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Kongresas įsakė ištirt 
Komunistų darbuotę
Atstovų butas paskiria komisiją, kad ji pa

darytų pamatingą bolševikų darbų 
Jungtinėse Valstybėse tardymą

W AS111 N( i TO N AS, geg. 23. 
— Atstovų butas 210 balsų 
prieš 18 priėmė rezoliucijų pa
skirti tam tikrų penkių narių 
komisiją, kuri padarytų pama- 
tingą komunistų darbų Jung
tinėse Valstybėse tyrinėjimų. 
Komisiją paskirs atstovų buto 
pirmininkas.

Einant rezoliucija, komisija 
turės ištirti komunistų propa
gandų Uungtinėlse Valstybėse; 
Amerikos Komunistų partijos 
ir visų kitų susijusių su ja 
organizacijų narius ir jų veiks
mus; Komunistų [Maskvos] 
Internacionalo darbuotę Jung
tinėse Valstybėse; sovietų “Am- 
torgą” [prekybos atstovybę] 
New Yorke; komunistų orga
nų Daily Worker’i, o taip pat

Britų Darbo partija 
pareiškė pasitikėji

mą MacDonaldui L
LONDONAS, geg. 23.—Dar

bo partijos parlamento grupės 
. susirinkimas, kuris buvo su
šauktas vakar vyriausybės ne
darbo politikai apsvarstyti, pa
reiškė visišką pasitikėjimų 
premjerui MacDonaldui.

Rezignavusio iš darbiecių 
kabineto ()swaldo Mosley pasiū
lymas pareikšti vyriausybei pa
peikimą buvo atmestas 210 bal
sų prie 29.
? Jeigu Mosley pasiūlymas bu
tų buvęs priimtas, premjeras 
MacDonald veikiausia butų pra
šęs karalių Jurgį paleisti par
lamentą ir paskelbti naujus rin
kimus.

Liberalai neberemsią 
darbo vyriausybes

LONDONAS, geg. 23.—Pra
neša, kad sutarimas tarp Dar
bo partijos ir liberalų galuti
nai suiręs ir kad liberalai dau
giau neberemsią premjero Mac 
Donaldjo vyriausybės.

Liberalų vadas Lloyd George 
(reikalavo, kad darbiecių vy
riausybė. įneštų rinkinių refor
mos projektų, bet MacDonaldas 
atsisakę^ tatai padaryti.

Lenkų seimo sesija dar 
mėnesiui atidėta

VARŠUVA, .geg. 23. — Ne
paprasta Lenkų seimo sesija, 
kuri buvo sušaukta kaip šian
die, prezidento Moscickio de
kretu tapo atidėta trims de
šimtims dienų.

Į^RflSi
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu šiandie ir sek
madienį; vėsu; kiek šilčiau sek
madienį; vidutiniai žiemių va
karų vėjai.

Vakar temperų turą įvairavo 
tarp 72° ir 520 F.

šiandie saule teka 5:22, lei
džiasi 8:11. Mėnuo teka 3:26 
ryto.

komunistų propagandų moky
klose.

Komisija įgaliojama daryti 
tardymus, kur tik nori,- išlei
sti pinigų, kiek tik reikia, sam
dytis ekspertus ir subpenuoti 
kvotai asmenys ir dokumen
tus.

Vienintelis kongresmenas, 
kalbėjęs prieš rezoliucijų, buvo 
Bamseyer (rep., Iowa). Jis pa
sakė, kad tai esąs tik.vėjo gau
dymas (“vvild goose chase”) 
ir noras nukreipti dėmesį nuo 
ekonominių ir nedarbo proble
mų. Ramseyer proponavo, kad 
butų geriau sudaryta komisija, 
kuri pamatingai ištirtų, kas yra 
bloga su Jungtinių Valstybių 
industrine ir ekonomine siste
ma.

Senato komisija už 
suteikimą laisvės Fi- L

lipinu saloms
WASHINGTONAS, ge.g. 23. 

— Senato teritorijų ir salų ko
misija nepabojo valstybės sek
retoriaus Stimsono įspėjimų, 
kad suteikimas nepriklausomy
bės Filipinams butų “pragaiš
tingas” patiems tų salų žmo
nėms ir Amerikos interesams.

Komisija šiandie 8 balsais 
prieš 4 priėmė Ha\ves-Cutting 
bilių, autorizuojantį Filipinų 
žmones prirengti naujų krašto 
konstituciją ir numatantį ne
priklausomybės plebiscitą po 
penkerių metų.

Kruvinas susikirti
mas Serbų-Bulga- 

rijos sienoje
SOFIJA, Bulgarija, geg. 23.

Ties Belogarzi, Bulgarijos 
Jugoslavijos sienoj, įvyko kru
vinas susikirtimas tarp bulga
rų sienos sargybinių ir pietų 
serbų bei makedoniečių ban
dos.

Suskirtime vienas asmuo bu
vo užmuštas ir keli kiti suža
loti.

Švenčių įstatymo pa
keitimas—dar prieš 

parodą
KAUNAS. — Ministerių ka

binetas esąs nusistatęs dar prieš 
Ž. U. ir Pram. Parodą priimti 
švenčių įstatymo pakeitimą. 
Tuo pakeitimu numatoma lei
sti krautuvėms prekiauti pro
vincijoj šventadieniais tris va<- 
landas. Kauno tai nepalies, tik 
priemiesčius.

Niagaroj prigėrė vaiki
nas, gabenęs alų

BUFFALO, N. Y., gegužės 
23. — Niagaros upėj čia va
kar prigėrė vaikinas Roman 
Pridomerski, 18 metų amžiaus, 
valtele šmugeliavęs alų iš Ka
nados. Nelaimė atsitiko jo val
telei apvirtus.

Pasirodė, kad tų vaikiną bu
vo pasamdęs svaigiuosius gėri
mus šmugeliuoti žinomas vietos 
butlegeris VVilliam Strassner, 
kuris dėl ito tapo suimtas.

Francijos automobilių 
kompanijos kovos su 

J. v. konkurentais

PARYŽIUS, geg. 23. — Trys 
svarbiausios Pranei ios automo- i 
Liliu firmos, Citroęn, Pev. ,eo 
ir Renault, tariasi susijungti 
bendrai kovai su Amerikos au- 
temebilių kompanijų, yp.'čiai 
general Motors ir Fordo, kon
kurencija. Mat pastaruoju 1 i- 
ku Francijoj ėmė labai pisti, 
ypačiai ūkininkuose, Fordo ir 
lengvi Chevruleto automobi'L.i.

Miss Grace Abbott, 
chicagietė, siūloma į 

darbo ministerius
Daviso vieton taip pat perša

mas John L. Lewis, 'kasyk
lų darbininkų unijos prezi
dentas (Atlantic and Pacific Photo 1

WASIIINGTONAS, geg. 23. 
— Kadangi James J. Davis, 
Darbo Sekretorius (ministeris), 
gavo nominacijų i Jungtinių 
Valstybių senatorius ir netru
kus iš darbo departamento re
zignuos, kilo kampanija už pa
skyrimų darbo sekretorium, žy
mios chicagiškės darbuotojos, 
Miss- Grace Abbott.

Miss Abbott jau nuo 1921 
metų yra Darbo Departamento 
vaikų biuro viršininke. Ji yra 
federalinių tarnautojų unijos 
narys. Ta unija yra susijus 
su Amerikos Darbo Federacija.

Agituojantieji už Miss Ab
bott, kaip pirmos moteriškės, 
paskyrimų Jungtinių Valstybių 
kabineto nariu nurodo į tų fak
tą, kad pirma moteriškė An
glijos kabinete, Miss Margaret 
Bondfield, yra taip pat darbe 
ministeris.

Tarp kitų, siūlomų darbo sek- 
iretoriaus vietai, yra John L.
Ix?wis, internacionalinis United 
Mine Workers of America pre
zidentas; VVilliam Doak, Rail- 
way Trainmen’s Brotherhood 
vadas; IMatthew Woll, Ameri
kos Darbo Federacijos vice
prezidentas, etc.

Vengrija nori gaut 100 
milijonu dolerių 

paskolos
NEW YOBKAS, geg. 23. — 

Praneša, kad Vengrijos vyriau
sybė norinti prašyti naujos in
ternacionalinės paskolos 109 
milijonų dolerių sumai.

Farmęrys nužudė tris 
šeimos narius ir pats 

pasikorė
WJIjKESBARIRE, Pa., geg. 

23. — Hiardinge, netoli nuo čia, 
turtingas farmęrys Ernest Sny- 
der, 60 metų amžiaus, nušovė 
tris savo (šeimos narius: savo 
dukterį Madge, žentą Charlesų 
Shepherdų ir sūnaitį Ernestą, 
paskui pats garaže pasikorė.

Manoma, kad fairmerys pa
darė tai iš didĮelio susikrimti
mo, praspekuliavęs biržoj daug 
pinigų.

Kaliniai nenori eucha- 
ristininkų paskaitų

KAUNiAS. — “Ateitininkai” 
eucharistininkai lankosi Kaimo 
sun. darbų kalėjime su paskai
tomis.

