsta provincijon 
p. p. Statkus, Matulevičius ir 
Šileika, kaip “pavojingi tvar
kai”.

Kinų sukilėliai giriasi 
laimėjimais

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 27 
— Šiaurės Kinų sukilėliai savo 
pranešimuose giriasi dideliais; 
laimėjimais mūšiuose su cen- 
tralinės Kinų valdžios kariuo
mene šantungo ir Honano pro
vincijose.

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

NAUJIENOS
173(1 SOI III HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chlcago, m. šeštadienis, birž. 28, 1930
Nežiūrint j tai, kad nors 

kiti na namams nuolat kinta, 
tiek namų pirkėjai, tiek par
davėjai neprivalo manyti, jog 
nejudinamam turtui tikros kai
nos negalima nustatyti, o vi
sokie a'pkainavimai yra tik

Nejudinamos nuosavybės ver
tę nustato (1) skaičius norin
čių pirkti tą ypatingą vietą; 
(2) skaičius maždaug panašių 
vietų rinkoj, ir (3) pageidau
jamos vietos parankumai ir 
neparankumai.

APŽVALGA
Automobilių pramonė

Automobilių pramonė pusėti
nai nusmuko. Ypač blogas biz- 
rjis su bramaresniaia automobi
liais. Geriausiai laikosi Fordas. 
Per paskutinius keturis mėne
sius fordukų tapo parduota 
428,000. Tai sudaro 41 nuošim
tį visų parduotų automobilių. 
Pravartu dar pažymėti ir tai, 
kad šiais metais per pirmuosius 
keturis' mėnesius fordukų par
duota penkiais nuošimčiais dau
giau nei tuo pačiu laiku perei
tais metais.

Kitų išdirbysčių automobilių 
šiais metais parsiduoda daug 
mažiau. Net Chevrolet parduo
ta keturiais nuošimčiais ma
žiau nei per tų laiką pereitais 
metais.

Na, o kuomet paklausa su
mažėjo, tai prisėjo sumažinti 
ir produkciją. Gegužės mėnesyj 
įvairių automobilių ir trokų 
buvo pagaminta 433,300, — ke
liais tūkstančiais mažiau nei 
balandžio mėnesyj.

Kada pagerės biznis?
Vasarą biznis paprastai su

mažėja. Taip atsitinka kiekvie
nais metais. Na, o šiais metais 
tai ypač yra jaučiama. Produk
cija taip pat eina lėtesniu tem
pu. Biznio žinovai yra tos' nuo
monės, kad prieš rudenį negalia
ma laukti jokio pagerėjimo.

Naftos overprod akcija

Dar visai neseniai buvo daug 
pesimistų, kurie tvirtino, jog 
Amerika eina prie lilfito galo. 
Esą už desėtko kito metų 
Amerika nebeturėsianti naftos 
(mineralinio aliejaus). Tas pe
simizmas buvo įsigalėjęs prieš 
kokį dešimtį metų. Na, o ką 
mes šiandien matome? Dabar 
niekas nebedejuoja, kad trum
poj ateityj pritruks aliejaus. 
Galvojama ne, apie aliejaus pri- 
trukimą, bet apie tąi, kur jį 
dėti. Per paskutinius kelis me
tus aliejaus pramonėj pasireiš
kė aiški overprodukcija. Stam
biosios aliejaus kompanijos vi
sais galimais budais stengiasi 
produkciją sumažinti, bet joms 
stovi ant kelio nepriklausomos 
korporacijos, kurios varo sa
votiškų politiką.

Reikia pasakyti, kad suma
žinti norima tik pelno sumeti
mais. Norima pagaminti tik 
tiek aliejaus, kiek jo yra su
naudojama. Tąsyk, žinoma, bu
tų galima brangiau jį parduoti. 
Bet nepriklausomųjų užsispyri
mas neleidžia tai padaryti. Ir 
kaina aliejui nekyla, ale nuo
lat smunka.

Varis
Kaip ir buvo pranašaujama, 

kainos variui nusmuko žemiau 
12 centų svarui. Ačiū tam, va
rį pradėjo pirkti pramoninin
kai. Ir perka pusėtinai smar
kiai. Perka ne vien tik naudo
jimui Amerikoj, bet ir ekspor
tui. Eksportui perkama dideli 
vario kiekiai. Praeitos savaitės 
ketvirtadienį tapo nupirkta 
eksportavimui 10,000,000 svarų 
vario.

Spekuliavimas
Praeitą rudenį biržoj ivyko 

toks krachas, kokio Amerika 
dar niekuomet nebuvo turėju
si. žuvo bilionai dolerių. Nu
kentėjo milionai žmonių. Kai- 
kurie jų prarado visą savo tur
tų. Dėliai to įvyko ir tragedi
jų. Desperacijon įpuolę spėkų 
liantai pradėjo žudytis.

Tačiaus žmogaus savybė yra 
ta, kad jis greit nemalonius 
įvykius užmiršta. Nudegę na
gus laike, pirmojo kracho, žmo
nės trumpam laikui sustoję 
spekiiliavę. Bet vos praėjo ke
lios savaitės ir jie vėl sumanė 
atsigriebti. Iki birželio 20 d.

New Yorko biržoj įtapo parduo
ta 474,410,420 įvairių akcijų. 
Praeitais metais per tą laiko
tarpį akcijų buvo parduota ne 
kiek daugiau. 0 tai buvo juk 
“boom” metai, kada spekulia- 
vimas tiesioj*- apsvaigino žmo
nes. tjdomu dar pastebėti ir tai, 
kad šiais metais' iki gegužės 
mėnesio birža' buvo gana apmi
rusi. Bet gegužės mėnesyj ak
cijų pirkimas smarkiai pakilo. 
Mat, atsirado daug norinčių 
pasipelnyti. Tas biržos atgiji
mas pasibaigė ir vėl gana ne
smagiai. Akcijos smarkiai nu
krito, ir žmonės prarado daug 
milionų dolerių.

Tai buvo antra skaudi ir 
brangi pamoka. Bet vargu ir 
ji sulaikys spekuliavimą. O spe
kuliavimas Šiuo laiku yra gana 
pavojingas dalykas.

Tarifas
Muitų bilius tapo priimtas. 

Kaikurie jį vadina farmerių ta
rifu. Girdi, daugiausia iš jo 
naudos turėsią farmeriai. Esą 
republikonai, norėdami farme- 
riams pasigerinti, ir iškepė tų 
bilių. Bet kokią gi naudą iš to 
biliaus turės farmeriai?

Eksportavimui Amerikos far
meriai daugiausia užaugina 
kviečių. Vadinasi, kviečių yra 
užauginama daugiau, negu 
Amerikos žmonės gali sunaudo
ti. Perviršis tenka parduoti 
kitoms šalims, šiame atvėjyj 
nustatyti kainą jokiu budu ne
galima. Daugiau to,— kokią 
naudų Amerikos farmeriams 
atneš uždėjimas muito ant im
portuojamų kviečių? Kviečių 
Amerika turi daugiau, negu ji 
gali sunaudoti. Tikėtis, kad 
farmeriai pradės daugiau kvie
čių auginti yra tiesiog nonsen
sas. Ką gi jie. darys su užau* 
gintais kviečiais, jeigu negalės 

"jų parduoti?
Tarifas šiame atvėjyj padarė 

farmeriams daugiau blogo, nes 
daugelis šalių įvedė arba pla
nuoja įvesti muitus'. Muitai bus 
uždėti ir ant kviečių. O tai 
reikš, kad Amerikos farme
riams dar labiau susiaurės rin
ka.

Kitų žemės ūkio produktų ta
rifas irgi negalės sureguliuoti, 
kadangi tai pareina nuo pasau
linės rinkos. Muitas liko už
krautas ir ant cukraus. Vi
siems žinoma, kad amerikiečiai 
sunaudoja labai daug cukraus. 
Jie jokiu budu negali tiek paga
minti, kiek sunaudoja.

Na, ką gera Amerikos far
meriams ir bendrai visiems gy
ventojams padarys protekcinis 
muitas? Cukrų visvien reikės 
importuoti. Tik dabar už jį 
reikės daug brangiau mokėti. 
Nauda iš to tarifo bus gal ko
kiam šimtui tūkstančių žmonių, 
kurie vienokiu ar kitokiu budu 
yra suinteresuoti cukraus ga
myba. Vadinasi, dėl 100,000 
žmonių gerovės turės nukentė
ti 120,000,000!

Atrodo, kad tas protekcinis 
tarifas nei farmeriams, nei 
darbininkams, nei smulkiems 
biznieriams naudos neatneš. 
Naudingas jis bus tik nedidelei 
grupei pramonininkų, kurie be 
tokios apsaugos negalėtų išlai
kyti konkurencijos.
Kiek gaisrai padaro nuostolių?

Visi yra girdėję apie 1871 m. 
gaisrą, kuris pavertė Chicagų 
pelenais. Bet tuo Chicagos ne
laimės nepasibaigė. Kas metai 
ugnis čia padaro už milionus 
dolerių nuostolių. Apskaičiuo
jama, kad pereitais metais 
gaisrai chicagiečiams padarė 
nuostolių už šešiolika milionų 
dolerių, šešiolikos milionų do
lerių vertė turto tapo paversta 
durnais ir pelenais!

Ir tai dėl nepaisymo ir ap
sileidimo. Daugumos gaisrų; 
butų galima išvengti, jeigu 
žmonės butų atsargesni. Apsi-

leidimas kartais yra tiesiog kri- 
minališkas dalykas.

Europoj
Francija iki šiol tvirtai lai

kosi. Bet pasaulinė dipresija, 
matomai, pradeda ir ja veikti. 
BĖznis, nors ir nežymiai, smun

ka. Gerai laikosi tik statyba.
Pravartu pažymėti, kad 

Francijoj pradeda įsigalėti Ge
neral Motors, kuri paėmė save 
kontrolėn dvi franeuzų automo
bilių korporacijas. Fordas irgi! 
rengiasi įsitvirtinti, ir trum
poj ateityj planuoja atidaryti 
Francijoj kelias dirbtuves.

Vokietijos finansai tebėra 
choatiškoj padėty. Dėliai tos 
priežasties rezignavo finansų 
ministeris Mildenhauer. Reiš
kiama didelio pesimizmo kai dėl 
pasitaisymo biznio. Tuo labiau, 
kad visoj Europoj dabartiniu 
laiku siaučia krizis. Tas kri- 
zis ypač paaštrėjo Belgijoj, kur 
ėmė siausti didelis nedarbas.

NAMAI IR ŽEME
Namų stilius* — Apkainavimas 

ir spėjimas. — Tinkamiau
sias laikas pirkti namus. — 
“Ekonomiškas pirkinys”.

Namų apkainavime labai 
svarbią rolę vaidina jų stilius. 
Galima sakyti, kad dauguma 
pirkėjų tuo ir vadovaujasi. Jie 
perka tokius namus, kurie ge
riausia atsako jų skoniui. Ki
tais žodžiais sakant, jie pasi
renka tam tikro stiliaus na
mus. Tačiau stilius šiame at
vėjyj nereiškia vien tik pavir
šutinę išvaizdą: namų didu
mas, kambarių sutvarkymas, 
jų papuošimas, — visa tai pri- 
skaitoma prie namų stiliaus'. į 
stilių dėmesio nekreipiama tik 
tada, kai namas jjriklauso pi
giai rųšiai. Tąsyl nesvarbu, 
ar jo stogas atitinka naujau
sios mados reikalavimams, ar 
he.

“spėjimas”. Tiesa, yra žinomi 
atsitikimai, kad žmonės pra
turtėjo ačiū giliukingiems .spė
jimams. Tačiau nepalyginamai 
didesnis žmonių skaičius turė
jo milžiniškus nuostolius pa
kelti vien tik dėlto, kad jie 
vadovavosi spėjimu. Spėjimas 
yra niekas kita, kaip tik spe
kuliacija. 0 iš tų, kurie spe
kuliuoja, paprastai laimi gana 
nedidelis nuošimtis'.

Nejudinamas turtas turi sa
vo kainą. Patyrusiam apkai- 
nuotojui nėra sunku ją suras
ti. Bet jis vaduojasi ne spėji
mais, ale žinojimu.

Dažnai tenka girdėti vilio
jančius pasakojimus apie tai, 
kaip, sakysime, Jonas ar Pet
ras prieš kelis metus nusipir
ko piečių (lotą) ir dabar ga- 
vo už jį du ar tris kartus dau
giau nei mokėjo. Tokių daly
kų, žinoma, pasitaiko ir nejudi
namo turto pardavėjai tokius 
atsitikimus niekuomet neuž
miršta pabrėžti. Bet papras
tam piliečiui geriausia yra va
duotis sekama taisykle: tinka
miausias laikas pirkti namą 
ar piečių (ypač piečių) yra 
tas, kada pirkėjas tuoj savo 
pirkiniu nori pasinaudoti. Va
dinasi, jei jis nusiperka piečių, 
tai jis privalo ant to pleciaus 
ilgai nelaukiant statyti namus. 
Jeigu jis piečių laiko per kelis 
metus, tai dažnai, parduoda
mas jį, jis ne tik nieko neuž
dirba, bet faktinai turi nuo
stolių, nežiūrint į tai, kad už 
piečių gauna daugiau nei pats 
buvo mokėjęs. Tie nuostoliai 
susidaro sekamu budu: į piečių 
buvo investuota tarų tikra su
ma pinigų, kuri per kelis me
tus jokių nuošimčių nenešė; 
reikėjo taip pat mokėti mo
kesnius; Taigi tie pražudyti 
nuošimčiai ir mokesniai dažnai 
perviršija uždarbį.

Asmuo, kuris nori tinkamai 
apkainuoti namus, privalo 
skaitytis su kitų nuomonėmis.

Gali atrodyti, kad vertę nuo
savybei nustato du asmeniu,— 
pardavėjas ir pirkėjas. Vienok 
tikrumoj, kad nustatyti “eko
nomiškam pirkiniui” kainą rei
kalinga keturių žmonių. Pir
miausia reikia savininko, ku
ris butų pasiryžęs savo nuo
savybę (namus) parduoti; rei
kia pirkėjo, kuris nori ir gali 
tuos namus pirkti; reikia taip 
pat dar vieno potencionalio 
pirkėjo, kuris pirktų tuos na
mus, jei kaina butų prieina
ma, ir reikia, ant galo, dar 
vieno, savininko, kuris galėtų 
maždaug tokius' pat namus 
parduoti, jei jam butų pasiū
lyta atatinkama kaina. Tik to
kioms sąlygoms esant galima 
nustatyti namų rinkos kainą.

žinoma, ekspertai apkainuo- 
tojai nustato namų vertybę ir 
be tų sąlygų. Bet už tat jie 
turi labai didelį patyrimą. 
Šiaip paprastam piliečiui pra
vartu atkreipti dėmesį į aukš
čiau paminėtas sąlygas. —K.

VAIZBOS BUTAI 
IR LIETUVA

(J. P. Varkalos referatas, skai
tytas ekonominėj konferencijoj 
New Yorke birželio 11 d.)

Indianos valstijoj, netoli nuo 
Michigan City, ir prie pat Mi- 
cigan ežero aš turiu vasarna
mį. Kiek tokiau nuo vasarna
mio randasi C. A. Dunham 
Pump Co., kur išdirbinė j ama 
pompos. Kompanija samdo 45 
gerai apmokamus mechanikus. 
Per paskutinius porą metų

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER,,JO PIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose

$60.
828 West 35th Place 

Tel. Boulevard 6060

Musų 25-ti Metai 
Stiprumo ir Saugumo

Pasirinkit Gera Banka
Jūsų Taupimams

Atidaryki! taupimo saskaita 
šiame dideliame West Side
Banke

Specialis Lietuvių departamentas yra jūsų 
patarnavimui, kad pagelbėti jums visuose 
jųsų bankiniuose reikaluose.

Taupimo depozitai padėti prieš IO-tą die
nų kiekvieno mėnesio neš nuošimčius nuo 
1 dienos mėnesio.

i ' . ’ : *

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $1,600,000.00
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kompanijos biznis tiek padidė
jo, kad dirbtuvės' patalpos pa
sidarė permažos.

Kompanija turi kitą tokios 
pat pušies dirbtuvę Marshall 
Town, lowa valstijoj. Ji tad 
nutarė iš Michigan City savo 
dirbtuvę perkelti į lowos vals
tijų. Kitaip sakant, sujungti 
dvi mažas dirbtuvėles į vienų 
didelę.

Pasirodė, kad prie tokio nu
tarimo kompanija priėjo todėl, 
kad Michigan City ji negalėjo 
nupirkti žemes' plotsy už priei
nama kainų. Už žemes sklypą, 

kur kompanija norėjo naują 
dirbtuvę statyti, buvo reikalau
jama $100,000. Tuo tarpu Mar
shall Town mieste net daugiau 
žemės ji galėjo pirkti už $60,- 
000.

žaibo greitumu pasklido ži
nios, kad C. A. Dunham Pump 
Co. kraustysis iš Michigan City 
į Iowos valstiją, ir kad 45 dar
bininkai su savo šeimomis irgi

išsikels iš miesto, kadangi jie 
nustos darbą.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

JSIGYK1T PILNĄ APSAUGĄ
Patapkite nariu

CITY OF CHICAGO LANDLORDS
ASSOCIATION

4650 South Anhland Ac. 2 aUffStasS) 
Ashland prie 47th St.

Tel. Boulevard 7K7«
»3 I METUS $3 I METUS
--------------------------------------------------- J

Pitone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St., 

CHICAGO, ILE.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimą* 
d rėšiu moka didele algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLpGE 
Jos. F. Kasnicka, 

• Principalas
190 N. State .M., k. Lake St. 10 ft.

ŠIE LIETUVIAI REALESTAT1NINKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

3114 So. Halsted St.
Tel. Victory 4898

2839 W. 63rd St.
Tol. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszevvicz
4600 So. Wood
Tel. Virginia

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

6542 So. VVestern Avė
Prospect 2102

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

J. N. Zewert & Co.
5899 S. Central Avė.

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

VVISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 
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 12 d. 
4200 Wcst 26 St., kampas Kccler Avė., Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3614-16 Roosevelt Kd. 
arti St. Loui« Avė. 

CHICAGO. ILL.

r Al ■Bet'. f.

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl base- 
inento, kalkes (vapnąY, plasterį ir viską kitą.
Apskaitliavimus Darome Dykai

Kontraktoriai gali pas mus gauti viską, kas tik jiems reikalinga. 
Pristatome greitai ir akuratiškai.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th St. & Western Avė.

Bridgeportiečiams Patogi Valgykla
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopūstus, vir
tinius, keptas žąsis, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RĘSTAIJRANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31st Street
(Prie pat Halsted Street)
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Vaizbos butai ir 
Lietuva

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Pasiekė žinios ir Michigan Ci

ty Chamber of Commerce 
(Prekybos Butą). Buto reika
lų vedėjas tuoj sušaukė valdy
bos ir direktorių posėdį. Posė- 
dyj tapo išrinkta komisija, ku
ri turėjo pasimatyti su dirb
tuvės vedėjais ir patirti iš 
pirmų rankų tikrųjų priežastį, 
kodėl nutarta persikelti į kitų 
valstijų. Vedėjai pareiškė: 
“Jūsų žemė mums neįkandama. 
Mes nematome jokio reikalo 
aikvoti tiek pinigų, kadangi 
kitur už daug pigiau gauname 
reikalingų žemės sklypą. Jeigu 
čia gautume žemę už tiek pat, 
kaip ir Iowoj, tai iš Marshall 
Town dirbtuvę 
Michigan City. O
dirbtuve persikeltų

perkeltume j 
kartu su ta 
ir 160 dar-

tuoj sušau-Prekybos Butas 
kė nepaprastų visų savo narių 
posėdį. Miestas turi 27,000 gy
ventojų, o prie Prekybos Buto 
priklauso 560 komersantų, pra
monininkų, biznierių ir profe
sionalų. Posėdyj buvo išaiškin
ta dalykų padėtis'. Visi supra
to. kad biznis daug nukentėtų, 
jei dirbtuvė išsikeltų. Tad tuoj 
ant vietos tapo nutarta sukelti 
kapitalų, kad padengti kainų 
skirtumų. Nariai sudėjo $20,-

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

000, tai ant Prekybos Buto nuo
savybės taiK) užtraukta pasko
la. Iš C. A. Dunham Pump Co. 
buvo gauta $60,000. Su tais pi- 

l nigais tuoj' nuo 32 įvairių skir- 
I tingų savininkų tapo nupirkta 
šeši akeriai žemės dirbtuvės 

■ trobesiams. Toj vietoj jau yra 
pastatyta graži dirbtuve, kur 
dirba apie 200 darbininkų. Dar
bininkams per metus algomis 
išmokama maždaug $366,000.

Pastaruoju laiku kompanija 
dar dapirko keturis žemės ake- 
rius, kur netolimoj ateityj pa
statys geležies liejyklą. Tąsyk 
viso kompanija samdys apie 
400 darbininkų. %

Pažiūrėkime dabar, ką Pre-1 
kybos Butas laimėjo, padovano
damas kompanijai $35,000? 
Pirmon galvon, jis sulaikė dar
bininkus nuo išvažiavimo kitur 
ir magaryčioms pritraukė dar Į yra auksine proga daryti biznį 
naujų. Ačiū tam, šiandien mies
tas turi apie 1500 gyventojų 
daugiau, negu butų buvę dirb
tuvei išsikrausčius. Tie gyven
tojai pastatys' sau kelis šimtus 
naujų namų, jie padarys daug 
biznio vietos biznieriams, pasi
dės nemažą sumą pinigų į ban
kus. Per metus bus paleista 
apyvarton apie $650,000 dau
giau, negu butų buvę dirbtuvei 
išsikėlus.

Padidės žalios medžiagos' įve
žimas ir produktų išvežimas. 
Prie transporto reikės daugiau 
darbininkų, kurie vietos biznie
riams darys biznį. Gatvekarių 
kompanija iš to irgi turės dau
giau naudos, kadangi daugiau 
žmonių važinėsis. Restoranai, 
maisto ir kitokios* krautuvės 
darys didesnį biznį, nes bus 
daugiau žmonių. Iš to aišku, 
kad Prekybos Buto pasidarbavi
mas Michigan City miestui pa-|

kurie čia vakacijas praleidžia. 
O tai reiškia, kad jie tame 
mieste daug pinigų praleidžia.

Taip daro ne vien tik Michi
gan City Prekybos Butas. Ki
ti miestai irgi panašiai elgiasi. 
Ir kur Prekybos Butas yra 
veiklesnis ir sumanesnis, ten ir 
daugiau naudos padaroma.

parankių vietų 
kitokiam bizniui, 

'tai praneškime 
Pavyzdžiui, jei

Tokį veikimo būdą aš noriu 
pasiūlyti ir musų Amerikos lie
tuvių Prekybos Butams. Jei su
randame kur 
vienokiam ar 
tai tuoj apie 
per spaudą.
Chicagos Bridgeporte yra gera 
vieta viešbučiui, kuris turėtų 
keletą nedidelių sali ūkių posė
džiams ir konferencijoms, tai 
praneškime apie tai.

Praneškime, kad Chicagoj

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

iš Lietuvos ir kitų Pabaltijos 
kraštų importuotais daiktais; 
kad Waukegane, kur randasi 
nemažai lietuvių, yra reikalin
gas lietuvis advokatas ir gydy
tojas.

Tačiau šio mano pranešimo 
vyriausias tikslas’ yra nurodyti 
kelius ir budus, kaip Amerikos 
Lietuvių Prekybos Butai galėtų 
prisidėti prie išvystymo pramo
nės Lietuvoj. Turiu pasakyti, 
kad Chicagos Lietuvių Preky

bos Butas pradėjo toj krypty 
1 veikti. 1927 m. tapo išleistas 
raportas', kuri išsiuntinėjome j 
kitų kolonijų lietuviams, ragin
dami juos kurti panašias įstai
gas. Prie raporto mes pridė
jome ir savo organizacijo^kon- 
stitucijų.

Musų darbas davė vaisių. Iš 
daugelio vietų gavome laiškų su 
įvairiais klausimais ir prašy
mais' padėti jiems sukurti pana- 

darė neįmanomai daug naudos. I *’as įstaigas. Aš nei kiek ne
abejoju, kad ačiū tam pasidar
bavimui mes dabar ir turime 
progos čia susirinkti.

Musų pastangos nenuėjo nie
kais. Net Lietuvoj susidomė
jo musų darbuote. Gavome 
laiškų iš Finansų Ministerijos, 
Lietuvos Prekybos Buto, Kau
no ir Klaipėdos importo- ir eks
porto įstaigų, visokių bendro-

Tačiau tuo Prekybos Butas 
nepasitenkino. Jis kas metų 
leidžia' įvairių brošiūrų, kur iš
dėstoma Michigan City paran- 
kumai. Tuo budu vasaros lai
ku sutraukiama daug žmonių,

Nauji Columbia
Lietuviški Rekordai

Taip gražus, taip garsus, kad turėtų rastis 
kiekvieno Lietuvio namuose; nes yra žino
ma, gera muzika mums daug gero duoda, o 
ypatingai musų Lietuvių muzika.

Klausykite Lietuvių programus kas 
nedėldienj

iš W. C. F. L. Radio Stoties, nuo 1 iki 2 valandos po pietų, kas 
ketvergą iš W. H. F. C. nuo 7 iki 8 valandos vakare.

KUOPOS, 
KLIUBAI,

DRAUGIJOS!
Jus galite užtikrinti 
tą gero draugiškumo 
dvasią savo organiza
cijoje, surengda mos 
išvažiavimą.

Pasilinksminimai ir pramogos 
yra geriausias dalykas išmintin
gam, sveikam draugiškumui.

Važiuokite “Willett Way”, kas 
užtikrina komfortą. Puikus pasi
važinėjimas, puikus žuvies, stei- 
ko ar vištienos pietus ir pasilink
sminimas dėl viso jūsų kliubo už 
prieinamu kainu.

Telefonuokit ar rašykit dėl in
formacijų.

Tel. WHITEHALL 4417
THE

Willett Company
222 E. Grand Avenue

16168
16164
16170
16143
16133
16147

16158
16161

16166

16165
16172

INGRAITI MACHANOJAUS OKKESTROS

Sharkio kumštynės — 2 dalys.
Močiute Mazurka ir Kariška Daina
Jievutės Polka ir šiaučiaus Polka
Petro Polka ir Vestuvės
Kariška Polka ir Žydelio Judelio Polka
Klaipėdos Polka ir Katriutės Polka

MENKELIUNIUTĖS ir STANKUNO-DUETAI
šia Naktelę ir Atneša Diedas Kukulių Viedrą 
Valio Dalgelis ir Geismai Svajonės

NAUJAS MIKO PETRAUSKO
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė

WORCESTERIO ORKESTROS
Dviejų žodžių Polka ir Lietuvos Kvietkos
Lietuvių Kareivių šokis ir Einik Polka

JUOZO ANTONELIO
Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės16171

Kainos rekordų: 75c. vienas Rekordas. 
Siunčiame j kitus miestus.

Budriko Krautuvėje jus rasite visus re
kordus, kokie tiktai yra Lietuvių kalboje. 

Katalogas dykai.

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

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 SL, Chicago. III.

Tel. Beverlv 0005

Jos.F.Budrik,h
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III

Tel. Boulevard 4705

KUR VAŽIUOTI?
Geriausia vieta vakacijoms

HOME RESORT
LIETUVIŲ VASAROJIMO 

VIETA
mylios j šiaurę nuo Rhinelan-

■■" !., prie 47 kelio. Nameliai,
8 mylios j šiaurę nuo Rhinelan- 
der, Wis., prie 47 kelio. Nameliai, 
valtys, žuvavimas. Žemos kainos. 
Adresas:

JOHN SHALTIS 
Home Resort

Rhinelander, Wis.

(Pacific and Atlantic Photo] 

Naujosios mados moterų po
pietiniai drabužiai

vių ir šiaip pavienių komersan
tų. Prieš mėnesį laiko pasiun
tėme savo metraštį Persijos 
pasiuntinybei į Washingtoną, 
kadangi gavome laišką, su pra
šymu tą metraštį prisiųsti.

Kad paskatinus musų biznie
rius prie Chamber of Com- 
merc prisidėti ir padėti jiems 
išgarsinti savo biznį, mes su
dėjome jų vardus, adresus ir 
telefonus alfabetiškoj tvarkoj 
ir kitoj vietoj pakartojome jų 
biznius klasifikuotoj formoj.

Sulig statistikos žiniomis, 
kurias surinko p. J. J. Hertma- 
navičius, Chicagoj lietuviškų 
įstaigų ir lietuvių biznierių bei 
profesionalų randasi sekamai:

81 profesionalas, kurie yra 
baigę universiteto mokslus. Tai 
advokatai, daktarai, dantistai, 
inžinieriai ir kitokie profesiona
lai.

45 profesionalai biznieriai, 
kaip tai: aptiekoriai, okulistai 
ir graboriai. j

29 finansinės įstaigos: 
kai, spulkos ir morgičių 
kai.

44 real estate ofisai.
73 gamybos įstaigos, 

tai: fabrikai, spaustuves, duon- 
kepyklos, siuvyklos 
gaminių įstaigos.

25 kontraktoriai, 
ima namų statymu.

54 krautuvės
298 grosernės ir
45 valgyklos ir “aiskryminės” 
175 minkštų gėrimų užeigos 
52 gazolino stotys ir anglių

sandėliai
65 garažai ir automobilių tai

symo dirbtuves.
161 asmeniškam pa'tarnavi-

mui įstaigų ir asmenų, kaip tai: 
taksikabų ir express firmų, 
beauty shops. barzda’skutyklų 
ir real estate pardavėjų.

45 visuomeniškos įstaigos: 
bažnyčios, mokyklos, svetainės, 
teatrai, kliubai ir laikraščiai.

Iš viso mes Chicagos lietuviai 
įturime 1,192 įvairių biznių, 
profesionalų ir įstaigų.

Narių Chicagos Lietuvių Pre
kybos Butas turi beveik du šim
tu. Gerokai pasidarbavus, aš 
neabejoju, kad narių skaičių 
butų galima padidinti iki 600. j

Jeigu tą pat padarytų ir ki
tų kolonijų Prekybos Butai, tai 
mes trumpoj ateityj sutrauktu
me apie 5,000 biznierių ir pro
fesionalų. Mes turėtume paty
rusių komersantų ir musų in
teligentiją. Tada mes galėtu
me tokias konferencijas laiky
ti, kur dalyvautų šimtai žmo
nių.

Šiais metais musų butas dar 
pasiryžo ir kitokį darbą pada
ryti. Anglų kalboj tapo išleis
tas biuletinas paminėjimui D. 
L. K. Vytauto 500 metų nuo 
mirties sukaktuvių. Biuletine 
telpa suglausta Lietuvos istori
ja, kurią parašė gerai pažįsta
mas chicagietis p. J. J. Liert- 
man'avičius. Yra taip pat 
straipsnių apie Lietuvos ku
rortus ir kitokias įdomybes. 
Įdėta ir Lietuvos žemėlapis.

Biuletino tikslas yra paska
tinti ne tik lietuvius, bet ir 
amerikiečius' keliauti į Lietuvą 
ir pamatyti ten viduramžių 
tvirtovių griuvėsius, pasidžiaug
ti musų Nemuno gražumu ir 
kitomis upėmis. Nuvykę Lietu
von turistai, žinoma', lietuviš
kuose kurortuose paliks po ke-1 
lis šimtus amerokiniškų dole-

rių. Na, o tai sustiprins Lie
tuvą finansiškai.

z Musų Prekybos Butas turi 
subūręs visus Chicagos stam
besnius komersantus, kurie už
siima importu ir pardavinėji
mu iš Lietuvos atgabentų pre
kių. Darbas toj srity j vysto
si gana' sėkmingai./

Kadangi randasi gabių ko
mersantų. kurie galėtų sėkmin
gai prekybų vesti, bet neturi 
pakankamai kapitalo, tai musų

butas yra nutaręs jiems pa
gelbėti. Mat, sumanyta sukur
ti finansinę organizacija, kuri 
finansuos gabesnius komersan
tus, norinčius užsiimti importu 
iš Lietuvos. Tai daroma vy
riausia tuo 'tikslu, kad užmegs- 
ti tampresnius ryšius su Lie
tuvos pramonininkais'.

Apie eksporto galimybes aš 
čia nekalbėsiu, nes tą klausimų 
nušvies kiti referentai.

(Bus daugiau)

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINE EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty, 

Iš New Yorko per Southamptoną 
į Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursiją Surengė:

St.

Dienraštis 
“NAUJIENOS” 

1739 S. Halsted St, 
Chicago

P. P. BALTUTIS
3327 S. Halsted 

Chicago

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St.. 

Chicago

4559 S. Paulina St 
Chicago

J. J. ZOLP

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

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

ban- 
ba'n-

kaip

ir kitokių

kurie užsi-

bučernūs

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA

KRAUTUVE

Augščiausios Rųšies
SEKLYČIŲ SETAI 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 
SETAI

PEČIAI
KAURAI IR
RADIOS

už žemiausias kainas. 
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.
CENTRAL DISTRICT

FURNITURE CO.

3621-23-25
S. Halsted St

Garsinkitės ‘N-nose’

, ..... k

Naujos
Bankininkavimo

V alandos
PRADEDANT SU LIEPOS 14 D., 1930, 
savaite, sekami bankai bus atdari vienų 

vakarą kiekvieną savaitę - tiktai 
Subatomis.

NAUJOS BANKININKAVIMO VALANDOS BUS

SUBATOMIS 
nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro

COMMUNITY STATE BANK
3600 Roosevelt Road

CRAWFORD STATE 
SAVINGS BANK

Roosevelt Rd. prie Crawford

LIBERTY TRUST AND 
SAVINGS BANK

Roosevelt prie K.edzie

PUBLIC STATE BANK 
Blue Island Avė. prie Roosevelt

KITOMIS DIENOMIS
Reguliarės bankininkavimo 

valandos.