Šiomis dienomis kalinių glo
bos draugijos nariams lankant 
kalėjimą, kaliniai prašo, ^kad 
“ateitininkai” su savo religinė
mis temomis liautųs, arba jei 
nori laikyti paskaitas, tai kad 
kalbėtų mokslo temomis.

Evanston, Iii. — Bartow A. Ulrich, seniausias Michigan 
universiteto auklėtinis ir prezidento Lincolno draugas, kuris 
mirė gegužės 17 d., turėdamas 90 metų amžiaus.

Turkai užsigavo ne- 
pakvietimu jų Euro

pos federacijon
ISTANIBULAS, Turkija, geg. 

23. — Oficialiuose turkų rate
liuose ssužinota, kad vyriausy
be esanti stipriai užsigavus, kad 
Aristidas Briand, Francijos už
sienių reikalų ministeris, ne
pakvietė Turkijos dalyvauti Eu
ropos valstybių konfederacijos 
sudarymo projekte.

Litvinovas pašalina
mas iš užsieniu 

komisarijato?
BERLYNAS, geg. 23. — Ber

lyne leidžiamas rusų antibolše- 
vikų laikraštis Bul praneša ži
nią iš MJaskvos, kad Maksimas 
Litvinovas, sovietų užsienių 
reikalų vicekomisaras, esąs iš
tos vielos pašalinamas.

Pasak pranešimo, Maskva 
dar nėra oficialiai paskelbus 
Litvinovo pašalinimo, nes pir
miau norinti paskirti jo vieton 
kitų.

[iPer keletu pastarųjų metų 
Litvinovas buvo tikrasis sovie
tų užsienių diplomatijos vadas, 
nors oficialiu užsienių reikalų 
komisaru buvo čičerinas. Lit
vinovas yra .kįlęs iš Hclo-stoko, 
žydas. Jo tikra pavarde yra 

Valach.]

Vokiečių reichswehras 
palaiko santykius su

• rusų bolševikais
BERLYNAS, geg. 23.—Nors 

diplomatinai 'vokiečių-rusų san- 
tykai per keletu pastarųjų mė
nesių buvo įtempti, vokiečių 
reichsvvehro vadyba vis, ma
tyt, palaiko slaptus santykius 
su bolševikais.

Vakar per debatus reichsta
ge socialdemokratai kaltino 
reichsvvehro vadybą dėl slapto 
bičiuliavimos su bolševikais, ir 
vienas ikaJbStojų, įsocialdemo- 
kratas Franz Kuenstler, klausė 
krašto apsaugos ministerj, gen. 
Groenerį: ar ne tiesa, kad reich
svvehro generolas Hammerštei
nąs važinėjo į Maskvą, kur jam 
buvo iškeltas pokylis, kuriame 
dalyvavo raudonosios armijos 
vadai ir pats karo komisaras, 
gen. Vorošilovas?

Gen. Groeneris nieko į pa
klausimą neatsakė.

250 suimtų Indijos 
nacionalistų paskel

bė bado streiką L
BOMBĖJUS, Indija, geg. 23. 

— Pustrečio šimto indų na
cionalistų volun-tierių, kurie 'bu
vo suimti pastaruose jų puo
limuose valdžios druskos san
dėlių ir laikomi Worli kon
centracijos punkte, paskelbė ba
do istreiką.

Visos Indijos kongreso vadai 
lanko punktą ir bando strei
kininkus atkalbinti nuo bada
vimo.

Nacionalistai planavo kaip 
šiandie pulti druskos sandėlius
VValdaloj, tačiau paskutinę va
landų nutarė puolimą atidėti į 
sekmadieni, kad tuo tarpu ga 
lėtų geriau prisirengti. Planuo 
jamas taipjau sekmadienį puo 
limas saulelių Dharasanoj, ne 
žiūrint, kad ten yra .paskelb 
tas karo stovis?

Žydai Rumanijoj masė
mis bėga nuo pogromų

LONDONAS, geg. 23. — Žy- 
dų Telegrafo Agentūra prane
ša, kad' 25 tūkstančiai žydų 
Rumanijoj pabėgę i miškus, 
gelbėdamies nuo antisemitų puo
limų Marmoroše i:r kitur, šim
tai kitų pabėgę 'traukiniais.

Pasak žyd^ų agentūros, .pa
starieji antisemitiniai neramu
mai Rumanijoj buvę labai rim
ti, nežiūrint, kad oficialiai val
džios pranešimai skelbiu apie 
juos kaip apie nesvarbius ir 
menkus incidentus.

Gen. Trepovo sode Ba
do paslėptą turtą

BRIANSKAS, Rusija, geg. 
23. — Gen. Trepovo, caro lai
kais buvusio policijos šefo, čia 
buvusios nuosavybės sode šian
die rado pakastų didelį turtą 
— tarti 20 svarų retų aukso 
i:r sidabro monetų, daug bri
liantų, brangių akmenų ir se
noviškų šaujamų ginklu kolek- 
ei ją.

Gen. Trcpovas buvo tas as
muo, kuris Petrograde surengė 
žinomas “kruvino sekmadienio” 
skerdynes 1905 m. sausio 22 
dienų.
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ROGHESTER, Minu., geg. 
23. — Farmos darbininkas D. 
Peterson nušovė čia jauną mo
kytojų, Miss Margaretų Wig- 
man, 20 metų amžiaus.

Argentinos vyriausybė 
jsakė suimti 450 mergų

- pirkliautojų
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 23. — Teismas, ’ padaręs 
kvotą, įsakė suimti 150 mote
rų pirkliautojų, kurie operavo 
po priedanga inkorporuotos ko
operacijos bendroves. Keletas 
tos “bendrovės” vadų suskubo 
pasprukti Į MonteVideo, Uru- 
giiajoj. 
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“Revoliucija” Ameri
kos knygų rinkoj
NIEW YOiRiKAS, geg. 23. — 

Trys stambiausių knygų leidi
mo firmų, būtent, Doubleday, 
Doran & Co.; Farrar & Rhine- 
hart, ir Simon & Schųster, nu
tarė daryti revoliuciją knygų 
rinkoj — pradėti masinę kny
gų gamybų ir pardavinėti jas 
pigiausia kaina ne tik per kny
gų krautuves, bet per vaisti
nes (dlrugštorius), imant už 
knygų po 75 centus ir po $1, 
vietoj dabar imamų $2 ir $2.50. 
Prie tų trijų firmų prisideda 
dar ketvirta, Covvard-McCann, 
kuri tačiau nori imti už kny
gą po $1.50, bet tik už nau
jausius veikalus ir mažiau ži
nomų autorių.

Didžiulės Brentano knygų 
firmos pirmininkas, Arthur 
Brentano, Amerikos knygų par
davėjų asociacijos prezidentas, 
(pranašauja, kad netrukus vi
sos kitos knygų leidimo firmos 
griežtai atpiginsiančios knygas. 
Kai kuriems asociacijos nariams 
protestuojant prieš pardavinė
jimų knygų vaistinėse po 75 
centų ir $1, Brentano pasakė, 
kad, giirdi, jei kuris knygų krau
tuvininkas negalėsiąs konkuruo
ti su vaistinėmis, jis turėsiąs 
pats atidaryti vaistinę.

Jauna britų lakūnė at
skrido i Atamboe

ATAMiBOEA, Java, geg. 23. 
— Miss Amy Johnson, jauna 
anglų lakūne, skrendanti iš An
glijos i Australiją, šiandie at
skrido į Atamboea. Anksti ry
tą ji ketina išlėkti į Port Dar- 
\viną, Australijoj, 500 mylių to
lumo per vandenį.

Lakūnas užsimušė jo 
aeroplanui nukritus
RIVKRSIDE, .Cal., geg. 23. 

— Jo aeroplanui nukritus že
mėn, užsimušė čia antras lei
tenantas Harold de Kaye. Jo 
tėvai gyvena Keiioshoj, Wis.
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Lietuvon
į
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 

. daugiau.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

NAUI ai EMOS
1739 So. Halsted St, Chicago, BĮ.
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LIETUVOS ŽINIOS
Kaip Šiaplių miestas

tvarkosi
KAUNAS. — Baland. 29 d. 

įvyko apskrities tarybos posė
dis. Nutarta, susitarus su mie
sto savivaldybe statyti naujų 
moderniškų 106—150 lovų li
goninę. Tam reikalui panaudo
jant likučius 60,000 litų, par
duoti, esantį Vilniaus ir Dva
ro g-vių kampe piečių. Leistą 
valdybai ligoninės statymo rei
kalams užsitraukti 300,000 litų 
paskolą. Priimtas privalomas 
įsakymas: gyventojai privalo 
kaminus valyti vieną kart per 
2 mėn., o kepyklos, kavinės, 
cukraines ir kt. kas mėnuo. 
Toliau priimta papildoma 1930 
m. sąmata. Nutarta tarybos 
namams mokėti kelionės išlai
das nuo 10 kl. 10 litų parai, 
25 kl. 20 litų, 25—50 kl. 30 
litų ir virš 50 kl. — 40 litų.