SCHIFF TRUST AND
SAVINGS BANK

Roosevelt Rd. arti Halsted

STATE SAVINGS BANK 
AND TRUST CO

Roosevelt Rd. prie Kedzie

SUPERIOR STATE BANK 
16th St. prie St Louis Avė.

WEST SIDE NATIONAL 
BANK

Roosevelt Rd. prie Ashland

WEST SIDE TRUST
AND SAVINGS BANK 

Kampas Roosevelt ir Halsted
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NAUJIENOS
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tesi
$8.01 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė. 1789 So. Halsted St., Chi- 
cago. UL Telefonas Roosevelt 8500.

SOVIETŲ KOM PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS

Birželio 25 d. Maskvoje prasidėjo visos Sovietų Są
jungos komunistų partijos suvažiavimas. Jau jo pra
džia reiškia įstatymo sulaužymą. Partijos suvažiavimo 
Rusijos bolševikai neturėjo per pustrečių metų, nors 
partijos konstitucija reikalauja, kad suvažiavimai įvyk
tų kartą per dvejus metus.

Pirmiaus Rusijos komunistai darydavo metinius 
suvažiavimus. Bet kai. po Lenino mirties kilo kova tar
pe bolševikų vadų, tai partijos konstitucija tapo pa
keista ir, vietoje metinių suvažiavimų, tapo įvesta dvi- 
metiniai suvažiavimai. Mat, juo rečiau partijos skyrių 
atstovai susirenka, tuo daugiau galios turi centras.

Dabar jau ir dvimetiniai suvažiavimai Stalinui yra 
pertankųs. Sulig pataisyta konstitucija, šis suvažiavi
mas turėjo būt sušauktas ne vėliau, kaip viduryje gruo
džio mėnesio. Tečiaus apie tą laiką opozicija partijoje 
smarkiai atakavo diktatorių, ir jisai, bijodamas jos, 
suvažiavimo šaukimą atidėjo iki pavasario. Per tą lai
ką jisai ėmė smarkiai vykinti žemės ūkio “kolchozaci- 
ją” ir tikėjosi, kad, iki ateis suvažiavimas, sovietų val
džia bus susilaukus tokių ‘‘pasisekimų”, jogei niekas 
nebedrįs Staliną kritikuoti.

Bet išėjo kitaip. Kaip tik pavasaryje Rusijos dik
tatoriui teko sąvo “kolchozacijos” kampaniją atšaukti. 
Šaukti partijos suvažiavimą tuomet pasidarė vėl nepa
togu. Todėl jam buvo paskirtas laikas birželio mėn. 
15 d. — už dviejų ir pusės metų po pereito suvažiavi
mo. Tečiaus paskui pasirodė, kad ir ši data yra “per- 
ankstyba”, ir suvažiavimas tapo nukeltas dar dešim
čiai dienų.

Dabar jisai, galų gale, susirinko.
Jei Stalinas leido suvažiavimui susirinkti, tai aiš

ku, kad jisai yra pilnai “prirengtas”. Delegatai perleis
ti per koštuvą, atskaitos ir pranešimai percenzuruoti, 
nutarimai ir rezoliucijos iš anksto parašyti. Suvažiavi
mui bus leista paploti delnais ir “vienbalsiai priimti” 
viską, ką, jam Stalinas ir jo klapčiukai pakiš.

Bet kažin, ar visai neparodys gyvybės ženklo de
šinioji opozicija, kuriai vadovauja Bucharinas, Toms- 
kis ir Rykovas? Pirmuoju du jau seniai yra netekusiu 
savo “aukštų” vietų: Bucharinas — kominterno prezi
dento vietos, o Tomskis — Rusijos profsojuzų pirmi
ninko vietos. Bet Rykovas dar tebėra liaudies komisa
rų tarybos pirmininkas (ministeris pirmininkas). Juos 
pastaruoju laiku net viešai sovietų spauda smerkė už 
priešinimąsi “generalinei partijos linijai” (t. y. Stalino 
politikai). Tečiaus jie yra be nugarkaulio ir gal būt 
nedrįs suvažiavime prieš diktatorių išsižioti.

“RYMIEČIAI” PANAIKINO REFERENDUMĄ

R.-K. Susivienijimo seimas, Niagara Falls, nutarė 
panaikinti visuotinus balsavimus.

Iki šiol Romos-katalikai, kaip ir SLA., rinkdavo 
savo viršininkus visuotinu balsavimu ir patvirtindavo 
seimuose. Paskutiniuose rinkimuose, pavyzdžiui, balsai 
buvo pasidalinę taip:

Kandidatai į dvasios vadus gavo: kun. J. K. Mi- 
liauskas 5,138 balsus, kun. J. Bakšys 2,672 b.; į prezi
dentus: P. P. Muliolis 4,998, A. Sutkus 2,501, Pr. Gu
diškis 331; į vice-prezidentus: S. Marozas 4,477, J. Pu
rickis 2,604, V. Vaznis 684; į sekretorius: J. B. Šalių- 
nas 5,142, A. T. Makusevičius 2,672; į iždininkus J. Mo- 
liušis 5,231, J. Tamošaitis 2,116, A. Virpša 356; į iždo 
globėjus A. Leškauskas 3,413, V. T. Kvietkauskas 3,360, 
T. Šelmis 3,455, V. Mardosa 3,032, P. Cibulskas 1,361, 
A. Domeika 745; į daktarus kvotėjus: J. K. Ažukas 
6,567, J. J. Weber 1,020.

Jeigu seimo teisė butų tiktai patvirtinti gavusius 
daugiausia balsų visuotiniuose balsavimuose, tai turė
tų būt išrinkti kn. Miliauskas, p. Mulionis, Marozas, 
šaliunas ir t. t. Bet Niagara Falls seime centro valdy
ba turi daugiau priešų, nešu šalininkų. Opozicija yra 
nusistačiusi ypač prieš prezidentą Muliolį ir sekretorių 
galiūną. Todėl dabar ir%padaryta nutarimas panaikinti 
referendumą, kad visuotinu balsavimu išrinktieji vir
šininkai galėtų būt atmesti seimo.

Į “rymiško” Susivienijimo seimus suvažiuoją dide
lis skaičius kunigų. Panaikinus visuotiną balsavimą, 
jiems bus lengviau organizaciją kontroliuot.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams  $8.00
Pusei metu .........................  4.00
Trims mėnesiams __________ 2.0(
Dviem mėnesiam ____________  1.50
Vienam mėnesiui ____________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei__________ ■----- ----- __ 18c
Mėnesiui______—____________75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _________   $7.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams__________  1.25
Vienam mėnesiui_____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams$8.0(
Pusei metu_________ -______  4.00
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
... I I ■

KOMUNISTŲ PRASIMANY
MAI NAUJOS KONSTITUCI
JOS PROJEKTO KLAUSIMU 

“Laisvė” rašo, kad naujo
sios SLA. konstitucijos pro
jektas tapo atidėtas iki sekan
čio seimo, ir “aiškina” tatai 
šitaip:

“Kam gi atidėta iki seka
mo seimo? Juk beveik visi 
to projekto punktai buvo 
priimti. Gegužio-Grigaičio 
klika persigando. Jie žino, 
kad jų seimas buvo nelega- 
liškas, ir kad jie negalėjo 
priimti naujos konstitucijos. 
Kadangi jie nemanė, kad pa
žangiųjų delegatų išrinkta 
Pildomoji Taryba patrauks 
juos teisman, tai griebėsi 
priimti naują konstituciją. 
Bet kaip tik tapo pašaukti 
į teismą, tuoįaus dasiprotė- 
jo, kad reikia atidėti naujos 
konstitucijos priėmimą iki 
sekamo seimo. Tas parodo, 
kad reakcionieriai yra dide
lėj desperacijoj. Sulig nau
jos konstitucijos, ‘dievo var
du’, jie prisiekdino savo ne- 
legališką pildomąją tarybą, 
o paskutinėj sesijoj ‘atme
tė’ naują konstitucijų.” 
čia pripasakota daug nebū

tų dalykų. Visų-pirma, yra ne
tikslu sakyti, kad naujos kon
stitucijos priėmimas esąs ati
dėtas iki sekančio seimo (čia 
ir “N.” reporteris padarė klai
dą). Naujoji konstitucija ne 
atidėta, bet nepriimta.

Kad konstitucijos projektą 
atidėt iki busimo seimo, buvo 
patarta, diskusuojant IX se
sijos uždarymo klausimą; bet 
formalio įnešimo ją atidėt iki 
sekančio seimo nebuvo.

Įnešimas buvo padarytas vė
liau, X sesijoje, būtent, kad 
butų galutinai priimta ta nau
jos konstitucijos' dalis, kuri 
pirmesnėse sesijose buvo pa
punkčiai apsvarstyta. Išitas 
įnešimas negavo reikiamų dvie
jų trečdalių balsų ir todėl nu
puolė. Reiškia, nei visa kon
stitucija, nei jos dalis nėra 
priimta, ir nėra padaryta nu
tarimo, kad tą patį projektą 
svarstytų sekantis seimas. 
Konstitucijos klausime Susi
vienijimui pasiliko nesurištos 
rankos: jeigu jisai norūs, iš- 
naujo svarstys 36-am seimui 
patiektąjį projektą, arba pasi
gamins visai kitą projektą, ar
ba taisys tik atskirus senosios 
konstitucijos paragrafus, arba 
nieko netaisys. Tuo gi tarpu 
tebėra galioje senoji konstitu
cija.

Toliaus, “Laisvė” rašo netie
są, kad seime “jau beveik vi
si to projekto punktai buvo 
priimti.” Toli-gražu ne visi! 
Seimas suspėjo apsvarstyt tik
tai apie trečdalį konstitucijos 
projekto ir buvo sustojęs ties 
paragrafais apie pastovias ko
misijas'. Kadangi šitam, darbui 
buvo suvartota dvejetas dienų, 
tai projektą pabaigt svarstyt 
butų reikėję dar keleto dienų, 
štai ta svarbiausioji priežastis, 
delko projektas galų-gale ne
praėjo.

Buvo seime nuomonių, kad 
nesvarstytąją projekto dalį 
priimti “en block” (visą išti
sai, nesvarstant atskirų punk
tų), bet dauguma delegatų to 
nenorėjo, kadangi jiems rodė
si, kad tuomet kiltų Susivieni
jimo nariuose nepasitenkini
mas. Kaipo išeitį iš keblios pa
dėties, Įstatų komisijos pirmi
ninkas pasiūlė priimti tiktai 
apsvarstytuosius paragrafus, 
pridedant juos, kaipo pataisy
mų prie senosios konstitucijos. 
Suprantama, kad tai buvo la
bai prasta išeitis. Projekto pa
ragrafai buvo svarstomi ne 
kaipo pataisymai prie senosios 
konstitucijos, bet kaipo dalys 
naujos konstitucijos. Jeigu ne
galėjo būt priimta visa naujo
ji konstitucija, tai nenuosaku 
butų buvę priimti tiktai jos

dalį ir paskui ją prisegti prie 
senosios konstitucijos. Šitokią 
nuomonę išreiškė, be kitų, ir 
Įstatų komisijos narys, adv. 
Olis.

Na, o bolševikai švokščia 
apie seimo “nelegališkumą” ir 
“persigandimą”!..

“Laisvės” rašytojai, paga
liau, meluoja, kad naujai iš
rinktoji Pildomoji Taryba bu
vusi prisaikdinta “sulig nau
jos konstitucijos”. Nieko pa
našaus' nebuvo ir negalėjo bū
ti. Jeigu naujoji konstitucija 
ir butų buvusi priimta, tai ji 
negalėjo tuoj aus įeiti galion, 
nes SLA. įstatai numato, kad, 
priėmus pataisytą konstituci
ją, ji įeina galion nuo sausio 
pirmos dienos po seimui, — 
jei nebus kitaip nutarta, o 
apie kitokį patvarkymą seime 
nebuvo nė kalbos.

Galimas daiktas, kad bolše
vikams dabai- butų lengviau 
bylinėtis s'u SLA.. jeigu kon
stitucija (ypač čarteris) butų 
buvusi pakeista. Bet seimas 
jiems to malonumo nepadarė, 
ir jiems teks daug prakaito iš
lieti, iki jie įrodys, kad jų 
žiopli straksėjimai Chieagoje 
buvo “legališki”.

“DARBININKŲ BALSAS”

Rygoje pradėjo eiti, du kar
tu į mėnesį, lietuvių socialistų 
laikraštis “Darbininkų Balsas”. 
Griežtai nusistatęs prieš fašiz
mą. Vedamas rimtai. “Nau
jienų” ofise galima gauti pa
vieniais numeriais.

KLERIKALIZMAS IR 
VEIDMAINYBĖ

“Draugas” vis dar nestygs
ta dėl kilusių SLA. seime gin
čų “Dievo” klausimu. Jisai da
bar pasakoja, kad “oportunis
tai ir veidmainiai”, kurie rei
kalavo priesaikos “Dievo” var
du, patys į Dievų netikėdami, 
“kovoje prieš Dievą bendrą 
frontą pajėgia pastatyti” su 
socialistais ir bolševikais.

Tai yra daugiau, negu nesą
monė. Jeigu Marijonų orga
nas tiki, kad yra visagalis Die
vas, be kurio valios niekas' ne- 
sidaro pasaulyje, tai kaip jisai 
gali kalbėti apie “kovą prieš 
Dievą”? Nejaugi prieš jį gali 
kas nors kovoti?

Kai apie bendrą frontą, tai 
pats klerikalų laikraštis kaip 
tik ir laikė jį su “oportunis
tais ir veidmainiais”. Ir tas 
visai natūralu. Klerikalai yra 
didesni veidmainiai už vadina
muosius laisvamanius, kurie 
nori 'priesaikas daryti “Die
vo” vardu.

Tie laisvamaniai pataikauja 
tikintiems žmonėms, kurie, iš 
tiesų, tokio pataikavimo ir ne
reikalauja. Per 29 metus kata
likai, priklausantys Susivieni
jimui, buvo patenkinti, nežiū
rint, kad SLA. nedėjo savo na
riams jokių religinių pareigų. 
Taigi laisvamanių pusėje buvo 
visai bereikalingas dalykas da
bar tą klausimą kelti.

Bet klerikalų “Draugas” pa
rodė,, kad jisai visai nepaiso, 
kuriais sumetimais žmonės 
vartoja “Dievo” vardą. Bile 
vartoja,—ir jau jisai gatavas 
kiekvieną “šliuptarnį” priskai- 
tyt prie “tikinčiųjų katalikų” 
vien už tą žodį! Aišku, kad 
jisai yra ne mažesnis cinikas 
už tą delegatą, kuris pasakė: 
“Aš j Dievą netikiu, todėl ko 
man priešintis, kad tąs žodis 
butų įdėtas į prięsaiką!”

Jeigu Marijonų organo re
daktorius' butų nuoširdžiai ti
kintis žmogus, tai jisai butų 
pataręs katalikams balsuoti 
kartu su socialistais, kurie 
priešinosi, kad “Dievas” butų 
verčiamas partinės politikos į- 
rankiu. Bet tas ponas savo 
Dievo net negerbia.

ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome
nes laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”. 1

Revoliucinis judėji
mas Indijoj

Indijos problema. — šalis ir jos 
gyventojai. —Tautos, kalbos 
ir religijos. — Gandhi.—Po
litikieriai. — Anglų ir indu- 
sų kareiviai. — Kaip revo
liucionieriai tikisi kovą laimė
ti.

Indijos problema nuolat da
rosi rimtesnė. Neramumai au
ga. Nors nacionalistų vadas 
Gandhi tapo įkalintas, bet jo 
vietą užėmė kiti. Pradžioj bu
vo pasitenkinama pasyviu pa
sipriešinimu. Dabar pradeda
ma naudoti ir jėga'. Vadai jau 
nebegali suvaldyti savo pase
kėjų, nes kontroliuoti minią 
yra labai sunku arba tiesiog ne
galima. Padėtis pasidarė tiek 
rimta, kad daugelis tiesiog 
tvirtina, jog nuo to, kaip In
dijos klausimas bus išspręstas, 
priklausys' Britanijos imperijos 
likimas.

Jeigu Indijoj gyventų vienin
ga tauta, tai dėl kovos rezulta
tų negalėtų būt jokios abejonės. 
Dabar padėtis yra visai kito
niška. Kyla klausimas, ar re
voliucinio judėjimo vadai suge
bės suvieriyti šimtus įvairių re
ligijų. ,kastų, sektų ir tautelių, 
kurios kalba skirtingomis kal
bomis.

Indija' užima 1,800,000 ket- 
virtainiškų mylių žemės plotą. 
Tai sudaro daugiau nei pusę 
Jungtinių Valstijų teritorijos. 
Gyventojų Indija turi beveik 
tris kartus daugiau nei Ameri
ka arba 320,000,000. Iš to skai
čiaus 250,000,000 randasi Bri
tų Indijoj, o likusieji 70,000,- 
000 gyventojų sudaro keliate in- 
dusų valstybes. Tačiau tų vals
tybių valdovai nusilenkia anglų 
autoritetui. Kitaip sakant, jie 
yra nuo Anglijos priklausomi.

Gyventojų sąstatas yra seka
mas: 220,000,000 indų, 70,000,- 
00C musulmonų, 12.000,000 bu
distų, 5,000,000 krikščionių ir 
3,500,000 sikų (sikhs).