Ateina vasara — pra
sideda gaisrai

KAUNAS. — Gegužės men. 
1 d. Kalnaberžių km., Surviliš
kiu vals., dėl neatsargumo su 
ugnimi (padegė vaikai) sude
gė pil. Gudžinskd Igno gyve
namas namas. Nuostolių pada
ryta 2,000 lt. sumai. Namas 
neapdraustas. I>el tos pat prie
žasties sudegė Jakšnių km., 
Pernaravos valse. 3 gyvenami 
ir 4 negyvenamieji namai. Nuo
stolių padaryta apie 50,000 litų.

Bal. 30 d. apie 16 vai. Pa- 
konės km., Padubiso vals., Šiau
lių apskr., buvo gaisras. Sude
gė keturių ukininkų trobesiai. 
Bendrai patllaryta nuostolių 
9590 litų sumai. Gaisro prie
žastis nežinoma.

Surasta didelė kompa
nija vagių

KAUNAS. — Papildytas 1929 
m. ir š. m. pradžioje vagystės 
Darbėnų vals., šventosios, Auk- 
sodžių Lazdininkų, Būtingės ir 
Erlinų kaimuose išaiškintos ir 
kaltininkai sulaikyti, būtent 
Paulauskas Antanas, Saulius 
Juozas, Marcinkus Leonas, Bru
žas Jonas, Mažeika Kazys, šer- 
inontas Koštas, Močius Felik- * 
sas. Pas sulaikytus atrasta įvai
rių vogtų daiktų.

Bedarbiai
KAUNAS. — Darbo biržoj 

įregistruota bedarbių: vyrų— 
4-112 ii* moterų ----- 270.
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SUKAKTUVES

e vaidini 
numeriai 
šiuo lai

dzios 
gir<(k 
Ciirtis

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Phone
Hemlock 9252

Nuo 2 iki 4;30 Ir nuo 7 iki 1D 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 do uiat

Telefonas Canal 0464

1646 W. 46th St

Telefonas
Boulevard 5203

Vakarais: 
Vai.: 5 iki 8 
Subatoj 1 iki 6

CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South - Ashland Avenuc 
Phone Boulevard 7878

Kai kurie Ghicagos kontrak 
toriai jvėlė į trubelį Suv. Vai 
stijų 
sūnų

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

6-8 Lincoln St 
Waukegan, III.

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tek Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomif

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St
Phone Kenvvood 1752

na- 
li nenorėjo 

Veisėjas Da- 
vid pasako rusėti pamokslą pa- 
siuntusiems ją ten.

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Lietuvis Advokatas
• 2221 W. 22nd St.

Arli Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 South Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Phone CanaI 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0093 ,

CHIW» 
ŽINIOS

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reik a 

larns. Kaina prieinama
3319 Auburn Avenue

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 21th STREET 

Tel. Cųnal 1713-0241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvėrgaii 

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnvčiomis 1 iki 6 v. v

Gaisras gelžkelio 
kieme

Laikė mergaitę silpna 
pročitj namuose

idant, gauti jiems val- 
kdnlraktų. Adv. Ciirtis, 
neišpildo prižadų. Puls 
aiškina dalyką taip, 1 

jis ėmęs kontraktorių byla 
bet savo 
naudoti 
kon t rak toriai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
I Chicago, III.

Tel. Victorv 1115

viską parodysime be 
iš jūsų puses.

Justi senas kailininkas

SOUTH HALSTED STREET 
TELEPHONE NORMAL 5150

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

Kilęs Niekei Plato gelžkelio 
kieme gaisras (prie 92 gatves 
ir Blaekstone avė.) padarė nuo
stolių $20,000.

2,726 vietų uždaryta

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- -^įjĮŠgaĮ 
turime išlaidu uitai- MĮįg? 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihvaukee Avenue, Roėm 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų. G iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas. Btunsvrick 0597

Ultravioletine šviesa ir diatherruia

Teisėjas David paliuosav 
merginą Grace Molkenline 
Įstaigos pamišėliam^, kuijioj 
išbuvo 6 metus. Mergai 
vi> pasiuntę i silpnaproc 
.nūs dėl to, kad 
’ankyti mokyklos.

4442 South Wcstern Avenue 
Tel. Lafayette 4146

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

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

Valandos: 12 ki 2 T r 6 iki 8 P. M 
Scrcdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 3161

Automobiliams žino 
tina ŽMOGAUS

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api<* jos 
veikimų. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų. puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Pranešu visiems lietuviams 
vvaukegaiuečiams ir taipgi vi
siems aplinkiniams, kad aš esu 
priverstas išparduoti savo krau
tuvu dėl sveikatos sumažėjimo. 
Tad dabar gera proga įsigyti 
krautuvę geroj vietoj gerų 
žmonių tarpe ir apgyventoj per 
daug metų. Meldžiu atsilanky
ti ir datirsite. O 
chicagiečių įkyrėjo 
ir norėtų ramaus 
Tai tokiam kaip 
mano vieta.

kontraktorių
taką nežadėj

nenaudojęs, idant
gautų kontrak-

Motorists Association of Uli
nei ■» atidarė naują biurų turis
tams prie Stale ir Madison gat
vių. čia bus teikiama visokios 
informacijos, reikalingos auto
mobilistams. Ofisas yra adresu 
7 West Madison st., kambarys 
1492.

A. LDavidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868z

Valandos: 10-12' ryt., ir < > '.)
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

A. A. OLIS
K. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Saliu Street, 
Room 1701 

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

Laikraščio “Litaizary I ligosi, 
paskelbtuose balsavimuose d< 
blaivy'Lvs Įstatymo pasirodė l< 
kie rezultatai Illinois valstijų, 
k'dz atmesti blaivybės įstatu 
mų paduota 117,517;

kad pakeisti paduota 75,051

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos —- 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Sųbatos vak 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčioi vDr. Samuel Kruchevskv persimainęs j

DR. S. KRUSE
DENTISTAS

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky- 
kit Į mano otisų dėl nemokamos egza- 
ininacijos ir mandagaus patarnavimo

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SKYRIUS: z
1439 S. 49 Court, Cicero, Ui 

Tel. Cicero 5927

vice-prezidento Curliso 
• Chicagos advokatą H .r- 
Surtisų. Jie kaltina, buk 

advokatas apsiėmęs jiems pa
tarnauti panaudodamas s.ivo, 
kaip vicc-prczidento stiliaus,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Vice-prezidento sūnūs 
turi trobelių

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 Sy. Dearborn Street
"Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

2221 W. 2? Street 
ser, ir petn. 5 iki 6;

Canal 21 >52

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physicat Therapy & Midwife 

. Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL 

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Westi 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. Nedėliomia tik pagal su
tarti.

Del kokybes ir kiekybes jus 
syti b'lalz Bohemiųn Malt 
grynas miežių moltas naujose 
svaru blvkinėse 
vienoj blekinėi, 
gaminimo mi lto.

VAL BLATZ BKEWltNG CO< 
MILWAUKEE 

(Established 1851)

Phone Franklin 24G0
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

duoda visų piliečių nuomo-i 
kalbama klausime. Bet jis 
aiškiai parodo, kaip žiuri 

j blaivybės įstatymai didžiuma 
balsavusių to laikraščio pa
skelbtuose balsavimuose.

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal «utarti *

Ofiso Telefonai Vlrrinia 0030 
Rei. Tel Vau Buren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoi 11 ryto tkt 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 IkJ 8 vakaro. NedCLiom nuo 10 Iki 12 diena. Namų ofitiai North 8ide

3413 Franklin Blvd.
V»/ando» 8:30 tki U:30 vakaro

K. SUGIS
X ADVOKATAS

'MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 13J0
Vai.: nuo G iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus ketverge, 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

negalite vir- 
Bohemian Malt Syrup. 190% 

moltan naujose, didelėse 3 
— 20% daugiau t yrt.po UieK- 
užt.krinto 79 melu patirimu

Lietuvis Advokatas
4G31 So. Ashland Avė.

T<1. Boulevard 2!-■ ■>
Re*. L515 So. K<»ckw»’1l St.

Tel. Republic 9723

užlaikome pilna pasirinkimu jau pasiutu 
ir antkaklių. Ateikite ir susipažinkite su 
Pamatykite iųusų dirbtuvę ir gražius mode

Mos mielai jum 
pareigos

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

• Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų lig'ų 

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

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Ncdėliomis ir šventai!. 10—12 dienų

Kyšyje su palaikymu, blai- 
vy'b'čs įstatymo, nuo 1925 me
lų iki pabaigos kovo mėnesio 
1939 metu, uždaryta 2,726 biz- 
niaviečiu.

Patarnauja laidotuvėse kuopi ginu
sia. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 ąrba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Phone Boulevard 4139 
A.' MASALSKIS

Tol. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchestcr Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 Wcst 14 St., Cicero, III

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastcbėnit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 rvto iki 8:30 

karo. Ncdėliomis nėra skir
tų »valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.
Penki vyrai ir viena mote

ris išvažiavo į ežerą pasiva
žinėti laiveliu. Jų laivelis ap
virto. Penki įsikabino laivelio, 
o šeštasis ėmė plaukti į kran
tą pagelbos ieškoti. Pagelba 
pribuvo laiku ir išgelbėjo plu- 
daruojanęius, nors jie buvo jau 
žymiai i>avargę.

Keturi banditai padare hold 
apą soft drinks parlore 
su 9398 Kreitor avė. Iš 
rio savininko, 
atėmė $1,289, 
ąlėmė $1,809. 
imli iš banko 
darbininkams, kurie dirba apie 
’inkės dirbtuvėse.

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.

Mes 'tave Maišu brangusis 
sūneli niekuomet neužmiršime, 
'fu pas mus jau nebesugrjši, 
bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

Raiškiame didžiausių padėkų 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse. kaip graboriui F. J. Ra
džiui ir visiems kitiems daly
vavusiems laidotuvėse.

Nuliūdę lieka.
Tėvai Ona ir Petras Jonikai.

2S01 So. Union Avė.

K;rm laukti iki jūsų kailinius suės kandys? Kuo
met už visai mažus kaštus, tik 3c j diena, mes 
apsaugosime jūsų kailinius musų moderniškuose 
vaultuose, pilnai apsaugotuose nuo ugnies, kan- 
dži’’ ir vagiu.
Mes užsiimame vien tik kailiais per pastaruosius 
24 metus, «pecializuodamics remoileliavimu ir tai
symu už labai žpmas kainas.
Mes
linių 
mis. 
liūs, 
kios

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Rezidehce Phone llemlock

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

/ Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wėšt AVashington Street

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

Namų. Tel. Įlydė Park 3395

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 Kast lll-th Street 
Phone Pullman 0850 

Gasas, X-Spindu!iai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

at Ire
pą r lo- 

Joscph Gan, jie 
o iš bartenderip 
Pinigai buvo iš- 
išm.'.invti čekius

Chicago teatre — pradedant 
gegužės 23 dieną bus rodoma 
paveikslas “Divorčec’t, kuria
me svarbiausiąją rolę vaidina 
Normi Shearcr; scenos pro
dukcija; kitokie numeriai.

iMcVickers teatre - - šiuo lai
ku rodoma kalbantis paveiks
las “Ali Quiet on the \Vestern 
įPronl”; paveikslas padarytas 
pagal siužetą garsiosios apysa
kos tuo pačiu' vardu, kurią pa
rašė Erteh Maria Remarquc; 
vieną svarbiausių rolių vaidina 
pasižymėjęs darnių vaidinime 
e.ktorius Louis \Volheim; kito
kie numeriai.

United Artists teatre — šiuo 
laiku rodoma kalbantis paveik
slą,s “One Roman lic 
svarina ilsiąją, rolę jam 
l.illian Gish; kitokie

Roosevelt teatre — 
k u rodoma kalbantis 
las “Mammy”; svarbiąją rolę 
jame pildo paskilbęs aktorius 
ir dainininkas Al. Jolson; ki
tokie pumeriri. •

Oricnlal teatre — pradedant 
gegužes 23 diena, vėl pasiro- 
jlys Paul Ash ir jo orkestrą; 
paveikslas bus rodoma “Young 
Man of Manhattan”; kitokie 
numeriai.

Dabar aš darau 
Viską parduodu 
Daug 'tavoro parduodu pigiau 
negu mokėjau.

Tavorų turiu dėl moterų 
merginų ir vaikinų — 
pančekų. dresių, apatinių ir vir
šutinių ir kitokių visokių daik
tų visiems gyvenime reikalin
gų A Vyrams kelnių, marški
nių, šiušių. Negaliu visko, ką 
turiu išpasakoti. Tik pakarto
ju tą, kad viską parduodu ne
paprastai pigiai.

Visą krautuvę parduočiau už 
visai žemą kainą.

Ateikite ir pamatysite, kad 
dabar pas mus pirkdami sučė- 
dysite du pinigu. Ateikite vie
liniai ir iš apylinkių.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 
, Laidotuvčso patar-

nauju geriau ir pi- 
Miau, negu kiti lo
dai, kad priklausau 
prie grabui išdir- 

w- A/l byatės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

PETRAS' KADŽIUS 
persįsKyre su šiuo pasauliu 28 
dienų gegužės men., 1929 m., 
sulaukės 19 metu amžaius, gi
nies Chicago, 111., rugsėjo 17, 
1909. Paliko dideliame nuliū
dime motinų Ona, patėvį Pet
rų Jonikų, dėdę Jos. Velavičių 
ir gimines. Liūdnai atmin
čiai musu brangaus .'•įmaus 
Pctrb bus laikomos šv. Mišios 
Apveiz.dos Dievo parapijos baž
nyčioje 24 d. gegužės m. 19,30 
m., 7:30 vai. ryte. Kviečiame 
visus e iminės, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti i pumai-

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Room 2117 

Telcphone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6*1 

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

Probišeimi padare kratą 
Pcoiąles iSupply krautuvėje. 
I 119 Wcst 79 st. Jie konfis
kavo malto ir kitokių reikme
nų alui padaryti vertės $20,000.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tol. Canal 3114) 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo ,10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ncdčl. nuo 10 iki 12 ▼. dienų

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN 
i

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos;

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet, 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.

Rez. Telephone Plaza 32b2

Akių Gydy tojai __
Tęl. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU SOCIALISTAS



8 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, geg. 23, 1930
S9 V d jAk įvairias vakivietes ateinanti ru-

dc"i' nenori pasidno-
vjp R £ 4 V na w8 V d “sausiesiems — prubišenams“, 

kad ju kandidatai laimėtų. Lie-ZINIOS
Policija darysianti revi

zijas pas karčiam- 
ninkus

Cook pavieto prokuroras pa
grasino Chicagos policijai, idant 
ji stropiau prižiui’ėtų sJiunus- 
karčiamas, gemblerystę, ir tt.

Taigi policija, sakoma, nu
sitarusi padaryti “reviziją“ mie
ste, kad parodyti prokurorui 
Swansonui, jogei ji iš tikrųjų, 
iš širdies dirba ir tvarkų da
boja. XXX.

Slapieji veikia
• _

Vakar, miesto rotužės apie- 
linkėje, “slapieji” dirbo išsi
juosę, rankiojo piliečių var
dus, pavardes ir adresus, ku
rie tik pritaria ir nori alaus 
su šnapsu sugrąžinimo.

Besiartinant balsavimams i

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

tuviai gali pareikšti nusistaty
mą tame klausime, kurie yra 
p Tėčiai.

z Chicagos sveikata
šiuo Laiku yra Sveikatos. ii 

Apšvietus paroda Coli >eum tro- 
btsyje^ Tarpe kitų pavyzdžių 
yra vienas, kuris Chicagos gy
ventojams turėtų būti ypatin 
jai įdomus — tai namas, pa
statytas sulig sveikatos reika
lavimais. Tas namas yra bun- 
galas, pastatyti ne brangus, be’, 
sveikatos žvilgsniu įrengtas kaip 
rcik.dauja medieinis mokslas.

“Musų kaimynai, kalbantys 
svetimomis kalbomis, bus ypa
tingai suidominiti lokiu namu 
ir jo įrengimu, kadangi jie yra 
tikri namų prižiūrėtojai“, sake 
Dr. Kegel, (sveikatos komisio- 
nierius.

Pamatykite tą sveikatos na
mą kalbamoje parodoje. At
lankykite parodą. Paroda atda
ra kasdien po pietų iki atei
nančio sekmadienio vakaro. Su
augusiems Įžanga tik 50 centu; 
vaikai, kartu su vyresniaisiais, 
j leidžiama veltui.

Jis išgyveno 150 metu
London Times 1929 m. užrekorda- 

i vo mirtis 43 žmonių, gimusių prieš 
■ 1829 m., taitri jau virš 100 m. se- 
' nuino. 'tais pačiais metais Times 
užrekordavo 468 žmones, mirusius 
virš 90 m. amžiaus. Per pastarųjų 
15 metų, London Times . rekordais.. 
5,087 žmonės mirė sulaukę virš 90 
m. amžiaus.

.Rekordai parodo, kad ilgiausia gy
venantys žmonės paeina iš .tarpo 
klerkų, kunigų, smulkių biznierių, 
kurių pajamos yra tiek mažos, kad 
jos neleidžia jiems nuolatos persi
valgyti. Nemažai paėjo ir iš el
getų prieglaudų, kur jie valgė tik 
paprasta valgi betgi kartu buvo 
liuosi nuo visokių rupesnių.

Turbut ta turėdamas omenyje, 
garsusis Anglijos medikalis autori
tetas Sir W, Arbuthnot Lane ir pa
sakė, kad tie kurie nori ilgai, iki 
gilios senatvės gyventi, geriausia 
padarytų apsigyvendami Anglijos 
elgetynuose.

Thomas Parr gyvenimas pilnai 
Įrodo, kad nuosaikumas valgyme ir 
gerime labai prailgina žmogaus am
žių.

Thomas Parr yra palaidotas West- 
minster Abbey, Londone. Jis 'mirė 
1635 m. sulaukęs 150 metų amžiaus. 
Jis gal būt dar daug ilgiau gyve
nęs, jeigu Arundelio didžiūnas ne
būtų sumanęs atsivežti Į i Į Londonu 
parodyti karaliui Charles I nepap
rasto senumo žmogų. Parr nepratęs 
perdaug valgyti, buvo gerai kara
liaus dvare maitinamas ir mirė nuo 
persivalgymo. Daktarai padarę skro
dimų rado, kad visi jo svarbiausieji 
organai buvo visiškai sveiki.