Indijoj galima pastebėti 45 
skirtingus rasinius elementus. 
Įvairių kalbų skaičius siekia 
170. Gyventojai dalinasi kas
tomis, kurių priskaitoma 2,000 
suviršum. Ba'ltodžių Indijoj 
gyvena iki trijų šimtų tūkstan
čių, tačiau angliškai kalba apie 
pustrečio miliono gyventojų. 
Labiau apsišvietę indusai kalba 
angliškai. Nepriklausomybės 
judėjimo vadai anglų kalbą 
vartoja kaipo oficialę. Apie 23,- 
000,000 Indijos gyventojų, jei 
jau nekalba angliškai, tai bent 
supranta tą kalbą.

Tą žmonių aglomeraciją val
do Anglijos' skiriamas vice-ka- 
ralius ir penkiolika gubernato
rių. Visokių valdininkų vietas 
užima patys indusai. Bet tai 
tik žemesnių valdininkų. Aukš
tųjų valdininkų pareigas pa
prastai eina' anglai.

Anglai jau seniai pasisakė, 
kad jų tikslas yra sukurti au
tonomišką Indiją ir suteikti jai 
dominijos teises', kokias turi 
Kanada arba, Australija. Bet 
pirm negu Indija gali tikėtis 
dominijos teisių, ji privalo prie 
to pribręsti. Vadinasi, jos gy
ventojai turi labiau apsišviesti. 
Taip sako anglai.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad anglams per daugelį d,e- 
sėtkų metų rūpėjo kiek galima 
daugiau naudos' turėti iš Indi
jos. Iš kitos pusės, jie visgi 
stengiasi šį bei tą duoti. Tą 
faktą pripažįsta visi bešališki 
žmonės. Pripažįsta net ir kai- 
kurie indusai. /

Paprastų Indijos žmonių gy
venimas nuo senų laikų buvo 
neįmanomai sunkus. Sunkus 
jis yra ir dabar. Jie yra tam
sus ir nieko nežino, kas dedasi 
pasaulyj. Skurdas ir vargas 
juos lydi per visą gyvenimą. Ar 
jų padėtis butų šiandien geres

nė, jei anglams nebūtų pasise
kę įsitvirtinti Indijoj, —vargu 
kas' gali į tą klausimą tinka
mai atsakyti. Žmonės žino tik 
vieną dalyką, kad jiems gy
venti yra sunku. Ir savo ne
laimės kaltininku jie skaito da
bartinius valdovus.

Kaip reikėtų gyvenimas su
tvarkyti? kad milionams indusų 
palengvinti skurdo ir vargo 
naštą, — nei patys jų vadai ne
žino. šiandien gal įtakingiau
sias jų vadas yra Gandhi. Bu
tų tačiau klaida manyti, kad 
jis yra didelis radikalas ir turi 
kokį nors praktišką planą. Tik
rumoj Gandhi yra labai kon- 
servatyviška's. Jam apeina tik 
dvasinės Indijos gyvenimo ver
tybės. Jis griežtai yra nusi
statęs prieš fabrikus, mašinas 
ir industrializaciją. Anglams jis 
priešinas dėl to, kad pastarieji 
nori sumodernizuoti Indiją.

Per pastaruosius penkioliką 
metų Gandhi skelbė savo dokt
rinas. Visą savo gyvenimą jis 
pašventė kovai, nesitikėdamas 
iš to sau jokios naudos. Tarp 
indusų jis pasidarė savo rū
šies šventuoju. Metai iš metų 
jo pasekėjų skaičius nuolat di
dėjo.

Pasauliniam karui pasibaigus, 
daugelis tautų atgavo nepri
klausomybę. Tatai buvo didelis 
akstinas ir indusams. Pas juos 
irgi prasidėjo didesnis judėji
mas, kurio galutinis tikslas’ bu
vo atgauti nepriklausomybę. 
Atsirado daug ambicingų žmo
nių, kurie iš nepriklausomybės 
matė sau tiesioginę naudą. 
Jiems pradėjo vaizduotis viso-

Andrcjs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emile Skujenieks

(Tąsa)
Palaukęs, kol durys aukštai 

vėl užsiskleidė, jis kopė žemyn. 
Širdis buvo sunki, bet skau
daus nerimo pilna. Fantasti
niai vaizdai blaškėsi po smege
nis. Atstumiančiai — viliojan
tys paveikslais slydo pro akis 
lyg sutraukytas kinematogra
fo kaspinas. Be tikslo jis va
landėlę pavaikščiojo šen-ten 
pro Tombergų namą. Gal jis 
laukė, kad dar kas nors ateitų 
ir koptų ponios .Sluokos bu
tai) ?... Bet, galbūt, jau išanks- 
to atėjęs...

Atsipeikėjo ir nusispiovė. 
Kas. jam darbo? Ką jis čia, lyg 
mokyklos vaikas, valkiojasis 
palei svetimas duris? Ir tuo
jau ėjo tolyn, — pakelta gal
va, lazda į šalygatvio kraštą 
belzdam&s.

Prie Meno Muziejaus atsi
žvelgė ir lyg sustingo. Mikalo
jaus gatve tiesiog į Jurgio gat
vę kaip tik ėjo ponia Sluoka. 
Neabejotinai pažino ją, kaip iš 
rūbų, taip ir iš lėtosios, linguo
jančios eisenos. Ėjo taip, lyg 
grįžtų iš paprasto pasivaikščio
jimo, truputį pavargusi, trupu
tį besibodėjanti.

Kai jos skrybėlė dingo už 
kertinio namo tvoros, Robertas 
norėjo urnai pasukti atgal. Bet 
laiku susigriebė. Argi jis ištik- 
rųjų buvo mokyklos vaikas, 
pusbernis? Kas jam darbo apie 
ištvirkusias bobas ? Atsigręžė 
ir tvirtai žengė -toliau savo ke
liu.

Gatvės ir alėjos buvo apy
tuštės. Visa geresnioji publika 
pajūry. Skverai pilni šiokių-to- 
kių — iš priemiesčių, iš darbi
ninkų kvartalų. Bobutės su 
skarelėmis apsėdę visus suolus. 
Nuskurę, murzini vaikai nagi- 
nėlėmis apsiavę, rėkaudami 
lakstė aplinkui išdžiūvusį ce
mento baseiną. Robertas atsi
sėdo kiek tolėliau ir ėmė stebė
ti. Argi miesto valdyba neturė
tų pasirūpinti, kad šiokie ple
bėjiški vaizdai negadintų mies- 

kios aukštos vietos valdžioj, 
kurių prie dabartinių aplinky
bių jie jokiu budu negali už
imti.

Įvyko keli nacionaiiai kon
gresai, kur pasireiškė didelė 
taip vadinamų politikierių įta
ka. Tie politikieriai Gandhi 
skelbiamas doktrinas panaudojo 
savo tikslams. Ačiū tam, ir vi
sas judėjimas ėmė krypti kiton 
pusėn. Kas iš to judėjimo iš
eis,—sunku pasakyti. Daugelis 
abejoja, kad Indijoj gyvento
jus, kurie daug kuo skiriasi 
vieni nuo kitų, butų galima su
vienyti bent artimoj ateityj. 
Vadinasi, jie nemano, kad In
dija gali nepriklausomai gyvuo
ti.

Pažiūrėkime dabar, kuo re
miasi Anglijos valdymas Indi
jos. Indijoj randasi 60,000 
anglų kareivių ir apie 200,000 
indusų kareivių, kuriems vado
vauja britų karininkai. Apie 
du trečdaliu indusų kareivių su
sideda iš indų ir sikų, o liku
sieji yra musulmonai. Vietiniai 
valdovai turi apie 40,000 karei
vių. Reikalui esant anglai tuos 
kareivius visuomet galėdavo 
naudoti. Tų kareivių pilnai pa
kanka sutriuškinimui sukilimo. 
Indijos revoliucionieriai jokiu 
budu negalėtų atsilaikyti prieš 
tokią jėgą.

Tačiau revoliucionieriai dau
giau vilties deda ne organizavi
mui, bet dis'organizavimui. Jie 
gerai žino, kad atviroj kovoj 
jie negali laimėti. Kas kita 
sporadiškas judėjimas, kuris ne 
vienoj kurioj vietoj koncent
ruojasi, ale apima visą šalį. 
Toks judėjimas gali suparali- 
žuoti valdžios organų veikimą, 
ir tąsyk 300,000 kareivių butų 
labai sunku palaikyti tvarką.

—K. A.

to gražiausiųjų vietų? Juk to
kie turi savo Grizinkalną, 
Kiaulių daržą prie Jono vartų, 
Kyšežero krantą, Agenskalnio 
ir Torniakalnio pušynus... Ką 
apie mus manys svetimšaliai, iš 
šios minios sprendžiant apie 
Rygą ir visą latvių tautą? Bo 
viršutinių marškinių ir skrybė
lės čion nereikėtų leisti. Kaip 
malonu pasivaikščioti, kai visi 
suoliukai pilni elegantiškos 
publikos. Strausų plunksnos, 
lieknos kojos ažūrinėse kojinė
se ištiestos ant takelio, raudo
nos šilkinės suknelės... Vėl 
jam į galvą atėjo raudona šil
kinė suknelė, užmesta ant tin
klų džiaunamojo baslio... Argi 
jį, ištikrųjų, šmėklos apstoję? 
Jis pašoko ir skubėjo tolyn, 
vingiuodamas per knibždančią 
vaikų minią.

Eidamas jis save privertė 
galvoti apie ką kitą. Apie biz
nį, apie vekselius ir laukiamas 
nemalonias painiavas. Bet tai 
visa nurnko lyg durnai. Argi jis 
■tik tokias painiavas turėjęs? 
Bet išsikapstė! Skersai viso sa
vo vaivorykštės tiltu! Argi pa
saulyje bendrai buvo kas nors 
nepergalimas, nepašalinamas iš 
kelio? Robertas likėjo sau kaip 
dievui ir nenusivylė.

Tiktai su moterimis kebliau. 
Tas nebuvo galima pirma ap
skaičiuoti, nei kada nors pilnu
moje suprasti. Sirenos jos 
viliodavo vingių-vingiais, bet 
vis gilyn gelmėn. Širdis troško 
grobio, kuris visuomet paslydo 
žingsnį toliau, kai rankos jį 
bandė nusitverti. Atsirado bau
gumas nežinomojo ir geismas 
užtvino karšta banga. Besikai- 
taliojantys, kovojantys jausmai 
suko jį kaipo skiedrą verpete. 
Net miegas nakčia bėgdavo... 
žmogus visai galėjo nustoti 
lygsvaros...

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Town of Lake

Draugyste Lietuvos Vėliava 
rengia išvažiavimą, kuris atsi- 

! bus birželio 29 (įieną A. Ku
činskas Grove, prie lietuvių tau
tiškų kapinių.

Naujienų laivakor
čių skyrius

Laiškas “Naujienoms”

Laimingai perplaukome gilų
jį vandenyną. Kelionė didžiuliu 
laivu “Leviathan” buvo pato
gi. Siunčiame labučių giminėms 
ir pažįstamiems. Kavarskai.

Laiškas gauta iš Vokietijos.
— “N.”

♦ ♦ ♦ .
šiandie laivu “Gripsholm” 

išplaukė Lietuvon p. Jobu Ju- 
revicz, p-nia Emilija Jurevicz 
ir p. Nikodimas Mockus.

♦ ♦ *
Sekanti ekskursija, “Naujie

nų” patarnavimu, apleidžia Chi- 
cagą liepos mėnesio 4 dieną. 
Ekskursija keliaus laivu Aqui- 
tania.

Keleivių varčius paskelbsime 
vėliau. Naujienos.

ši .draugyste daugelį metų 
neturėjo jokių išvažiavimų nei 
piknikų, tad ši kartą ji nori 
surengti tokį išvažiavimą, ku
ris visus svečius patenkintų. 
Bus dalinimas dovanų, kurias 
paaukavo nariai draugystės la

ibai. Pirma dovanai bus radio 
'setas, paaukautas A. Kazakevi
čienės, antra — kišeninis laik
rodėlis, paaukautas A. Czesnos, 
o trečia — fontaninė plunk
sna, paaukauta C. Davis.

Taipjau bus įvairių žaismių 
— lenktynės, virvės įtraukimas, 

i pajų valgymas, pieno bonkos 
išgėrimas ir kitokios. Laimėju
siems bus duodama dovanos.

Tie, kurie atsilankys į šį iš
važiavimą, dideli ir maži, bus 
patenkinti.

Ši draugystė, Town oi’ Lake 
apielinkėje, jau gyvuoja 20 me
tų ir yra laisva draugystė, ne
priklausanti nė prie fašistų, nė 
prie komunistų. Jai gali pri
klausyti visi geri lietuviai. Sa

vo mitingus draugystė laiko Da
vis Sųuare Parko svetainėje. 
Draugystei priklauso vyrai ir 
moterys. Draugystė turi daug 
draugų ir stovi gerai finansiš
kai.

Yra nutarta priimti šiame 
išvažiavime naujos narius ibe 
įstojimo mokesties.

Muzika bus gera.
Komitetas kviečia visus.

C. Davis.

Sofija Kareivaitė

Gimė nausio 23 d. 1913 m., 
mirė birželio 22 d. 1930 m.

Sofija Kareivaitė, buvo pa
laidota ketvirtadienį, birželio

permainyti savo gyvenimo apy- 
stovas — paimti atostogų.

Pirmas išvažiavo į Kerrville 
— kur yra kalnai Edvardas 
Kareiva. Kiek laiko praslinkus, 
nuvažiavo ten ir motina su^pvle 
Sofija. Tėvas, p. Antanas "Ka
reiva,' pasiliko sutvarkyti daly
kus ūkyje, 'bet i.r jis mane ne
trukęs vykti ten pat.

Kervillėje betgi pasitaikė 
taip, kad keletą savaičių lijo 
lietus. Vanduo išsivertė iš upės 
Bio Grande krantų ir užliejo 
apielinkę. Vanduo gerti buvo 
užterštas. Ir ve p-lė Kareivaite 
tuoj susirgo, užsinuodijimu vi
durių.

Pašaukta vienas daktaras. 
Kada jo pagelba nedavė geisti
nų rezultatai, tai buvo kreip
tasi į kitą daktarą. Bet ir šio 
pastarojo pagelba pasirodė ne 
geresnė. Pagalios susiprasta, 
kad gal dėl vandens nešvaros 
p-le Kareivaitė susirgo. Taigi 
panaudota gydymui karštas vir
tas vanduo, ir užnuodijimas vi
durių sulaikyta.

Bet liga užgavo ligonės širdį 
ir ji mirė 'trimis dienomis vė
linti.

Dukters kūną pp. Kareivos 
atvežė Chicagon ir palaidojo 
šv. Kazimiero kapinėse, kur jie

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

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

Saukite YARDS
1770 dėl 

VALYMO už
Naujas žemas Kainas 

Išvalomi ir Suprosinami 

si, ' $1.00
Topkautai )

26 dieną, Chicagoję, šv. Kazi
miero kapinėse. Mirė ji Texas 
valstijoj, miestelyj Kerrville, 
Texas, kur buvo išvykusi ato
stogoms kartu su motina ir 
kur buvo taipjau brolis Ed
vardas. (Sirgo dvi savaites.

Plačiai žinomi 'Chicagos biz
nieriai, pp. Kareivos — visa 
šeimyna — pernai apleido Chi- 
cagą ir išvyko į Texasą, kur 
turėjo įsigiję įgražų ūkį.

Turėdami tokį ūkį ir dar 
atsargiai kapitalo, o taipgi pa
sižymėdami rimtu apgalvojimu 
darbo, kurio imasi, pp. Karei
vos jau pačius pirmus metus 
pelningai vertėsi ukiu ir jau
tėsi pilnai patenkinti pa~i 
Cliieagą Texasu. Vasarai už 
ėjus, jie sumanė kuriam laikui

Motery
Paprastos Dresės
Kautai

1 šią kainą įeina pasiėmimas ir

Si .00
pristatymas

DEL GERIAUSIO 
DARBO

greito patarnavimo ir žemiausių 
kainų sekamuose dalykuose: viso
kiausios Apdraudos, Real Estate, 
Laivakorčių, išgavimo Pasų i vi
sas šalis ir visų Notaro paliudiji
mų dokumentų, dėl platesnių ne
mokamų žinių kreipkitės j

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avė., 

Regina, Sask.
CANADA

Ofiso telefonas 22906;
namų — 23460

-................. .. *

turi, gražioj vietoje, prie pat 
tako, šeimynos lotą.

Cliicagiečiai draugai dar pa
vasarį kvietė pp. Kareivas at
vykti Chicaigon šią vasarą ato
stogoms. Pp. Kareivai tečiaus 
buvo nusitarę atlankyti Cliica- 
gą kitą vasarą. Bet likimas nu
sprendė. kitaip.

Ir pp. Sudeikių koplyčioje 
(4605 So. llermitage avė.) įvy
ko pasimatymas su draugais 
dar išią vasarą — liūdniausias 
visame jų gyvenime.