Jeigu senis Parr, vieton persival
gyti, butų “siekęs Lucky”, tai gal 
dar daug metų butų gyvenęs. “Ka
da jus esate gundomas persivalgyti, 
kada jūsų akys būna didesnės už 
pilvą”, sako Lucky Strike išdirbė
jai, “vieton to’ siekite Lucky”. Ir 
tai yra geras patarimas, nes mes 
visi perdaug valgome.

/"■ ...... " -

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit jnaterijolą, o 
aš padarysiu gražiu dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

BUDAVOJAME
Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po vienų plytų, dedam said- 
vokus. Parduodam i* mainom 

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Ijafayette 7674

Fram Youlh to A®
' Yra trys sunkus periodai mo

teries gyvenime: kada mergaitė 
subręsta i. moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydla E. Pinkham’s 
Vegetable Compound x>agelbsti 
atsteigtl normalę sveikata ir 
gyvumą.

I.YIMA E. PINKHAM’S 
Vt: G E’IAB LĘ'COM® O C.N D 
LY'lHA't, PI.NKHAM MED.'ęO., l.YNN, MASS.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADVERTISEMENTS j
L. S'. S. C. C. kuopos susirinkimas 

bus- šeštadieni, Gegužės-May 24 d., 
“Naujienose”, 1739 So.- Halsted St. 
Pradžia 7:30 v. v. Maldnėkite būti
nai dalyvauta šiame susirinkime, tu- 
ic ime apkalbėti reikalų rengimo ap- 
vaikščiojimo paminėjimui 25-kių 
metu nuo VILNIAUS SEIMO ir 
įsteigimo LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS. Rus ir daugiau kitų 
svarbių reikalų aptarti.

Draugiškai kviečia,
L. S .3. C. C. Kp. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sąvi- 
tarpinės Pašalpos įvyks piknikas ne- 
dėlioj, gegužės 25 d.„ Justice Parke, 
Archer ir Kean Avė., prie tautiškų 
kapinių. Piknikas bus vienas iš 
puikiausių šį sezonų* daugybė Įvai
ru, žaismių: kaip tai traukimas vir
vės vilniečių su suvalkiečiais, taip 
su kauniečiais.

Degtinės jaunų vaikų, mergaičių, 
moterų ii* suaugusių vyrų. Bus duo
dami prizai laimėtojams. Visiems 
bus daug juoko ir smagumo ant 
tyro oro. Puiki orkestrą po vado
vyste Barčiaus griež visokius šo
kius. Kviečiame atsilankyti skait
lingai praleisti smagiai laikų.

Kviečia Rengėjai.

Pirmas Linksmas Išvažiavimas, 
rengia Draugystė Atgimties Lietu
vių Tautos Moterų ir Vyri} nedė- 
lioj, gegužes 25 d., 19<3O m. Ku
činsko uaiže, Justice Purk. Ger
biamoji publika, širdingai esate 
kviečiami seni ir jauni atsilankyti 
i musų linksma išvažiavimų, kur tu
rėsime saldaus gėrimo ir gardžių 
užkandžių, o prie to turėsime gerų 
muzikų, prie kurios galėsite links
mai laika praleisti. Pradžia 12 vai. 
po pietų. Kviečia Komitetas.

Pirmų Gegužini išvažiavimų ren
gia Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoj, nedelioj gegužės 25 
d., S. Savalamio b’armo.į, Keane Avė. 
ir 87 St., Justice Park, 111. Pradžia 
10 vai. ryte. Bus puiki muzika iš 
Kauno/atsilankę visi busite užganė
dinti. Naujiems nariams’ Įstojimas 
Į Kliubų veltui.

Kviečia visus Komitetas.

Northsidiečių donų* i. — Kurie no
rite važiuoti su troku Į Chicagos 
Lietuvių Draugijos S. P. piknikų 
nedelioj, gegužės 25 d., turite užsi
registruoti pas J. Mittsku. 1508 N. 
Leavitt St., ne vėliau kaip iki 9 
valandai subatos vakare.

Komitetas.

PRANEŠIMAS
Norintieji gar sintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery.
N-nų Administratorius

Baby Chicks 
.,,.. t ūk ai 

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ TEKIN
TOJAI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesalo dy
kai su kiekvienu šimtu vištu
kų.

v • F0X RIVER 
HATCHERY

63 S. Grove Avė..,

ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service
_____Biznio Patarnavimas________

Boulevard 6520 Res. zYards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 

miestų. Teisingas patarnavime s
1706 W. 47th St

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

PATENTAI, copyrijęhts — išradi
mai visokios rųšies.1 B.' ŲELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

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

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbų miestą. Kedzie 8463.

Business Service
Biznio Patarnavimas

•
MES pastatome garažius, porčius, 

remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gų ir apšildymų. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 Įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norvvood Park 
Avė. (N. W. Highvvay) Tel. Avenue 
8600. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. va k.

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariui bungalovv viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS
PASAUKDAMI MUS 

Garažai nuo <$145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visų darbų galima padaryti su $5 
{mokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoicite

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

Vakarais Capitol 1442.
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

Financial
c inroisai- Paskolų#.

Paskolos suteikiama 
i vien° diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNATEONAL 
I'NVESTMENT 
CORPORATION

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

—o—

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame raorgičius b 
Real Estate kontraktus.

, Petrzilek Bros.
1647 W 47th St

Arti Manjhfip'd Ava --o---------

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių.

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’Ą nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Ųpstairs” 
Telephone Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakau d ai - Įtgaisai

4 KAMBARIŲ gražiausi rakandai, 
Wilton kaurai, lempos ir daug kitų 
gražių smulkesnių dalykėlių. Turi 
būti parduota tuojaus už dideli pa
aukojimų. Nelaukite, bet ateikite 
šiandie su pinigais, namie iki 10 
vai. vak. Apleidžiu miestų.

3052 W. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
, Kiekvienas, ypačiai jaunos voilusioe poros, 

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

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmonto rakandu, šaukite fiiandie. 
Mes nuveSime jus pas fabrikantus. Mos tu
rimo ryžius su visomis goriausiomis kompa
nijomis Chtcagoje. Saukto Columbus 0467. 
MR, WEI>LS dėl platesniu žinių.

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

8138 So. Maryland Avė., 
Tel. Trangle 2817

Personai
Asmenų JeSko

PAIEŠKAU brolio Jono Skrabu- 
no, iš Rubikių kaimo, Krekinavos 
valščiaus. Dirba miškuose' Wiskon- 
sine. Labai svarbus i;eikalas dėl 
brolio mirties.

K A ZIM l E R A SK R A BUNIU K Ė, 
3838 W. 61 st Place, 

Chicago, III.

DORA pasiturinti moteris paieš
ko gyvenimp draugo — vaikino ar 
našlio. Meldžiu atsišaukti ypatiš- 
kai. 9333 £ottage Grove Avė.

Uartncrs VVanled 
Pusininkų Kemia 

REIKALINGAS pusininkas i va
lymą ir taisymo krautuvę. A. Yu- 
shas, 4457 So. Talman Avė. Tel. 
Lafayette 2536. ,

Situation VVanted
' Darbo I.eĄko

IEŠKAU darbo prie namų už gas- 
padine, esu patyrusi. A. M. 1422 S. 
49 Ct., Cicero. \ .

MiscelianeouB
įvairiiM_________

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Misceilaneous for bale
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI Toy Bo.<rton Bull 
3 metų amžiaus šuo, prijaukintas 
prie namų. Savininkai išvažiuoja.

3009 Union Avė, 2 fioor

_ Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirai pirkimo naujo karo, širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimarš, kokius tiktai 
NASH taip gali Įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082 
----- O-----

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS
$20 ĮMOKĖTI

1930 Roadster; vėliausis .......... $495
1930 Tudor; vėliausis ......  $550
J929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių ......    $350
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuotą tik 2,100 mylių .... $595
1929 Sedanai ir Coupes ........  $335
1929 Roadster, nulenkiamas sti

klas ..................     $335
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELIjY, 4445 W. Madison

----- O-----  ,

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio jmok ėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

Furnished Rooms
FORN1ŠIUOTI kambariai ant 

rendos. Taipgi ieškau bile kokį 
darbų. 6011 So. Pcoria St. 2 lubos, 
antros duris.

PASIRENDUOJA kambaris garu 
šildomas, dėl vaikino, turi būt šva
rus. Šaukit po 6 v. v. 1804 Su. 50tb 
Avė., 1 fioor, Cicero, III. Telefonas 
Cicero 652J.

t KAMBARYS ant rendos dėl že- 
notos poros be vaikų, šviesus, garu 
šildomas ir visais patogumais. Mrs. 
Jonik, 1050 W. 57 St.

IŠS1RENDUOJA kambarys, gra
žus, šviesus, prie pat Garfield par
ko. 528 So. Lawndale Avė .

For Reni
PASIRENDUOJA 4 kambariai 

$19; 5 kambariai $25; 22 St. arti 
Rockwell; ir 5 kambariai Karlov 
Avė. ir 14 St., $25. Kreipkitės 
4257 W. 22 St., tel. Lawndale 4949.

WEST Side apielinkėj, rendon 
Storas tinka bile kokiam bizniui, 
arba kas nori mainysiu ši bizniavų 
namų ant bile ko. Parenduosiu ne
brangiai, už tai kad namų prižiūrės. 
1613 So. 50th Ct.

PASIRENDUOJA 3 šviesus, šva
rus kambariai, $15 i mėnesį; elekt
ra, gasas, toiletas. 913- W. 20th St.

PAS1BENDUOJA 3 kambarių 
šviesus fintas, garu apšildomas, su 
maudyne, renda pigi 3301 Wallace 
St.

Business ChanctK 
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč, geriausias biznio tos rūšies šioje 
apielinkėje. Su visais modemiškais 
įrengimais. Kaina pardavimo pa
gal paties nuožiūrą, 1980 SĮanalport 
Avė.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų 
aiskrymo, prie didelių mokyklų, biz
nis išdirbtas per ilga laikų. Prie
žastį patirsite ant vietos. 221 W. 
62 St.

Business Chance*
t ai davimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė su namu, arba mainysiu į pri- 
vatiškų namų. 6001 So. Carpenter 
St. Englevvood 2116.

PARDAVIMUI moderniškas res- 
taurantas, 65 vietų. Labai geroj 
vietoj, geras lysas. Rašykite Box 
1200, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA biznis, ar pasiren- 
duoja su visais fixturiaiš, kaip stovi, 
Hotelis ir Restaurantas, ant didelio 
bizniavo streeto ir prie geležinkelio 
Stoties. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. o

2 Broadvvay, 
Melrose Park, III. 

Tel. Melrose Park 624 
Klauskite Mrs. Širmulis

KRIAUČIŲ Storas, darantis gerą 
biznj. Siuva siutus ant užsakymo. 
4.0 minučių važiavimo iš Chicagos.

HARRY WHITE & CO.
230 S. Wells St., Chicago

PARDAVIMUI grosernė, daržovių 
ir vaisių sankrova, arba vien tik 
bučernė, arba priimsiu partnerį. 
Tel. Pullman 9223.

>—T--------------------------------- -
BARGENAS. Pardavimui bučer- 

nė, kainuoja apie $30(M). Parduosiu 
pž jūsų pasiulynių. Visi Įtaisymai. 
Tel. Lafayette 4227, arba Hemlock 
9113.

PARDAVIMUI kendžiu. ice cream, 
cigarų ir smulkmenų krautuvė, 4 
pagyvenimui kambariai. Gera pro
ga vedusiai norai. Priežastis, ap
leidžiu Chicagų. Kreipkitės Box 1199 
Naujienos.

y Farms For sale 
Ūkiai Pardavimui 

EXTRA, TIK TRUMPAM LAIKUI
120 akrų, ant Michigan ežero 

kranto, vidutiniai budįnkai, puikus 
sodnas, 40 akrų girios. Kaina, kaip 
stovi $3,300. ■ /

40 akrų ūkis, molis ir juodžemis, 
nauja gera stuba, taipgi kiti budin- 
kai, gyvuliai, padargai, upe teka, 
puikus sodnas, ant cementinio ke
lio. Kaina $3,400, vertas $6,000.

80 akrų ūkis, gera žemė, geri bu- 
dinkai, upė, miškas, gyvuliai, padar
gai, viskas kaip stovi, $4,000, vertas 
$7,000.

158 akrų ūkis, 30 akrų sodnas, di
delė gera barnė, taipgi miškas, 1 
mylia iki miesto, ant gero kelio. Kai
na $3,500.

95 akrų ūkis, puikiausi budinkai, 
gyvuliai, padargai, apsėti laukai, pa
čiame meste. Kaina kaip stovi 
$8,500. Vieni gyvuliai beveik tiek 
verti.

šie ūkiai nėra ant maino. Bet 
turiu ir mainymui gerų ūkių.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, 

Pentwater, Mich.

160 AKRŲ farma su budinkais, 
gera žemė. Parduosiu arba mainy
siu. Savininkas, 1021 W. 60 St. 
Englevvood 2116.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI ar mainymui ant 

pyapertės Čeverykų Storas ir taisy
mo šapa. Sena, išdirbta vieta, 
Kreipkitės 4358 S. Western Avė. 
Agentų nereikia.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SAVININKAS priverstas parduoti 
bizniavų lotų ant 71 St., arti Mar- 
(juette Park. Bus parduotas su 
mažu Įnešimu.

Lotas ant Western Avė, arti Mar- 
ųuette Rd. mainysiu ant Bungalovv. c .

2 flatų muro namas po 6 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 
platus lotas, arti Western Avė. ir 
Marąuette Rd. Savininkas mainys 
ant mažesnio namo ar loto.

■ (

2 nauji bungalovv 5 ir 6 kamba
rių, su vėliausios mados įtaisymais 
arti gatvekarių ir Marųuette Parko, 
įnešti reikia £1,000.

Mes turim daug kitų pargenu. 
Tąigi norėdami įsigyti namą arba 
lota Marųuette Parko kolonijoj, 
kreipkitės par mus

A. N. MASULIS,
6641 So. Western Avč.

Bepublic 5550

TURIU PARDUOTI
5 kambarių murinę bungalovv, 30 

pėdų lotas, apšildoma, arti 54 ir 
Mozart gatvių. Pinigais reikia 
$1,500.

Specialė kaina $6,500.
Kreipkitės

2608 W. 47th St., 
Tel. Lafayette 1083

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Ant mažos farmos ar miesto pra-‘ 

pertės, moderninis mūrinis namas, 1 
štoras, 2 flatai, karštu vandeniu šil
domas, garažas. Matvkit adresu

6515 S. Ashland Avė.
Atsišaukite adresu

6621 S. Ashland Avė..
Tel. Hemlock 8716

BARGENAS, —j Modemiškas mū
rinis, naujas dviejų flatų. Po 6 
kambarius. Karštu vandeniu šildo
mas. Elektriniai Frigidaire. Lino- 
leum virtuvėje. Kainavo man 
$16,000. Paaukosiu už daug pi
giau, nes man reikia pinigų.

Kreipkitės
1641 Gunderson Avė.

Telefonas Rervvyn 3966 R.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na^ 
mas ir Storas. 2 metų senumo? 
Tel. Republic 5257,

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimai
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
-------o-------

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

PAMATYKIT 200 VIŠ
TŲ PADEDANČIAS 

145 KIAUŠINIUS
Į DIENĄ

Jus galite turėti tų patj. $150 
Įmokėjimas pradės jus; kada jus tu
rėsite $650 Įmokėję, jus galėsite įsi- 
kraustyti; 5 kambarių namas ant di
delio žemės ploto, su gasu) vande
niu, elektra, cementiniais takais; 
vištininkas; vandentiekis, lesintojai, 
guštos ir kitokis Įrengimas, priskai- 
tant 200 vištuku: rašykite tuojaus 
dėl platesnių informacijų.

H. WAKERLY 
7826 Lowe Avenue, 

CHICAGO.

MEDINIS 2 flatų po 5 kambarius 
namas, pečiais šildomas. Randasi 
5238 S. Lowe Avė. Kaina $5,500, 
Įmokėti $500. Tel. Triangle 5349.

NAUJIENA DEL IŠMINTINGŲ 
INVESTORIŲ

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

J. J. KOHN, 
322 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių mū
rinė kampinė bungalovv; uždaryti 
porčiai; aliejumi šildoma; 2 karų 
garažas. Medžiai, krūmai, graži 
pievelė. Labai pigiai greitam par
davimui.

2101 S. 60th Court, 
Cicero.

DIDELIS BARGENAS, 2 flatų 
Marę»ųette apielinkėj po 4 kamba
rius, naujos mados, moderniškas, 
parduosiu $1500 mažiau negu kaina
vo. Kreipkitės po nuni. 6822 So. 
Talman Avė, 1-mos lubos.

NEĮTIKĖTINAS BARGENAS 
MES GALIME PARDUOTI Už

$2,950
Naują moderniškų 2 augštų fur- 

nasu apšildomų medini 5 kambarių 
namų, lengvai vėrių $5,500. 3 me
tų senumo. Lotas 45x125. Nau
jai malevotas. Galima tuojaus ap
sigyventi. Reikia tik $500 Įmokė
ti, likusius lengvais išmokėjimais. 
Šį namų taip pigiai galima pirkti 
todėl, kad mes likviduojame staty
tojo skolas.

Agentas ant vietos subatoj ir 
nedelioj.
11235 South Central Park Avė.

arba šaukite
F. BROGNI,

Tel. Canal 5292

PARDAVIMUI 8 kambarių cotta- 
ge, furnisu apšildoma, garažas. 
$4,500. Atsišaukite vakarais. 5615 
S. May St,

5 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalovv, randasi ant 68th netoli 
<Western Avė. Savininkas mainys 
ant 2 flatų arba kitokio namo. Ne
paisant kiek morgičių nebūtų.

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

Yards 6751
Res. Boulevard 0127

EXTRA BARGENAS
6 kambarių cottage,, geras base- 

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

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

Taipgi turi naujų, puikių bunga
lovv 5 ir 6 kambarių netoli Marųuet- 
te Park, už labai prieinamų kainą.