Ketvirtadienio rytmetį, ko
plyčia užpildyta žmonių, kad 
ir įeiti vidun negalima buvo. 
Prie koplyčios didžiulė minia. 
Automobilių prie visų kryžke
lės kampų ilgos eilės. Gėlių — 
bukietas prie bukieto. O grabe 
ilsisi jauna lietuvaitė, kuri vos 
spėjo pražydėti. Ilsis ramiai. 
Nemato motinos ašarų, negir
di jos aimanavimų, nejaučia tė
vo ir brolio skausmo.

Lauke automobiliai atvažiuo
ja ir ieško vietos sustoti. Vis 
daugiau svieto renkasi. šeši 
jauni vyrai laukia savo eilės 

nešti grabą į bažnyčią. Mer
ginų — velionės, draugių — bū
rys susirinko buvusią savo drau
gę palydėti bažnyčion, o iš ten 
amžinos .ramybės vieton.

Pasirodo trys kunigai. Gie
di jie giesmes. Motina rauda, 
ir tėvas ir brolis. Sugaudžia 
varpai. Grabas nešama iš ko
plyčios.

Bažnyčioje giesmės ir mišios. 
Vargonai ir choras, kuriam ji, 
regis, pati priklausė kadaise. 
Taip Town of Lake, kaip ir iš 
kitų kolonijų susirinko čia di
desniu gal skaičium, nei (šven
tadienį.

Ilgai laikoma pamaldos, bet 
laikas bėga nesustodamas ir 
nėra galima j j (sulaikyti. Pa
galios maldos baigtos.

Ilga, gal kokios mylios ar 
ilgesne eile automobiliai išsi
tiesia. Liūdna procesija, pra
važiavusi pro namus, kuriuose 
mirusioji gyveno su tėvais Chi
cagoje, slenka Ashland gatve 
kapinių linkui.

Kapinėse susirenka prie duo
bės tiek svieto, kad arčiau prie 
karsto negali prieiti. Vėl gie- 
doma giesmės, vėl kunigas sa
ko pamokslą — angliškai. Juk 
mirusioji buvo amerikietė, o ir' 
čia susirinko skaitlingas būrys; 
jaunuomenės, kuriai anglų kal
ba artimesnė. Bet kunigo kal
bos toliau stovintiems negir
dėti. Kalba antras kunigas — 
lietuviškai.

O toliau — laikas slenka ne
sustodamas. Metas skirtis su 
palydovais, metas prisiglausti 
prie visų musų motinos — že
mės. Bauda tėvai, rauda gimi
nės, ašaros žyba 'draugų aky
se.

Nuleista grabas į duobę. Skir
stosi palydovai.

Gal būt ne vienas palydėju
sių greitai užmirš šį įvykį. Bet I 
ar užmirš jį kada uos pp. Ka
reivos?

Niekuomet. Rep.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
AS'SOCIATION

AR JUS TURITE KOKIŲ 
KEBLUMŲ?

Ai- jus turite finansinių vargų?
Ar jus turite biznio rupesnių?
Ar jus turite nesmagumų su rendau- 

ninkais?
Apsisaugoki t prieš kokius nors nesma

gumus ir keblumus su rendauninkais.
Gaukite penkių ir tris dešimt dienų 

pareiškimus dykai.
Gaukite lysus dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai.
Išsiimkit apdraudos palisą prieš kokius 

nors jūsų keblumus.
Po prisidėjimo prie šios associacijos, 

buvimas namo savininku bus vien sma
gumas.

Ateikite ir pasitarkite su musų eks
pertais patarėjais, legaliuose ar biznio 
dalykuose, bile laiku, dienų ar vakare.

CITY.OF CHICAGO LANDLORDS' 
AS'SOCIATION

4650 South AhIiIiiihI Avė., 2 augštas 
Ashland prie 47th St.
Tol. Boulevard 7H78 

----------------------------------------------------->

Buy gloves with what 
it savęs

Nčra reikalu mokėti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košelę. Ustcrine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
2f»e. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3. ui kuriuos galite nusipirk- , 
ti pirštinaites ar kų kitų. , 
Lambert Phartnacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

BANKAS ATDARAS VISĄ DIENĄ SUBATOJE

PERKĖLIMAS
Jei jus dėl kokios nors priežasties norėtumėt perkelti savo 
sąskaitą į musų banką iš kokio nors kito banko ar tai 
Chicagoj ar bile kokio kito miesto, tai malonėkite atnešti 
savo taupymo sąskaitos knygelę pas mus ir mes atliksime 
perkėlimą.

Šie lietuviai, dirbantieji musų banke, SEDEMKA, JAG
MINAS, RIMKEVIČIUS, ZABELLO, MICKEWICZ, LAU- 
RINAVIčIA, ADOMAVIČIA ir P-lė LAUCAITĖ maloniai 
jums patarnaus.

Crete, III.
“Barn dinee”

“Baru dance”— barnūs šo
kiai—p. Lingio ukėj, 'ties Cre
te, bus šiandien vakare, birže- 
lia 28 d. Boselandiečiai va
žiuos kartu nuo p.p. šiušių na
mų 138 E. 110 St. Tikimąsi 
daug svečių, nes tai bus labai 
linksma pramoga.—Buvęs.

Kenwoou Cleaners
740-44 W«st 47th Street

MALT TONIG - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
is yra rekomen

duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Peoples J'fational Bank
and Z?rust Company

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

DIDELIS BANKAS
ant kampo

j
47th St. ir Ashland Avė.

)
Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoj Amerikoj savo stipru

mu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs' su National Bepublic Baneorporation

NUOSTABIAI NUMUŠTOS KAINOS

Vartotų Automobilių
Pasinaudokite Šia Proga.

1925—Cadillac, 4 door sodan, 5' pas., F.O.B. $4480.00, geras karas
dėl taxi cab draiverio .........................................................  $300.00

1927— *-Ford, 4 Uoor sedan, 5 pass., F.O.B. $545.00 ................... 1’35.00
Maxwell ..................................   60.00

1925— Moon, 7 passenger, F.O.B. $1295.00 .............................. 175.00
1926— Hudson, 4 door sedan, F.O.B. $1095.00 .......................... 275.00
1928— Oldsmobile, 4 door sedan, 5 passenger, F.O.B. $1175.00 525.00
1929— Paige, Victoria Coupe, F.O.B. $2495.00 .......................... 525.00
1927— Studebaker Coupe F.O.B. $1645.00 .............................. 575.00

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau
jo užnuodijamą, 
žaizdas ir odos 
ligas. Jo gyvas
tį gelbėjantis gy
dymas pašalina 
iš kraujo visus 
nuodus ir nepri
leidžia pa r a 1 y- 
žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau
giausi ir geriau
si žinomi meto
dai. Dr. Ross iš; Dr. B. M. Ross 
bahdyti gydymai 
išgydė tūkstančius. Užsikrėtėlis 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus. 
Žemiausia kaina, kokią galima su- 
taikinti avi užtikimumu medika- 
lio paturna v i mo. 1’tiHita.riiuu.K 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----------------------------------------- -----------------

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAMI

NAMUS nuo ugnies ir vėtros.
RAKANDUS, PIANUS, RAD10S,
BRANGENYBES (Auksinius ir Deimantus).
AUTOMOBILIUS ir TROKUS (Visoj srityje apdraudos). 
LANGUS,
KAILINIUS (Fur Coats) ir DRABUŽIUS,
NAUJAI STATOMUS NAMUS (Bldg. Construction).
VISOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ APDRAUDĄ (Insurance).

Musų Insurance (apdraudos) skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. Tai ogi pagelbės sutvarkyti jūsų 
insurtmeo C raudos) reikalus be jokiu kaštu ir atsakomybes 
tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: lioyal Insurance, Aetna 
Life and Casualty Co. ir kitų kompanijų, kurios yra priežiūroj 
Illinois valstijos. Esame nariais Board of Undervvriters ir taipgi 
po Bond (Kaucija).

S. P. Kazwell and Co.
INSURANCE SKYRIUS 
2839 West 63rd Street 

Tol. Rcpublic 8899

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Pamatymas tų automobilių bus jums naudingas. 'Taipgi 
turime didelį pasiskyrimą naujų Chrysler ir Plymouth 
automobilių.

M. J. KIRAS
MOTOR SALES

FULL LINE of CHRYSLER and PLYMOUTH 
AUTOMOB1LES

3207-09 South Halsted Street
C ALUM ET 4589.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

reikėtų' balsuoti
“no?”

— “Naujienų“ skaitytojas.
Paaiškinimas

leimis taksomis, uždėtomis ant 
piliečių. Jeigu gi teismai ne
pripažintų teisės panaudoti tuos 
60 miliniui tuneliui kasti, tai 
visa šimto milionų dolerių su
ma turėtų būti sukelta takso-

Gatvekarių konseci 
jos klausimu

ba padarė kalbamą sutarti su 
susisiekimo linijų kompanijo
mis ir kai paskelbta buvo, kad

ties likimas referendumo balsa
vimu, liepos 1 diena (t. y. atei-

Prašo paaiškinti miltinguose prasidėjo svarsty 
mas kalbamos sutarties. Išreil

Malonėkite paaiškinti “Nau
jienų“ skaitytojams apie gat- 
vėkarių ir kitų susisiekimo lini
jų Chicagoje sutartį su mies
tu.

Iš' pasikalbėjimo su daugeliu 
žmonių apie tą sutartį įgijau 
Įspūdžio, kad jie, didžiuma, ne
žino kaip turėtų balsuoti.

Pirmiau “Naujienose“ ta su
tartis, buvo aprašyta, bet dau-

ir prieš sutartį. Visų tų ar

kiek smulkiau. Keletas tečiau 
pamatinės svarbos argumentų

Argumentai už priėmimų 
sutarties

5. Padarytoji miesto tary
bos ir kompanijų sutartis sa
vo esme reiškia neribota kon
cesiją. Žodis — kitas, kad pa
uškinti reikšmę neribotos kon

cesijos.
Iki šiol mieste, darydamas 

sutartis su kompanijomis, pa
žymėdavo kuriam laikui 'kon
cesija duota — 20 metų, ilges
niam ar trumpesniam laikui. 
Naujoji gi sutartis nori paves
ti privačiai kompanijai susisie
kimo linijų tinklą operuoti 
ribotam laikui — gal 20, 
50, o gal ir visam šimtui 
tų. Miestas galės atgauti
linijas, k?.i turės casli joms at
pirkti. O pinigų susisiekimo 
linijoms išpirkti — kokių $46,- 
00(1,000 arba ir didesnės sumos 

nužiūrima, jis neturės ilgą.

iie-

me
tas

ti todėl, kad tikisi puikaus 
graifto, susisiekimo tinklo plė
timui prasidėjus. O biznieriai 
remia sutartį arba todėl, kad 
jie nužiuui pelningus invest- 
mentus kalbamo j kompanijoj, 
ar kad jie priklauso ųuo ln- 
sullo ir kalba taip, kaip jis dik
tuoja jiems.

8. Kai dėl 
kiekio, apie 
kalba ypač 
tokios kalbos ynai tik monai. 
Jeigu ir atsirastų daugiau dar
bo, tai visoj šalyje šiandie esa
ma tiek bedarbių, kad jie už
plūstų Chieaga.

Be to, darbai, surišti su kal
bamu projektu 
imtų sutartį referendumas 
prasidės bent per 
arba ilgesnį laiką.

9. Bendrai imant, 
jama, kad, ei man t

tikėti.
Todėl aš asmeniškai balsuo

siu - “No”.
Chicagietis.

P-lė Katrina Stoškus

linksmoji panelė šių metų 
gegužės 10 djeną vos užbaigė 
16 metų amžiaus, o birželio 
26-tą dieną jau Ibuvo baigusi 
keturių metų abelną kalbų kur
są Englo\vood aukštesnioje mo-

P-lės Stoškiutės tėvai yra ga
bus ir inteligentiški biznieriai 
ir laibai simpatingi žmonės. Del 
jų malonaus ir švelnaus apsi
ejimo, žmonės juos mėgsta ir 
to(h*] jiems ir biznyje sekasi.

gelis nesuprato. Taigi, jei ga
lite, malonėkite paaiškinti, kaip

REUMATIZMO
SPECIALISTAS

Jeigu jus turite atkaklius skausmus 
bilc kurioj kūno daly, kuris neleidžia jums 
miegoti. arba jeigu jus negalite vaikš
čioti dėlei skaudėjimo, sustyrimo ar su
tinimo kojose, ar tai nuo reumatizmo, ar 
kitos ligos galit būti išgydytas pagelba 
mano specialių vaistų.

Jeigu jus turite chronišką reumatizmą 
ar Arthritis*. ar kitą panašią į reumatizmą 
ligą, ir viską išrandėti* be pagerėjimo, 
nenusiminkit, nes daugelis panašių ken
čiančių kaip jus, liko visiškai išgydyti 
vartojant mano specialius vaistus. Aš ga
lėsiu suteikti jų vardus ir adresus tyrinė
jimui. jeigu ateisite pas mane. Pasita
rimas dykai. Jeigu jus negalite atsilan
kyti asmeniškai, prisiųskit atstovą, ar ra
šykit dėl informacijų.

1. Chieaga jaučia stoką li
nijų ir inventoriaus — gatvė- 
karių, elevatorių ir busų — pa
rankiai įtransportaeijai.

2. Sulig padarytąja sutarti
mi, kompanijos, bėgiu 10 me
lų. įguldytų apie $200,000,000 
dolerių, o miestas apie $100,- 
000,000. Ačiū tam butų atnau
jintas jau nusenėjęs susisieki
mo linijų inventorius, iškasta 
tunelis per vidtirmiestj, idant 
paliuosuoti susigrūdimą jame; 
butų galima taipjau nutiesti my
lios ir mylios naujų bėgių su
sisiekimui.

3. Chieaga susilauktų grei
tesnio ir (patogesnio susisieki
mo; o ir sumažėtų susigrūdi
mas elevatoriuose ir gatvėka- 
riuose, kuris kamavo chieagie-

6. Tai ir šeimininkaus kom- 
,panija kaip tinkama. Nes ši 
kompanija, kurios galva bus 
Samuel Insull, susidarys iš žmo
nių, jau praeityje ne kartą pa
rodžiusių, kad piliečių 
sai jų neapeina.

7. (Miesto valdininkai 
tokie* politikieriai remia

intere

su ta r-

padidėjimo darbe 
kuri politikieriai 

darbininkams, tai 
s ynai tik

ir pri- 
ne- 

pusę metų

apskaieiuo- 
kalbamaja 

sutartimi, Chicagoje kiekviena 
mylia vienos linijos bėgių (sin
gle track) kaštuotų po $164,- 
00(1. O, pavyzdžiui, Detroito 
miestas 1922 metais atpirko iš 
privačių kompanijų gatvė karius 
ir mokėjo myliai vienu bėgių 
tik $72,000.

Chicagai geresnė transportą 
cija yra (reikalinga. Taip. Bet 
kalbamoji sutartis taikosi nu
plėšti piliečius už jų nevereiai. 
O ir siūlomomis piliečiams ga
rantijomis vargu galima pasi-

W. K. Chang’s 
Dispensary

I I W. AVasbington St. Komu No.

Valandos: 11:30 A. M. iki 4 I’, 
paprastomis) dienomis tiktai

SKYRUS:
Id.VJ W. Division St.. Chicago

Valandos: 9 iki 11 A. M. ir 1:30 
7 P. M. Nedaliomis 11 A. M.

iki
P. M.

4. Kadangi, sulig sutartimi, 
visas susisiekimo linijas kontro
liuotų viena kompanija kaip 
visną sistemą, tai butų galima 
naudotis transl’e.riais iš busų ir 
gatvekarių į elevatorius ir prie
šingai — iš elevatorių j įgat- 
vėkarius ir busus. Tokie trans- 
feriai nupigintų susisiekimą.

Nutiestas toliau Į visas pu
Atkaklus Reumatizmas

Išnyko
Renmatlzmas var

gino mane per perei
tus aštuoniolika me
tų. Prieš pereitą 
rudenį liga pablogė- 

ko sutino 
pasidaro 

taip ktul 
miegoti 

• negalėjau 
žinksnio. 
dėl gele- 

kompanijos, 
_______________Ir 
metus pasilikau 

Kartais aš su 
kriukiais ga-

jo, dėlei 1 
kojos ir 
skaudžios, 
negalėjau 
naktimis ir 
ftaelti 116 
Aš dirbau 
žinkelio 
tad mečiau darbą ir 
j>cr 
namie, 
dviem 
lodavau paeiti keletą 
ži ūksmių namie. Ai 
visus gydymuisi. bet pągel-

aš mačiau daug lindi
kai p Reu-

namie.
■ pinigus išleidau
nesusilaukiau.
istaraisiais metais

jimų laikraščiuose, pasakojančių
mutizmo Specialistas Išgydė daugelį žmonių 
nuo Reumatizmo ir Arthritis. bet 
jau tam, nes buvau daug sykių apgautas su 
gydymais, kuriuos aš bandžiau.

Viena pažystama moteris, kuri kentėjo nuo 
reumatizmo, pasakė mano žmonai, kad liu
dijimai. kuriuos aš skaičiau laikraščiuose, 
yra teisingi ir ji pata * 
lis prie to specialisto.