Kreipkitės
J. A. JONIKAS, 

6628 So. Maplevvood Avė. 
Tel. Hemlock 3699

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalovv, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatvę. Turi būti parduota 
tuojaus. Savininkas turi keblumu. 
$7,500.

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

5 kambarių bungalovv, furnasu ap
šildoma, lotas 50x185. $8,250.

Visiškai pauja mūrinė 6 kamba
rių bungalovv, miegamieji norčiai, 
karštu vandeniu šildoma. 50 pečių 
lotas. $9,500.

J. H. SCHAFFER
803 Ridge Avė., VVillmette, III.

Tel. Wi)lmette 364

BRIGHTON PARK. — Pardavi
mui mūrinis moderniškas 2 flatų na
mas. 4 kambarių, beismentas ir viš- 
kos. Bargenas. J. Plechsinid, 3145 
W\23rd St.
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Kongresas įsakė ištirt 
Komunistų darbuotę

Francijos automobilių 
kompanijos kovos su 

J. v. konkurentais

Atstovų butas paskiria komisijų, kad ji pa
darytų pamali ngą bolševikų darbų 
Jungtinėse Valstybėse tardymą

VVASHINGTONAS, geg. 23. 
— Atstovų butas 210 balsų 
prieš 18 priėmė rezoliuciją pa
skirti tam tikrą penkių narių 
komisiją, kuri padarytų pama- 
tingą komunistų darbų Jung
tinėse Valstybėse tyrinėjimą. 
Komisiją paskirs atstovų buto 
pirmininkas.

Einant rezoliucija, komisija 
turės ištirti komunistų propa
gandą Uungtinėlse Valstybėse; 
Amerikos Komunistų partijos 
ir visų kitų susijusių su ja 
organizacijų narius ir jų veiks
mus; Komunistui [Maskvos] 
Internacionalo darbuotę .Jung
tinėse Valstybėse; sovietų “Am- 
torgą” [prekybos atstovybę] 
New Yorke; komunistų orga
ną Daily VVorker’Į, o taip pat

moky-

daryti

r komunistų propagandą 
klose.

Komisija įgaliojama 
tardymus, kur tik nori/ išlei
sti pinigų, kiek tik reikia, sam
dytis ekspertus ir subpenuoti 
kvotai asmenys ir dokumen
tus.

Vienintelis kongresmenas, 
kalbėjęs prieš rezoliuciją, buvo 
Bamseyer (rop., Io\va). Jis pa
sakė, kad tai esąs tik.vėjo gau
dymas (“wild goose chase”) 
ir noras nukreipti dėmesį nuo 
ekonominių ir nedarbo proble
mų. Ramseyer proponavo, kad 
butų geriau sudaryta komisija, 
kuri pamati ilgai ištirtų, kas yra 
bloga su Jungtinių Valstybių 
industrine ir ekonomine siste
mą.

Britų Darbo partija 
pareiškė pasitikėji

mą MacDonaldui

Senato komisija už 
suteikimą laisvės Fi-

L

lipiną saloms

PARYŽIUS, geg. 23. — Trys 
svaibidusios Francijos automo
bilių firmos, Citroen, Per. ,e<> 
ir Renai.lt, tariasi susijungti 
bendrai kovai su Amerikos fui 
■temebilių kompanijų, yprčiai 
general Motors ir b'ordo, kon
kurencija. Mat pastaruoju 1 i- 
ku Francijoj ėmė labai pl'sti, 
ypačiai ūkininkuose, Fordo ir 
lengvi Chevroleto automobi''?.i.

Miss Grace Abbott, 
chicagietė, siūloma į 
darbo ministerius

Daviso vieton taip pat perša
mas John L. Lew.is, < kasyk
lų darbininkų unijos prezi
dentas

LONDONAS, geg. 23.—Dar
bo partijos parlamento grupės 

. susirinkimas, kuris buvo su
šauktas vakar vyriausybės ne
darbo politikai apsvarstyti, pa
reiškė visišką pasitikėjimą 
premjerui MacDonaldui.

Rezignavusio iš darbiecių 
kabineto Oswaldo Mosley pasiū
lymas pareikšti vyriausybei pa
peikimą buvo atmestas 210 bal
sų prie 29.
| Jeigu Mosley pasiūlymas bu
tų buvęs priimtas, premjeras 
MacDonald veikiausia butų pra
šęs karalių Jurgį paleisti par
lamentą ir paskelbti naujus rin
kimus.

WASHINGTONAS, ge.g. 
— Senato teritorijų ir salų 
misija nepabojo valstybes sek
retoriaus Stimsono Įspėjimų, 
kad suteikimas nepriklausomy
bės Filipinams butų “pragaiš
tingas” patiems tų salų žmo
nėms ir Amerikos interesams.

Komisija šiandie 8 balsais 
prieš 4 priėmė Hawes-Cutting 
bilių, autorizuojantį filipinų 
žmones prirengti naują krašto 
konstituciją ir numatantį 
priklausomybės plebiscitą 
penkerių metų.

ko-

ne-
P<)

Liberalai nebereinsią 
darbo vyriausybės

LONDONAS, geg.. 23.—Pra
neša, kad sutarimas tarp Dar
bo partijos ir liberalų galuti
nai suiręs ir kad liberalai dau
giau neberemsią premjero Mac 
Donaldo vyriausybės.

Liberalų vadas Lloyd George 
ireikalavo, kad darbiecių vy
riausybė Įneštų rinkimų refor
mos projektą, bet MacDonaldas 
atsisakęs tatai padaryti.

Kruvinas susikirti 
mas Serbų-Bulga- 

rijos sienoje
SOFIJA, Bulgarija, geg. 23.

Ties Belogarzi, Bulgarijos 
Jugoslavijos sienoj, įvyko kru
vinas susikirtimas tarp bulga
rų sienos sargybinių ir pietų 
serbų bei makedoniečių ban
dos.

Suskirtime vienas asmuo bu
vo užmuštas ir keli kiti 
loti.

suža-

Lertkų seimo sesija dar 
mėnesiui atidėta

Švenčių įstatymo 
keitimas—dar prieš 

parodą

pa-

VARŠUVA, geg. 23. — Ne
paprasta Lenkų seimo sesija, 
kuri buvo sušaukta kaip šian
die, prezidento Moscickio de
kretu tapo atidėta trims de
šimtims dienų.

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas esąs nusistatęs dar prieš 
Ž. U. ir Pram. Parodą priimti 
švenčių įstatymo pakeitimą. 
Tuo pakeitimu numatoma tei
sti krautuvėms prekiauti pro
vincijoj šventadieniais tris 
landas. Kauno tai nepalies, 
priemiesčius.

Var 
tik

ijORAS.
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu šiandie ir sek
madieni; vėsu; kiek šilčiau sek
madienį; vidutiniai žiemių va
karų vėjai.

Vakar temperą turą įvairavo 
tarp 72°’ ir 520 F.

šiandie saule teka 5:22, lei
džiasi 8:11. Mėnuo teka 3:26 
ryto.

Niagaroj prigėrė vaiki 
nas, gabenęs alų

BUFFALO, N. Y., gegužės 
23. — Niagaros upėj čia va
kar prigėrė vaikinas Roman 
Pridomerski, 18 metų amžiaus, 
valtele šmugeli avęs alų iš Ka
nados. Nelaimė atsitiko jo val
telei apvirtus.

Pasirodė, kad tą vaikiną bu
vo pasamdęs svaigiuosius gėri
mus šmugeliuoti žinomas vietos 
bu t tegeri s William Strassner, 
kuris dėl Ito tapo suimtas.

WASHINGTONAS, geg. 23. 
— Kadangi James J. Davis, 
Darbo Sekretorius (ministeris), 
gavo nominaciją i Jungtinių 
Valstybių senatorius ir netru
kus iš darbo departamento re
zignuos, kilo kampanija už pa
skyrimą darbo sekretorium, žy
mios chicagiškės darbuotojos, 
Miss- Grace Abbott.

Miss Abbott jau nuo 1921 
metų yra Darbo Departamento 
vaikų biuro viršininkė. .Ji yra 
federalinių tarnautojų unijos 
narys. Ta unija yra susijus 
su Amerikos Darbo Federacija.

Agituojantieji už Miss Ab
bott, kaip pirmos moteriškės, 
paskyrimą Jungtinių Valstybių 
kabineto nariu nurodo į tą fak
tą, kad pirma moteriškė An
glijos kabinete, Miss Margaret 
Bondfield, yra taip pat darbo 
ministeris.

Tarp kitų, siūlomų darbo sek
retoriaus vietai, yra John L. 
Ix?wis, internacionalinis United 
Mine Workers of America1 pre
zidentas; William Doak, Rail- 
way Trainmen’s Brotherhood 
vadas; IMatthew Woll, Ameri
kos Darbo Federacijos 
prezidentas, etc.

vice

Vengrija nori gaut 
milijonų dolerių 

paskolos

100

NEW YORKAS, geg. 23. — 
Praneša, kad Vengrijos vyriau
sybė norinti prašyti naujos in
ternacionalinės paskolos 
milijonų dolerių sumai.