Aš pradėjau imti W 
per keturias ar penki;, 
p.m.ti keletą žingsnių be kriukių, 
ėmiau vaistus per du mėnesius ir 
išgydytas. Aš jaučiuos puikiai 
savo senųjų skausmų.

Aš patariu, kad žmonės, kurie 
mutizmą ar ArViritis ir kitokie 
neišgydė, kad jie nenusimintų. I 
pabandytų šiuos Speciali

M r. Adam 
2302 W. U>th St., 4th

netikč-

K. Chang’s Gyduoles 
iš galėjau 
'Poliaus aš 
dabar esu 
r neturiu

B turi Reu- 
gydymai jų 
bet tuojau* 

ih Vaistus.

Kopec. 
floor, Chicago, ni.

Oriental Gyduolės Išgy 
dė Reumatizmą.

Per keletą metų 
ąš negalėjau vaikščio
ti delei skausmų, su
tinimo ir atdari) žai
zdų kojose. Aš bu
vau nusiminus ir ne
benorėjau daugiau 
bandyti gydytis.

Per keletą mėne
sių aš skaičiau laik
raščiuose ir mačiau 
langelį liudijimų, ku
rie pasakojo kaip jie 
buvo išgydyti nuo 
Reumatizmo pagelba 
W, K. Chang’s Ori- 

_______ 'n,al Gyduolių, taip 
’ kad aš įtikėjau ką 

aš skaičiau ir para- 
p. Chang dėl vaistų. Jis prisiuntė Ori- 

ental Gyduoles paštu. Aš ėmiau vaistus per 
3 savaites. Jie kasdie mažino mano li- 

ir dabar esu visiškai sveika. Aš tikiu, 
kas tik turi reumatizmą, gah būti išgy

tas šių Specialių Vaistų.

Mrs. Kari Kjelssback, 
172 S. Stcnvart St.. Lombard, III.

'įau

apie

<lang 
muisi, 
gero 
Vienas 
traukė 
dantis, 
mane

Reumatizmas Išgydy
tas Pagelba Oriental

Gyduolių
Aš kenčiau nuo 

reumatizmo per apie 
ii metus. Aš turėjau LJT miU uSHnSSSSrS 
ir sutinimą visuose 
mano s.pi.irillujr. kas 
>>, ......

Aš išleidau 
pinigų gydy- a
kuris nieko , jmPlįĮj

nedavė.

man visus f&v.MSsMESį 
tikėdamasis ffi&įįįr 

išgydyti. bet
tai manės neišgydė. 
Vien blogiau padarė.

Mano duktė kuri gyvena Chicagoje. para
še man pranešdama apie reumatizmo specia
listą. kuris išgydė daugeli kenčiančiųjų jos 
apielinkčje ir patarė man paimti jo vaistų. 
A . todėl parašiau Į Chicago. adresu L_Z~ ” . 
Division St., j ... „. 
šiau specialių vaistų, 
tus per 
ta. Kas 
tam specialistui ir išsigydyti

Mra. Victoria Mageraki,
P. O. Box 229, tVilsonvllle. UI.

ir patarė man paimti jo vaistų. 
- • i 1652 W.

. į W. K. Chang's ofisų ir papra- 
Aš ėmiau tuos vais- 

sa’vaites ir likau visiškai išgydy- 
turi reumatizmą, turėtų parašyti 

jo vaistais.

Kreipkit Atydą
vimas pakeltų kaina savasties 
tų žemės plotų 'ir trobesių, ar
ti kinių šiandie susisiekimo li
nijos neprieina.

(>. Jei piliečiai referendumo 
balsavimu užgirių miesto ta
rybos padarytąja sutarti su 
kompanijomis, tai neužilgo pra
sidėtų gaivi darbimetė Chica
go j, ir tūkstančiai darbininkų 
gautų darbo taip platinant par 
ti susisiekimo linijų tinklą, kaip 
kūryboje naujų apielinkių, ku
rios imtų kilti susiekimo tink
lui jas siekiant.

Argumentai prieš sutarties 
priėmimų

Bet mie
šti kom-

sutarti

L Chicagai reikalimg 
ros n ė tnansportpcija. 
>to tarybos padarytoji 
panijomis sutartis per 
piliečiams kaštuotų.

2. Pirmiausia, taja
mi, dabartinis kompanijų tar
ti' s įkainuojama nuo $50,000,- 
000 iki $70,(HM),000 daugiau, ne
gu jis tikrenybėje yra vertas. 
O kadangi aukščiausias šios ša
lies teismas tokios pušies kom
panijoms garantuoja pelno nuo 
7(/j iki 8 nuošimčių ant Įgul
dyto kapitalo, tai publika kas

turėtų sumokėti nuo ke
iki pusšešto miliono do- 

daugiau, nei priderėtų.
3. Negali būti mažiausios abe

jonės, kad, ^piliečiams užvirus 
kalbamą sutartį, mokestis už 
važiavimą butų padidinta grei-

metai 
tūrių 
lepiu

ščiau už f era.

4. Miesto fonde yra $60,000,- 
000, sukolektuotų per 23 me
tus. Tie pinigai kolektuo»ta fon- 
dan, kurio pagelba tikėtasi at
pirkti iš kompanijų inventorių 
gatvėkariams operuoti kaip 
miesto savastį. Dabar, ein.an't 
kalbama sutartimi, norima ši
tuos (pinigus -pavesti tuneliui 
kasti, o ko truks, tai — apie 
$ 10,000,(XX) sukelti speeia-

Reumatizmas išnyksta
Niekad negirdėjome, kad nebūtų 
pavykę per 18 metų, Žolių recep
tų knygutė dykai su užsakymu. 

Del smulkmenų rašykit 
Herb Mediči ne Co.

1031 So. 17 Avė. Maywood, III.

Prisiartinus 1 d. Liepos (July) yra geras laikas musų 
tautiečiams pasinaudoti proga nusipirkti gejęų pirmos kle- 
sos morgičių ir gerų Auksinių Bonų, kurie atneša 6% 
pelnų ant įdėtų pinigų, kuriuos dabar laikote bankuose 
ant 3%. Nepamirškite, kad UNIVERSAL STATE BAN
KAS dar nepadarė nei vieno “Foreclosure”, t. y. nepar
davė nei vieno namo už nemokėjimą nuošimčių. Tai gal 
bus vienatinis bankas Čikagoje, kuris’ taip atsargiai veda 
bizni, todėl lietuviai, kurie laiko pasidėję pinigus kituose 
bankuose, turėtų pasinaudoti šia proga tapti šios įstaigos 
kostumeriais ir atsinešti savo knygutes, į&,kurių pinigai 
bus iškolektuoti su nuošimčiais. Tada tuos pinigus galė
site pasidėti ant geresnio pelno. Lauksime Tamstų atsi
lankant.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Piknikas
Su Dovanomis

1. De Soto Automobilius............$985
2. Philco Radio................................$170
3. Elgin Laikrodėlis..........................$25

Rengia'
Chicagos Lietuvių Auditorium Bendrovė

NEDELIOJ,

Birželio-June 29,1930
Chernausko Darže

79ta ir Archer Avė., Justice, III.
Pradžia 10 vai. ryto 

Gros geriausi orchestra

Kviečia KOMITETAS.

h---------------------------- ---------------------------- ---------

P-lė Katrina Stoškus

P-lė Katrina yra gimusi \vest- 
sidėjo. gegužės 10 d. 191 I m.

biskį paaugus, pp. Stoš- 
sumanė eiti i biznį, kuria- 
ir d. baiainiu laiku darbuo- 

die po. si k "!ė į southsidę 
. adresu .>159 So. Morgan

kai 
m e

Vienuolikos metu </ 
amžiaus bernaitis 

vienas važuoja Į 
West Indies

mett’.j k.rc.utuvt.
O musų panele, apie kui’ią 

čia kalbama, sulaukusi pankių 
metų, pradėjo lankyti viešąją 
mokyklą. Tą mokyklą ji bai
gė 12 metų būdama. Vėliau i-

Šiomis dienomis tūkstančiai 
jaunuolių baigia viešųjų ir auk
štesniųjų mokyklų kursą, gau
dami diplomas, kaip ženklą to, i 
kad jie yra jau prirengti dar1 
aukštesniam mokslui.

Tarpe tokių, kurie šiemet 
baigė aukštesniąją mokyklą, 
yra ir musų panele Katrina, 
duktė senyvo lietuvio biznie
riaus iš South Sidės. Musų šau
nioji — ir, kaip galite spręsti,

HartlVy E. de Gerald, 
. 15tb PIrl’?, 11 metų

. žiaus bernaitis, suims Jono de 
i Gerald, vice-prezidento Pecples 
i National Bank and Trust Com- 
'pany of Chicago. Jis išvažiuo
ja į West Indies ir Pietinę A- 
meriką ateinantį utarninką, lie
pos 1 dieną, Mich’igan- Central

|w. atti

mokyklą.
Būdama darbšti ir gabi, j 

mokykloje laivo, kaip sakoma 
Honor Student per visus ket 
verius metus.

Dabar p-Iė Stoškus mano ei
ti toliau mokytis — į Chicago 
Normai College ir ten ruoštis 
mokinimui gimnastikos moky
klose; ji mano imti vadinamą 
Physical Education kursą.

'l inkėtina p-lei Stoškiutei juo 
(geriausios kloties tolimesniam 
moksle įr norėtųsi, idant ir 
daugiau musų lietuvaičių taip
gi stengti,įsi aukštesnio mokslo 
siekti kiek galėdamos.

vas viešbučio Knickorbocker; 
ten jis išbus per naktį. Liepos 
3 dieną jis išplauks i tolimą 
kelionę laivu “Western Ocean”. 
Jis sustos daugely salų vadina
mų Lesser Antillcs, Carribcan 
juroj ir taipgi Demerara, so
stinėj British Guiana, Pietinėj 
Amerikoj.

Jis prisižadėjo atsiųsti atvi
rutes “Naujienoms” iš įdomių 
vietų savo kelionės.

SIURPRIZAS LAUKIA JUS

Milžiniškame Piknike
— Kurį rengia —

Lietuvių Raudonos Rožes Pašelpos Kliubas

Nedėlioję, Birželio-June 29 dieną, 1930
JUSTICE PARK DARŽE

Prie Archer ir Kean Avė., Justice Park, III.
ĮŽANGA 50c. Pradžia 11 vai. ryte
Bus šokių, lenktynių, žaismių ir juokų kupinai. Jei butų lietus, tai Liet- Liuosybės svetainėj bus 

šokiai 7:30 valandą vakare.S" ------- - ---- ------- - -------

Vienatiniai Lietuviai Graboriai, 
kurie turi ambulance patarnavimą 
Musų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių. 
Dabar mes įtaisėme naują, puikų ir modernišką ambu- 
ląnce.

Nuliudimo valandoje, pašaukite mus, mes atvažiuosime prie 
jūsų namų su puikiausiu ambulance ir visuomet suteiksime jums 
mandagų ir atsakanti patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 ir 1742
- SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

' Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201



šeštadienis, birž. 28, 1930 7»UJTF.TmV EI.

BOLŠEVIKŲ SKUNDAS PRIEŠ S. L. A. 
VIRŠININKUS

(Pabaiga)
P-nas Bachrach: Aš manau, 

turint omčnūje nurodymą 
skunde, jogei jie buvo išvyti 
policininkų pagelba, kad jiems 
buvo neparanku duoti praneši
mą.

Teismas: Well, šioje petici
joje nėra pasakyta, kad kiti 
delegatai neužtvirtino jūsų iš
vijimo iš seimo.

P-nas Biachrach: Aš manau, 
kad tai yra geras nurodymas.

Teismas: Jus nenurodėte to 
skunde, ir išvadas yra, kad tie 
delegatai, kurie pasiliko iš 480, 
—kad jie palaikė pirmininką 
tame ką jis padarė, kadangi 
jie pasiliko.

P-nas Bachrach: Aš manau, 
kad pastaba teisinga (well 
taken).

Teismas: Paskui jus pradė
jote laikyti savo seimą kitoj 
kurioj salėje, nedavę žinios nie
kam kitam arba progos daly
vauti jūsų seime. Jus negalė
jote rinkti, kaip prieš 480 de
legatų, kurie buvo ten, savo 
bintu. nejspėję jų, setą vir
šininkų, ir o po to prašyti juos 
prisiimti tai (to be bound by 
that), kuomet jus nedavėte 
progos prisidėti prie jūsų po
zicijos.

P-nas Bachrach: Nebent 
tamsta nurodai faktus, kad 
toks įspėjimas butų be vertės.

Teismas: Taip, jeigu jus pa
sakytumėt. kad jie butų atme
tę arba atmetė, arba kad tai 
daryti butų buvę be vertės, 
nes jie buvę ryšyje arba susi
dėję su pirmininku, ir kad jie 
palaikė sauvališką pirmininko 
elgesį, jei jis buvo sauvališkas, 
tuomet butų kas kita. Bet jus 
negalite tiesiog išeiti ir laiky
ti savo seimą kitoje vietoje be 
pranešimo kitiems ir sakyti,

EINA DIDELĖ MILI- 
TARINĖ PARODA 

Chateau-Thierry 
mušis!

Istoriniai ginklai nuo revoliucinio 
karo iki šių dienų. Puikiausi Thearle- 
Duffield Co. fejerverkai.

Militarinis Turnamen- 
tas ir Paroda

Sixth Corps Area. U. S. Army 
Birželio 21 iki 29

Soldier Field, Grant Parke, Chicago
Vakarais 8 v. v. Dienomis 2:15 v.p.p.

birželio 28 ir 29
Parodos salė atdara kasdie 1 iki 

G v. v., 6:30 iki 10:30 v. v.
ĮŽANGA $1.00 ' *

Vaikai 50c Rezervuotos sėdynės 
$į.50. Box sėdynės $3.50

Nieko extra neimama už parodą 
Grynos pajamos eina Army Relief 
Society, pągelbai neturtingų našlių 
ir našlaičių Reguliarinės Armijos są
stato.

kad jūsų rinkimas viršininkų 
suriša kitus iš 480 delegatų. 
Jūsų 18 paragrafas sukluptų 
po savo paties našta, jeigu ki
ta nuomonė yra teisinga (cor- 
rect).

P-nas Biachrach: Tai yra tei
sybė.

Teismas: Paskui jus sakote, 
kad iš kitų 272 asmenų, kurie 
tvirtina esantys delegatai 
kaip pasakyta' aukščiau, 95 iš 
kalbamų asmenų nebuvę lega
liai kvalifikuoti delegatai. Ko
dėl ?

P-nas Bachrach: Mes išdėš- 
tome tai.

P-n,as Smith: Paragrafas D.
P-nas Bachrach: Toliau mes 

išdėstome tai.
Teismas: Weil, ką aš turiu 

omenėje yra tai, kad jeigu su
lig konstitucija mandatu ko
misija turi galios apspręsti 
teisingumą mandatų, jei nėra 
ta galia prižiūrėtina pa
ties seimo, komisijos nuos
prendis yra galutinas.

P-nas Bachrach: Jeigu ji 
nėra ištvirkinta (corrupt) ir 
paseka konspiracijos.

Teismas: Well, žinia, jeigu 
komisija yra ištvirkinta (cor
rupt) ir jeigu kiti 272 delega
tai seime yra dalis konspira
cijos. idant užgirti ('to recog- 
nize) neteisėtus (invalid) man
datus, tai butų kitas dalykas, 
bet jus nenurodote tų dalykų. 
“Kad kalbami delegatai nega
vo daugumos balsų tų‘narių, 
kurie dalyvavo tų kuopų susi
rinkimuose, kaip kad reikalau
jama konstitucijos”. Aš įsi
vaizduoju, kad jus turėtumėt 
ytin sakių darbą darodyti tai 
apie kiekvieną kuopą, turėda
mi daugiau kaip 300 kuopų 
šioje šalyje.

P-nas Bachrach: Ginčai yra 
tik dėl 18 •kuopų, o iš jų 14 
yra Pennsylvanijoj, ir mes ga
lėtumėm aprūpinti tatai liudi
jimais.

Teismas: Konstitucijos nusa
kymai, liečįantys kiekvieną 'tų 
dalykų, turi būti išdėstyti, taip 
kad mes galėtumėm matyti iš 
konstitucijos ar faktai pastato 
tai konstitucijos leidimo ar 
ar drausmės ribose.

P-nas Bachrach: Mes dikta
vome tą skundą penktadienio 
naktį, o seimas rengėsi užsi-

daryti šeštadienio ryitą, ir mes 
turėjome gauti patarnavimą, 
pirm negu žmonės apleis mies
tą.

Teismas: Matau.
P-nas Bachrach: Jei teisinas 

malonės, jie patiekė čia de- 
murrer, o mes prašome leisti 
pataisyti skundą.

P-mas Bachnach: Ir ištrauk
ti indžionkšeno prašymą be 
prietarties, šiuo laiku.

P-nas Smith: Jus ištraukia
te prašymą indžionkšeno?

P-nas Bachrach: Be prietar
ties.

Teismas: Kelioms dienoms?
P-nas Smith: Jūsų malone, 

melžiu, pirm negu jus klau
siate tai, aš noriu patiekti ke
letą nurodymų. Vienas jų tas’, 
kad korporacija nėra prikerg
ta prie šios bylos, o ki'tas yra 

mes turime abelną demur- 
rer’j čia, ir jeigu demurrer 
bus pripažintas...

P-nas Morse: Teismas ren
giasi pripažinti demurrer’i ir 
leisti jiems pataisyti.

Teismas: Jie patys pripa
žįsta demurrer’į.

SpeclallBtaB gydyme chroniškų ir naujų 11- 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jutna yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

MARCELĖ ASTRAUSKIENĖ

AR JVS Tt'RITK KOKltf KEBLUMŲ?
Ar jus turite finansinių vargų?
Ar jus turite biznio rupesnių?
Mes galime jums- pagelbsti jūsų biz

nio keblumuose.
Mos galimo susitarti su jūsų kredito

riais ir padaryti toki susitarimų, kuris 
leistų jums likviduoti ar išlyginti jūsų 
skolas.

Mes galimo susitarti, kad jus pasilik- 
tumei biznyje ir neturėtumėt daugiau 
nesmagumų su savo kreditoriais.

Jei jus turite kokių keblumų, ateiki
te ir pasitarkite su ekspertais patarė
jais, bile laiku, dienų ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

•IC.50 South Ashland Avė.
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 7878

CORRE & 8PAR, Advokatai Landlords 
Association

V_________________________________________)

po tėvais Geldaudailė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 26 dieną, 7:10 valandą 
ryte, 1930 m„ sulaukus 44 
amžiaus, gimus Užkertelių kai
me, Šakių apskr., Naumiesčio 
parapijoj. Paliko dideliame 
nuliudime sūnų Joną, dvi dūk* 
teris — Oną ir Agotą ir du 
brolius Antaną ir Pranciš
kų, o Lietuvoj seserį ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randa
si 830 W. 33rd PI.

Laidotuves įvyks panedėly, 
birželio 30 dieną, 8 vai, ryte 
iš namu i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcelės Astraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnus, Dukterys, Broliai 
ir Giminės.

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

J. WELICHKA
6725 So. Rockwell St.

CHICAGO, ILL.

Moveris
Išvažiuoju pas John Mellas, 
Jrystal Falls, Michigan, Stąr 
Route, ant 4-tos Liepos (July) 
Važiuosiu per Mihvaukee j Rhi- 
nelander. Kas turėtumėt ką nors 
parvežti, tai aš parvešiu už pusę 
kainos.V

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius, Telefo
nas Victory 4088.

OMOVA
THEATRE

35tb and Halated Street*

y

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas ant 

Magna Screen

“The Second Floor”
Mystery”

dalyvaujant
GRANT W1THERS. LORETTA

YOUNG
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

Užlaikau čeverykus dėl visos 
šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irvinu Extra plačius 
čeverykus dėl starkiu moterų 
ir Kindergartcn čeverykus dėl 
vaiku ir mergaičių, žalios sku- 
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street

P-nas Biachrach: žinia, jų 
demurrer’y neišdėstyta nė vie
nas tų dalykų, kuriuos Jūsų 
Malone nurodėte, bet mes 
džiaugiamės, kad Jūsų Malonė 
nurodėte, nes mes norime tu
rėti čia gerą skundą.

Teismas. Leidimas pataisyti
P-nas Bachnach: Nesiprieši

name tam įsakymui. Dešimt 
dienų pataisai?

Teismas: Dešimt dienų.
Tuo ir užsibaigė bylos nag

rinėjimas.

Lietuvės Aknžgrgs___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graborlai ______
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canai 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3108 S. Halsted St.
Į Chicago, III.

TeL Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

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

■..... ...ii------------------------------------------ -

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St,

Telefonas
Boulevard 5208

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 8724

F Phone Bottlevard 4139

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
O

---O------- 
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

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

O

ŽMOGAUS
AKIS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
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. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

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

Tel. Br»nawick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

-------o------- 
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

------- O-------
Oflio Telefo«»« Virglala 0080 

Bea. Tel. Van Bnrea 08B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 31 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom ano 10 iki 12 dle- 

aa. Kamą ofiaaa North Slda 
3413 Franfclin Blvd.

Valaadoa 8:80 iki 8:80 vakaro

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

—o------
DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis

Spr* Pritaikau Akinius
4650 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7878

JLietnyiai Gydytojai__

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart ' šventadienio ir ketvirtadienio

-Phone Canai 6222

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

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

Telefonas Repubhc 7868

JULIA MATULAITIENĖ 
po tėvais BĮudginaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 26 dieną, 6:06 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukus 42 
metų amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Varnių parapijoj, Ga- 
nikliškiu kaime. Paliko didelia
me nubudime vyrą Marceliną, 
3 sūnūs — Antana, Jurgį ir 
Edvardą, marčią Jubą, dukterį 
Lilban, 8 metų, brolį Joną 
Budginą ir gimines, o Lietuvoj 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi S. P. Mažeikos koply
čioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
liepos 1 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julės Matulaitie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Runai, Marti, 
Duktė, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

J.F.Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avc.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue

I
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794
i SKYRIUS

» 3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3211

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Canai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St„ Canai 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

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 19 iki 12

Įvai r ųs Gydytoj ai __
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Bankų

1800 So. Ashland Avė.

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po vist
Telefonas CanaJ 0464

----- o-----
A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South We«tern Avon ne 
Tel. Lafayette 4146*

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

Phone Canai 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4193 Arnher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

----- o-----

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 Kast 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

TIK SUGRĮŽUS IS EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sliorc 2238 ar Randolph 6800

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avense

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

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canai 1713-ė241 
Valandos: Panedėliais ir Ketv«rgai»Į 

8 iki 8 vai. vak. Utarninkaig ir 
Pėtnyčięmia 1 iki 6 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6803 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų bgų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin.2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone BouleVard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS* 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

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

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 595«
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canai 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Sercdoj ir Fėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hy<L Park 3896

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salio St. Room 730
Tel. Central 6890 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525
Tel. Randolph 5130-5131

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Abhland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockvelf St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Pranešimas “Nau 
jienoms”

Naujienoms'

— Dr. S. A. Bronza.”’*
Vadinasi, Dr. S. A. Bronza 

netik turi puikias atostogas Eu
ropoje, bet jis dar atlanko kli
nikas, studijuoja. Parvažiavęs 
Chicagon dar geniau galės pa
tarnauti savo pacijentams.

— A. ž.

PRANEŠIMAI
_ _ . Naujienų Spulkos nauja serija

Jurų milžinas nėrė vandens Įsideda su Liepos Ima diena, 
paviršiumi po 25 mazgus į va
landų, maldamas po savimi van
deni, užpakalyje savęs palikda
mas ilgų, platų, baltų kelių.

Lietuvių keleivių virš šimto.
Visi sveiki

pra- 
Da- 

bar laikas pradėti taupyti kaip su
augusiems taip ir vaikučiams.

Star Kliubas rengia išva- 
Jefferson girias, nedėlioj, 

ir

Business Service
Biznio Patarnavimas

Automobiles Furnished Rooms Exchange—Mainai

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
UONSUMEKS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbe mieste Kedzie 8468.

PINIGAI
$300

PARSIDUODA Lincoln Sodan, bė
ga ir atrodo kaip naujas. Baloon 
tajarai, keturi brekiai, galima pirk
ti už $700.00 arba išmainysiu 
mažesnio karo.

S. KARALIUS,
9927 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4091 
—--o--------

ayt

RENDON švarus apšildomas kam
barys, vaikinui arba ženotai porai, 
prie mažos šeimynos. 3124 So. Lowe 
Avė.

Morning 
ži avimą į 
birželio 29 d. Bus gera muzika 
šiaip linksmas programas, tad kvie- 

linksmi. ‘'Naujie-1Čiame visus skaitlingai atsilankyti 
nų” grupę atstovauja p-nia I Komitetas.
Ihimšienė, p. Zolpo grui>ę — 
p-nia Zolpienė, p. Baltučio —

Mes skolinam nuo $50 iki 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

1930 
1930 
1929 
1929 
1 929 
1929

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1030 LAISNI3 DYKAI 

Sport Roadster vėlinuHis ----------
Standard Coupe vėliausia -----------
Town Sodan išvaž. 2100 mylių 
Standard Coupe nepaprasta verte 
Tudor, nauji tairai, išv. 2700 m. 
Roadster, tilt Windshicld, spotlight 

Visi karai turi 00 dienų raštišką 
garantija. $20 iki % įmokėti. 

M. J. KELI. Y. 
4446 Weat Madiaon St.

$195
$495 
$405 
$21)5 
$375 
$375

St. Charles, III. — DLK. Vytauto 
Dr-stė rengia puikų pikniką nedė
lioj, birželio 29 d., Joe Molio Colman 
Grove miške, prie Fox River. Va- 

Keleiviai visi sveiki, links-1 žiuoti reikia 22 keliu link Elgin iki 
. , . . - žvyraunės. Gatvekariais važiuoti

mi. Jura rami, Olas giedias. ^į Stoties, eiti po kairei. Visus
Po pietų klausomės simfonijos, St. Charles ir apielinkės lietuvius-es
v. • i 4. kviečiame atsilankyti. Įžanga 50c.
Žiūrime krutamųjų pavukslų nUo automobiiio. Jeigu lytų pik-
ir gėrimės jais. Vakarais klau- nikas įvyks sekamą nedčldienį. 
somes koncertų, prieš saulelei-__________________________ _
dj, kuomet sparnuotos žuvys|| « ...... ——............ .......... ...
maudosi. Laukiame kuomet 
lėks jos ant laivo, nors ir 
ve žuvelių keliauja daugiau, 
žuvininkų.

Bet žuvininkai šviežias 
vis geriau mėgia.

Susivienijimo nariai siunčia 
Seimo delegatams širdingiau
sius sveikinimus ir velija jiems 
nusikratyti Maskvos imperia
listus. 

Varde Amerikos Lietuvių 
Agentų Susivienijimo ekskur
sijos vadas, — A. B. Strimaitis. 

Laiškas rašytas birželio 14 
d. 1930 m.

Pinančiai
Ei nansai- Paskolos

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

Paskolas suteikiam į 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West Division Street 
“Upstairs” 

Telephone Armitage 1199

2231

24

UŽ- 
lai- 
nei

zu-

Iš Keloinės po Eu
ropą

Dr. S. A. Brenza, chicagie- 
tis (4608 So. AshJandl Avė.), 
kelios savaitės atgal išvažiavo 
į Europų. Jis išvažiavo apžiū
rėti Europos klinikas ir pastu
dijuoti. Ketino aplankyti bent 
keliolika Europos šalių. Pir
miausiai apsistojo Paryžiuje, 
Francijoj. Iš Paryžiaus nuva
žiavo į Milaną, Italijoj, šiomis 
dienomis gavau nuo jo porų 
atviručių; jis rašo:

“Milanas, Italija, birželio 11, 
1930.

Po aplankymo Paryžiuje dau
gelio klinikų ir šiaip gražių vie
tų, aš atvažiavau į Milaną; iš 
čia važiuosiu į Veneciją. — Dr. 
S. A. Brenza”.

“Venecija, Italija, birželio 16, 
1930.

Kitoj pusėj šios atvirutės pa- 
ma<tysite savotišką automobilių, 
kurį čionai vartoja, šis auto
mobilis vadinasi “Cadillac” (par 
veikslely, laivukas). Miestas la
bai puikus. Labų dienų visiems.

riebumų.

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos! 
VA-JEL yra 

saugus, ne
žali n g a s, 
moksliš kas, 
tikslus ir pil
niausia užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite V A-J E 
Nedažantis, be kvaps
nio, neturi 
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie- 
kininkas turi ji $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jj dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbę jų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VĄ-JEL pas savo aptieki- 
ninką!

0 I DEL JU8Ų ŽOLYNU 1B PATARČIŲ I

SKYSTAS ŽOLYNU 
MAISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. F* 
Sl'AV PLANT TJFE RS 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai yra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių, krū
mų ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VBOT
NINKU* IR SEKLIU SANKROVOS!

(ZENKK’S)(ZENKK8)

ĮNew Plant Life.-.M

CLASSIFIED ADS.
. .................................................. >

Skolinam Jums Pinigu 
$100 iki $2,000

Educational 
Mokyklos

Jus atmokate mažomis noinesini- 
tuis mokestimia.

Mes taipjau perkame mdrgičiui 
Real

GYVENIMO PROGA
CADILLAC vėliausio modelio 

Luxe sedanas. Aš esu priverstas 
aukoti, kad .sukelti pinigų. Karas vi
sai mažai vartotas ir yra visiškai 
kaip naujas. Ir dar tebeturi Cadillac 
garantiją. Jus negalite įsivaizduoti 
kaip gražus karas yra mano Cadillac 
iki jus jo nepamtysite. Tai yra gra
žiausias karas Chicagoje, turi 6 ori
ginalius balloon tairus, kaip naujus 
ir kiekvieną galima įrengimą. Karas 
man kainavo $4,000 tik trumpą lai
ką atgal. Aš paaukosiu jį tik už $550; 
turi būtį pinigais. Jeigu jus norite 
geriausio karo Amerikoje ir praktiš
kai naujo, būtinai pamatykite mano 
Cadillacą. Aš busiu namie visą dieną 
nedėlioj. 2231 N. Kedzie Avė. Apt. 1.

T)e 
pa-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių {gijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir iums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IlJi

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Riznlo Patamaviman

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow viSkoso, stogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčiai nuo $50.
Visą darbą galima padaryti su $5 |mok6- 

jimu. Likusius mažais mėnesiniais iSmokėji- 
mais. Ateikite, rašykite ar telefonuokite

ZELEZN1K CONST. CO.
5201 W. Orand Avė. Tel. Berkshire 1321

BRIDGEPORT .
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam . ir
Dekoruojam

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

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 Įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
860Q. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošftnčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Sveikatos komisionlerius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengę pagražinti Jusu kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

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

WM. BENECKAS
MALEVOJU IR 
POPIERUOJU 

NAUJAUSIOS MADOS 
POPIERA 

Pigiai. Greit. 
Darbą garantuoju 

Tel. Lafayette 7554

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

h

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC
CORPORATION

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

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

NASH SEDANAS
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Nash sedaną. Var
tojau tiktai nedėliomis ir šventėmis; 
karas yra kaip diena išėjės iš dirbtu
vės. Originalis gražus užbaigimas, 
balloon tairai, puikus mohair išmu
šimas, 4 ratų brėkiai. Karas yra 
kaip naujas. Pirmas $275 paims ji. 
Atsišaukite nedėlioj. 2116 North 
Spaulding Avė., Ist flat.

nereikia indorsuoto- 
ratos; pribusime ant

INVESTMENT

STUDEBAKĘR vėliausio modelio 
4 pasažierių Coupe. Moteris turi par
duoti. Išvažiuotas tik kelis tūkstan
čius mylių. Karas yra geriausiame 
stovyje ir sunku jį atskirti nup nau
jo. Negaliu pati karo dravinti ir pa
aukosiu ji tiktai už $275. 2538 North 
California Avė., Ist flat.

For Rent
SKOLINAM PINIGUS 

$100 iki $30,000 
1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė. 

Tel. GrovehilI 1038

ant

RENDON 5 kambarių flatas vė
liausios mados Įtaisymai. Rendos 
$45.00, arba parduosiu namą. 4447 
So. Fairfield Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai ____

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvės už sutaupimą mažiausia 

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų, šaukite šiandie. 
Mes nuvešlme jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukte Columbus 0407, 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

IŠS1RENDUODA flatas ir 
ofisas, kur per 8 metus gyve
no ir turėjo ofisą dentistas, 
Labai tinkama vieta dentistui, 
Visi patogumai ir visiems ge
rai žinoma vieta. 10801 South 
Michigan avė., 3rd fl.

FEDERAL elektrikinė skalbimo 
mašina $22.50; Eureka Vacuum 
Cleaner $10; gerame stovyje. Stora- 
džius. 3022 W. Madison, Foley. At
dara vakarais.

RENDON Storas ir 6 kambarių 
flatas, dviejų karų garažas.

Tinkamas grosernei, 
ir aiksriminei. Aplink 
biznio.

5129 So. Ashland

delikatesen 
nėra tokio

Avė.

RENDON storas, tinkamas dėl vi
sokio biznio, priešai* lietuviškos mo
kyklos. 1505 S. 49th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA 5 kambariu ra
kandai, Pianas, Majestic Radio, par
duosiu kartu arba atskirai — išva
žiuoju j Lietuvą, 1652 W. 44th St. 
Chicago, III. 3 lubos iš fronto.

PASIRENDUOJA flatas, G kam
bariai, antros lubos; katrie norės ir 
pirmas lubas galės pasirendUoti. 
Renda pigi, yra visi parankumai, 
gasas, elektra, maudynės, 3634 So. 
Ėmerald Avė.

Personai
Asmenų Ieško

DEL IŠRENDAVOJIMO

VIENA našlė, atvažiavus iš kito 
miesto, malonėčiau susipažinti su 
vaikinais ir gaut sau draugą dėl gy
venimo. Prašau rašyti, P. B. 3210 
So. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris, vyras 
ar moteris, į Hotelio biznį, drauge 
palikti savininku, namas gražioj 
vietoj. Atsišaukite Box 1208, 1739 
So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA VYRU — švarių, inteli
gentiškų ir darbščių vyrų, 25—35 
metų amžiaus, dirbti liuosu laiku, 
Pageidaujama vyrų su karais. Pas
tovus darbas su proga išsidirbti.

Room 925,
1 So. La Sallę St.

, *
Didelis pasiskyrimas visokių 

flatų.
4 kambarių,' garu šildomas, 

ant antrų lubų ........... $45.00
4 kamb., garu šildomas, ant

trečių lubų ............  $45.00
5 kamb., pečium šildomas,

ant pirmų lubų ........... $37.00
5 kamb. naujam name, pe

čium šildomas, ant pirmų lu
bų ...............  $37.00

4 kamb., pečium šildomas,
ant pirmų lubų ........... $20.00

5 kamb., Manjuette Manor,
elektra apšildomas; ledaunū, 
stikliniai porčiai, ant antrų 
lubų .............................. $65.00

M. J. KIRAS,
3335 S. Halsted St

REIKALINGA 2 vyrų dirbti ant 
ūkės. Turi būt patyrę, taipgi kar
ves melžti. Tel. Elganųuin 70-W-2

Help Wanted— Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti skudurus. Atsišaukite Harry 
Dray, 1447 Blue Island Avė.

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo, širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais {tai
symais. sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali {rengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA du kambariai 

dėl vaikinu arba merginų. 3301 So. 
Halsted St., 2 lubos iš fronto, virš 
drugštorio.

TURIU parendavojimui 2 atskirus 
moderniškus kambarius dėl 2 vaiki
nų. Vieta labai graži ir rami. Tik 
2 šeimynoj. Atsišaukite 7042 So. 
Campbell Avė.

RENDON šviesus kambarys dėl 
vaikinų ar merginų, 3214 S. Union 
Avė., 2 flatas.

RENDON kambarys su visais pa
rankamais; vaikinui, merginai arba 
ženotiems. 819 W. 34th PI.

RENDON frontinis, apšildomas 
kambarys, vaikinui. 3238 So. Union 
Avė. Tel. Victory 1408.

O

ŠVIESUS, naujai furnišiuotas 
kambarys, skalbimas dykai, $6 į sa
vaitę. Walter Davey, 3309 Lowe Avė. 
2nd floor, Boulevard 4457. •----------c---------

RENDON kambarys vaikinui prie 
mažos šeimynos, antros lubos, už
pakalyj. 31.22 S. Walace St.

RENDON fornišiuoti kambariai, 
yra maudyne, šiltas vanduo visuo
met. 3240 So. Emerald Avė., antros 
lubos.

Business Chance* 
Pardavimui Bizniai

KRAUTUVĖ — saldainių, cigarų, 
tabako, smulkmenų, parsiduoda iš 
priežasties ligos, $250. 3413 W. 51 
St.

PARSIDUODA saldainių, cigarų 
ir kitų smulkmenų, senas biznis, di
delis bargenas. Nepraleiskit progos, 
615 W. 18th St.

DELICATESSEN ir groserne ge
riausioj vietoj. Tik viena krautu
ve per keletą blokų aplinkui. 5 
kambarių flatas ir maudyne. Taipgi 
parduosiu prapertę. Priimsiu mažą 
piniginį jmokėiimą, likusius mėnesi
niais išmokėjimais.

7500 So. Parnell Avė.

KRTAUČIAUS šapa, valymo, pro- 
sinimo ir taisymo, senas biznis, ge
ra vieta lietuvių kolionijoj. 2353 So. 
Oakley Avė.

PARDAVIMUI mažas groseris pi
giai $300.00. Gera apielinkė, 6 kam
bariai pagyvenimui. Rendos $30.00. 
1820 Canalport Avė.

PARSIDUODA groserne geroj vie
toj, lietuvių apgyventa, pigi renda. 
Priežastį patirsite ant vietos. 4436 S. 
Fairfield Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę ir grosernę su namu, gražioj 
apielinkej, geras biznis. Savininkas, 
6001 S. Carpenter St.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da bučernė ir groserne su namu ar 
be namo. Arba išmainysiu ant ma
žo namo, iš priežasties ligos. 3213 
S. Parnell Ąve.

DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi
grosernę ir delicatessen su geru sta- 
ku ir linos rūšies fixtures, biznis ge
ras, renda pigi. Priimsiu į mainus 
karą arba lotą. 558 W. 42nd Place.

BARGENAS. Kendžių ir delicat- 
tesen krautuvė, parduosiu už $775, 
verta $1800. Geras kampas, gražus 
flatas, rendos $40. Lietuvių apie
linkė. 5401 S. Paulina St.

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui ar mainymui. Senai išdirbta, 
gerai įrengta vieta, daranti gerą biz
nį, 2953 W. 38th St.

PARSIDUODA groserne iš prie
žasties mirties brolio. Aš nesu pri
pratęs prie to biznio. Kazimeras 
Pušinskas, 2958 W. 38, St., Chicago.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė, senas biznis turi būt parduotas 
trumpu laiku. Virginia 0425. S. 
Bugy.

PARDAVIMUI už $700.00 
groserne, delikatesen ir aiškin
tume. Staka's* ir fikčeriai,, kar
tu 6 kambarių flatas, renda 
$35.00. y

5129 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
biznis, yra geram stovy, parduosiu 
pigiai, arba priimsiu partnerį ar 
partnerka, ba vienai persunku, 732 
W. 19 St. /

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui_______

FARMA 80 AKERIŲ
Gražus sodnas, 4 akeriai miško, 

ganyklos apie 10 akeriu, o likusioji 
dirbama. Visi geri budinkai, farma 
randasi Scotville, Mich. Parduosiu 
už pinigus arba mainysiu ant namo.

PETER WESTON,
2252 Ainsle St., Chicago, III.__ . . ...... 1 -f .L ■1 1 1 1

160 AKRŲ farma parduosiu arba 
mainysiu. Savininkas, 6001 S. Car
penter St. Tel. Englewood 2116.

NAŠLĖ turi parduoti arba mai
nyti 80 akerių farma, su budinkais, 
Lake County Mich. arti Peacock. 
Priimsime į mainus lotą, namą, biz
nį, automobilių arba ką kas turi.

N. WAITCHES, 
52 E. 107th St., 
Tel. Pulman 5950 ’ s

BARGENAS, 80 akerių farma, 
gera žemė, laukai apsėti; 2 arkliai, 
karvės ir vištos. Kaina $2900. Įmo
kėt tik $700, likusius per 10 metų. 
Taipgi turiu daugiau farmų dėl mai
nų ant ęhieagos praperčių. Kreipki
tės laišku arba ypatiškai nuo 4 iki 
6 P. M. Wm. Ae-lis, 4734 So. Honore 
St., 2 lubos, Chicago, III.

Exchalige—Mainai •
tuščia- 

automo- 
1739 S.

MAINYSIU savo equity 
me restriktuotame lote ant 
bilio. Rašykite Box 1207. 
Halsted St.

GRAŽUS 6 flatų garu apšildomas 
namas, ant 53čios ir S. Spaulding 
Avė. kampo. Visas išrenduotas. 
Mainysiu ant mažesnio namo.

Trys Storai ant Kedzie Avė., ne
ša gera rbndą, visi išreriduoti. Mai
nysiu ant bile ko, kad galėčiau bent 
kiek gauti pinigų.

PARSIDUODA arba mainysiu 5 
akrus derlingos žemės, puikioj vie
toj, prie inokslainių ir Storų. Trans- 
portacija 18 treinų į dieną ant Wa- 
bash į Chicago į 30 minutų, arba 
ant bosų, kas 40 minutų, iki 63 ir 
Halsted. Elektra ir gasas inves- 
ta. Žemė randas ant 111 ir Ridge
land Avė, arba G400 West, arti N. 
E. kampo 330x650, čielas blokas. 
Patogi vieta dėl Roadhouse, Gąsdi
no stoties, dėl Green house arba dėl 
bile biznio, ten yra puiki proga pa
daryti jęražų gyvenimą ir pinigų 
ant tyro oro.

JOHN J. LIPSKI 
3303 W. 65 PI. Tel. Prospect 8027

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui
GRAŽUS VASARNAMIS

Dideli, šviesus kambariai, miega
mieji porčiai su sieteliais, ant di
delio loto, tarp 2 ežerų; puikios 
maudyklos; geriausias žuvavimas 
Illinois valstijoj; 45 mylios, visas 
kelias eonerete. $950. lengvais iš
mokėjimais atsakomingiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki! Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

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

RENDON kambarys dėl vieno 
vyro.

4359 So. MapleWood Avė.

1 KAS TURI DIDELĮ NAMĄ 
Mainyti ant 3jų pagyvenimų medi
nio namo, randasi ant 66-tos ir 
Aberdeen Avė.

Savininkas gali pridėti pinigų. 
3352 So. Halsted St.

/ Tel. Yards 6751, 
Rez. Boulevard 0127

— -o--------

So.

KAS turite dviejų flatų namą po 
G kambarius, karštu vandeniu šil
domą arba 6 kambarių bungalovv. 
Gal norėtumėt mainyti ant 2 flatų, 
5—G kambarių, pečiais apšildomo, 
geroj apielinkėj, gera transportaci- 
ja i miestą, pigus taksai. Randasi 
ant 722G St. Lawrence Avė. Del ži
nių šaukit telefonu Republic 7129.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

5 kamb. muro bungalow, garažas 
ir kiti parankumai. Randasi Mar- 
quette Manor. Kaina tik $6,950. 
įmokėti $500.

6 kamb. medinis namas, muro pa
matas, garažas ir 30x125 lotas. Ran
dasi arti 63 St. 
įmokėti $800.

Biznio namas, 
randasi arti 33 
pačioj širdyj Bridgeporto, gera vieta 
bizniui. Kaina $12,000, įmokėt 
$5,000. Mainysime ant 2 flatų arba 
bungalow. .

Lotas 48x125, randasi Beverly Hils 
apielinkėj. Gatvės ištaisytos. Savi
ninkas priverstas atiduoti tik už 
$1,800, įmokėt $500. Vertas $3,500.

Bizniavas naujas muro namas, di
delis Storas ir 3 flatai. Randasi 
ant 59 St. ir W este r n Avė. Kaina 
tik $28,500. Mainysime ant jūsų 
seno namo arba farmos.

Taipgi, turim gerų bargenų įvai
riausio dydžio namų lotų, kuriuos 
pigiai parduodam arba išmainysime 
į Tamstos nuosavybę.

Kreipkitės 
pas,

Kaina tik $4,900,

3 flatai ir storas, 
St. ir Union Avė..

mis
kasdieną, arba nedelio-

C J. MACKE •& CO.
(Mačiukas)

3433 W. 69th St. 
(kamnas Artesian Avė.)

Tel. Prospect 3140
------------------- T----------- r-------------- 

PARDAVIMUI
ŠIUOMI PRANEŠAME, kad že

miau pasirašęs, prie priekinių durų 
žemiAu aprašytos nuosavybės, pasiū
lys tą nuosavybę, susidedančią iš 
I.otu Vieno (1), Dvieju (2) ir Trijų 
(3). Ketvirtame (4) Bloke. Woodbo- 
ro miestelyje, ir ant tos žemės pabu- 
davotą hotelį. ir visą ten esanti 
įrengimą, pardavimui_ už augščiausj 
pasiūlymą už 
1930, dešimtą 
dienos.

Perkantiems 
reikės mokėti

JOSEPH STEFANKIEWICZ, 
Executor Estate of 

Joseph Parnarauski.
Datuota Birželio 6, 1930.

cash, 5 dieną Liepos, 
valandą ryte minėtos

prieš Liepos 5 d. ne- 
taksų.

PARDAVIMUI trys mūriniai na
mai, kurie randasi prie 900 W. 19 
Place, taipgi 901-3 W. 19 St. Pelnin
gos nuosavybės. Del platesnių ži
nių šaukite Mr. Harrington, tel. 
Mansfield 2053.

PARDAVIMUI 2 lotai ir cottage 
kampinė vieta ant Leavitt ir 35tos 
gatvės. Gera vieta dėl gazolino 
stoties. 3456 S. Leavitt St.

UŽ TAIP mažą mokėjimą kaip 
$50, jus galite įsigyti mano perdėm 
modernišką 3 apartmentų murini na
mą; 2 po 5 ir 1-3 kamb., karštu 
vandeniu šildomas; gasinis drabužių 
džiovintojas, kiti parankumai. Arti 
“L.” apie $4,000 įmokėti. Charvat. 
2125 S. Scoville Avė., Berwyn, III. 
Dieną telefonuoti Superior 4565.

ARTI MARQUETTE PARKO
Puiki 5 kambarių mūrinė bunga- 

low, karštu vandeniu apšildoma, 2 
karų garažas, lotas 29x125. Par
duodu už $7,500, mažas ca^h įmokė- 
jimas, likusius išmokėjimais.

6917 So. Washtenaw Avė.

DIDELIS BARGENAS

Gražus naujas mūrinis na
mas, po 5 kambarius pagyve
nimai, ^angliškas augštas skie
pas, stikliniai porčiai, vėliau
sios mados įtaisymai, kaina tik 
$10,800; $1.500 įmokėti, o li
kusią paskolą lengvomis išly
gomis. Namas randasi 840 
34 Place.

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St.

w.

Paul M. Smith & Co,
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas natamavima.’
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455 
-O-------

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 5 kambarių cottage, 2 lotai. 
Beismente auginami grybai. Kaina 
$3,500. 107 Ridgeland Avė. Chicago 
Ridge. Tel. Oaklawn 180.

ŠIO LAIKO BARGENAI
1) Artisian ir 47, 2 fl., po 4 kamb. 

pataisyti dabar. Kaina $2700, įne
šus keletą šimtų galima nupirkti.

2) Apie Archer ir netoli Austin 
4 kamb. cottage ant postų, visi in- 
provement yra, 4 lotai žemės, mor- 
gičįfi $1,400, parsiduoda už $2000.

3) 105 ir Spaulding 6 kamb. me
dine bungalow, vieno karo gara- 
džius. Vištininkas, 1 akras že
mės. Morgičio $3,500, parsiduoda 
už $5000.

4) Reikalingas senas namas, ke
turių ar daugiau flatų, mainyti ant 
klear farmos, vertos $12,000. Gei
stina be morgičių ar su mažais mor- 
gičiais.

5) 
turiu

Daug kitų bargenų ir mainų 
prirengęs.

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

Mano Namas Turi būti Parduotas 
$4,750 

$100 jmokėti, $40 i mėnesi 
Nepasisekimai verčia mane paau

koti savo 5 kamb. medinę bungalow, 
furnasu šildomą, naujai dekoruotą, 
arti ekspresinės transportacijos. Jei
gu jus turite daugiau pinigų, aš gal
būt dar daugiau nuleisiu, nes man 
reikia pinigų. Telefonuokit savinin
kui, tel. Merrimac 4773.

CASH $1,000
Kaina $3,4000, 2 flatai ir beismen

tas, taipgi garažas; 5-6 kambariai 
geriausiame stovyje. Rendos $51 į 
mėnesį. ši prapertė randasi arti 
18 ir String gatvių.

Del platesnių žinių Šaukite arba 
rašykite

F. BROGNI, 
1002 North Blvd 

Oak Park, 
Tel. Euclid 4619

BUNGALOW NAMAS
ARTI MARQUETTE PARKO

5 kambarių, perdėm moderniška 
mūrinė bungalow, furnasu šildoma, 2 
karų garažas, didelis lotas. Kedzio 
Avė. gatvekariai ir busų transporta- 
cija. Kad sutvarkyti palikimą, pri
imsime $7,850 su mažu cash įmokė- 
jimu, likusius išmokėjimais. Už di
desni cash įmokėjimą. suteiksime di
desne nuolaidą kainoje. Telefonuo- 
kit palikto turto atstovui

MR. GOVALIS, 
Tel. Merrimac 4773

PARDAVIMUI namas su groserne 
ir 5 kambariai gyvenimui, lotas 
60x135. Kaina $6,500, įmokėti 
$1500. 11219 S. Homan Avė. Tel. 
Beverly 4622.

PARDAVIMUI. Turiu paaukoti 
6 kambarių murinę bungalovv, 3626 
W. 59 Place. Beržu trimuota, fur- 
nasu šildoma, visi pagerinimai su
dėti ir apmokėti. Arti mokyklos ir 
bažnyčių. Kaina $7200. Tik $500 
cash. Savininkas ant vietos. Tel, 
Republic 7870, arba kreipkitės 3719 
W. 63 St., 2nd floor.

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
St. Francis ir St. Cyril parapijoj
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalovvs. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm modemiškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi
sion St., Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvekarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus.
kos sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą į mokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Barry & Doyle 
telefonu State 2905.

Priimsime spul-

PARDAVIMUI vieno uugšto mūri
nė bungalow, 22x57, 5 kambariai, viš
kos su grindimis, karštu vandeniu 
šildoma, ąžuolu trimuotas, naujas 
garažas; arti gatvekarių. Kaina 
$6,600, lengvais išmokėjimais. Savi
ninkas y

5808 S. Marshfield Avė, X.