1(10

trisFarmerys nužudė 
šeimos narius ir pats 

pasikorė
WJLKESiBARRE, Pa., geg. 

23. — Hiardinge, netoli nuo čia, 
turtingas farmerys Ernest Sny- 
der, 60 metų amžiaus, nušovė 
tris savo .šeimos narius: savo 
dukterį .Madge, žentą Charlesą 
Shepherdą ir sūnaitį Ernestą, 
paskui pats garaže pasikorė.

Manoma, kad fairmerys pa
darė tai iš dk|elio susikrimti
mo, praspekuliavęs biržoj daug 
pinigų.

Kaliniai .nenori eucha- 
ristininkų paskaitų
KAUNAS. — “Ateitininkai” 

eucharistininkai lankosi Kauno 
sun. darbų kalėjime su paskai
tomis.

Šiomis dienomis kalinių glo
bos draugijos nariams lankant 
kalėjimą, kaliniai prašo, \ka<i 
“ateitininkai” su savo religinė
mis temomis liautųs, arba jei 
nori laikyti paskaitas, tai kad 
kalbėtų mokslo temomis.

Evanston, Iii. — Bartow A. Ulrich, seniausias Michigan 
universiteto auklėtinis ir prezidento Lincolno draugas, kuris 
mirė gegužės 17 d., turėdamas 90 metų amžiaus.

i Turkai užsigavę ne 
pakvietimu jų Euro 

pos federacijon
ISTANIBULĄS, Turkija, geg. 

23. — Oficialiuose turkų rate
liuose .sužinota, kad vyriausy
bė esanti stipriai užsigavus, kad 
Aristidas Briand, Francijos už
sienių reikalų ministeris, ne
pakvietė Turkijos dalyvauti Eu
ropos valstybių konfederacijos 
sudarymo projekte.

Litvinovas pašalina 
mas iš užsienių 

komisarijato?
BERLYNAS, geg. 23. — Ber

lyne leidžiamas rusų anlibolše- 
vikų laikraštis Rul praneša ži
nią iš Miaskvos, kati Maksimas 
Litvinovas, sovietų užsienių 
reikalų vicek emisaras, esąs iš 
tos vietos pašalinamas.

pranešimo, Maskva 
oficialiai paskelbus 

pašalinimo, nes pir-

Pasak 
dar nėra 
Litvinovo 
miaui norinti paskirti jo vieton 
kitą.

[iPer keletą pastarųjų metų 
Litvinovas buvo tikrasis sovie
tų užsienių diplomatijos įvadas, 
nors oficialiu užsienių reikalų 
komisaru buvo čičerinas. Lit
vinovas yra kilęs iš Belos toko, 
žydas. .Jo tikra pavardė yra 
Valach.J

Vokiečių reichswehr as 
palaiko santykius su

• rusų bolševikais
BERLYNAS, geg. 23.—Nors 

diplomatinai ‘vokiečių-rusų san- 
tykai per keletą pastarųjų mė
nesių buvo įtempti, vokiečių 
reichswehro vadyba vis, ma
tyt, (palaiko slaptus santykius 
su bolševikais.

Vakar per debatus reichsta
ge socialdemokratai kaltino 
reichswehro vadybą dėl slapto 
bičiuliavimos su bolševikais, ir 
vienas i kalbėtojų, (socialdemo
kratas Franz Kuenstler, klausė 
krašto apsaugos ministerį, gen. 
Giroenerį: ar ne tiesa, kad reicb- 
svvehro generolas Hammerštei
nąs važinėjo į (Maskvą, kur jam 
buvo iškeltas pokylis, kuriame 
dalyvavo raudonosios armijos 
vadai ir pats karo komisaras, 
gen. Vorošilovas?

Gen. Gtroeneris nieko į pa- 
klausimą neatsakė.

250 suimtų Indijos 
nacionalistų paskel

bė bado streiką
BOMBĖJUS, Indija, geg. 23. 

— Pustrečio šimto indų na
cionalistų voluntierių, kurie bu
vo suimti pastaruose jų puo
limuose valdžios druskos san
dėlių ir laikomi Worli kon
centracijos punkte, paskelbė ba
do streiką.

Visos Indijos kongreso 
lanko punktą ir bando 
kininkus atkalbinti nuo 
vimo.

Nacionalistai planavo
šiandie pulti druskos sandėlius 
Waldaloj, tačiau paskutinę va
landą nutarė puolimą atidėti į 
sekmadieni, kad tuo tarpu ga
lėtų gėliau prisirengti. Planuo
jamas taipjau sekmadienį puo
limas saulelių Dliarasanoj, ne
žiūrint, kad ten yra .paskelb
tas karo stovis?

vadai 
strei- 
bada-

kaip

Žydai Rumunijoj masė
mis bėga nuo pogromų

LONDONAS, geg. 23. — žy
dų Telegrafo Agentūra prane
ša, kad 25 tūkstančiai žydų 
Rumanijoj pabėgę į miškus, 
gelbėdamies nuo antisemitų puo
limų Marmoroše i;r kitur, šim
tai kitų pabėgę traukiniais.

Pasak žydįų agentūros, pa- 
sitiii-ioji an f {semitiniai neramu
mai Rumanijoj buvę labai rim
ti, nežiūrint, -kad oficialiai val
džios pranešimai skelbią apie 
juos kaip apie nesvarbius ir 
menkus incidentus.

Gen. Trepovo sode ua- 
do paslėptą turtą

BRIANSKAS, Rusija, geg. 
23. — Gen. Trepovo, caro lai
kais buvusio policijos šefo, čia 
buvusios nuosavybės sode šian
die rado pakastą didelį turtą 
—■ arti 20 išvarų retų aukso 
iir sidabro monetų, daug bri
liantų, brangių akmenų ir se
noviškų šaujamų ginklu kolek
ciją.

Gen. Trcpoyas buvo tas as
muo, kuris Petrograde surengė 
žinomas “kruvino sekmadienio” 
skerdynes 1905 m. sausio 22

ROGHESTER, Minu., geg. 
23. — Farmos darbininkas D. 
Peterson nušovė čia jauną mo
kytoją, Miss (Margaretą Wig- 
man, 20 metų amžiaus.

Argentinos vyriausybė 
įsakė suimti 450 mergų

- pirkliautojų
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 23. — Teismas, 'padaręs 
kvotą, įsakė suimti 450 mote
rų pirkliautojų, įkurie operavo 
po priedanga inkorporuotos ko
operacijos bendroves. Keletas 
los “bendrovės” vadų suskubo 
pasprukti į iMon te video, Uru- 
goajoj.

“Revoliucija” Ameri
kos knygų rinkoj
NEW YOiRKAS, geg. 23. — 

Trys stambiausių knygų leidi
mo firmų, būtent, Doubleday, 
Doran & Co.; Farrar & Rhine- 
hart, ir Simon & Schųster, nu
tarė daryti revoliuciją knygų 
rinkoj — pradėti masinę kny
gų gamybą ir pardavinėti jas 
pigiausia kaina ne tik per kny
gų krautuves, bet per vaisti
nes (dlrugštorius), imant už 
knygą po 75 centus ir po $1, 
vietoj dabar imamų .$2 ir $2.50. 
Prie tų trijų firmų prisideda 
dar ketvirta, Coward-McCann, 
kuri tačiau nori imti už kny
gą po $1.50, bet tik už nau
jausius veikalus ir mažiau ži
nomų autorių.

Didžiulės Brentano knygų 
firmos pirmininkas, Arthur 
Brentano, Amerikos knygų par
davėjų asociacijos .prezidentas, 
pranašauja, kad netrukus vi
sos kitos knygų leidimo firmos 
griežtai atpiginsiančios knygas. 
Kai kuriems asociacijos nariams 
protestuojant prieš pardavinė
jimą knygų vaistinėse po 75 
centų ir $1, Brentano pasakė, 
kad, giirdi, jei kuris knygų krau
tuvininkas negalėsiąs konkuruo
ti su vaistinėmis, jis turėsiąs 
pats atidaryti vaistinę.

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip Šiaulių miestas 

tvarkosi

KAUNAS. — Baland. 29 d. 
įvyko apskrities tarybos .posė
dis. Nutarta, susitarus su mie- 
ffto savivaldybe statyti naują 
modernišką 100—150 lovų li
goninę. Tam reikalui panaudo
jant likučius 60,000 litų, par
duoti, esantį Vilniaus ir Dva
ro g-vių kampe piečių. Leistą 
valdybai ligonines statymo rei
kalams užsitraukti 300,000 litų 
paskolą. Priimtas privalomas 
įsakymas: gyventojai privalo 
kaminus valyti vieną kart per 
2 mėn., o kepyklos, kavinės, 
cukraines ir kt. kas mėnuo. 
Toliau priimta papildoma 1930 
m. sąmata. Nutarta tarybos 
namams mokėti kelionės išlai
das nuo 10 kl. 10 litų parai, 
25 kl. 20 litų, 25—50 kl. 30 
litų ir virš 50 kl. — 40 litų.

Ateina vasara — pra
sideda gaisrai

KAUNAS. — Gegužes mčn. 
1 d. Kalnaberžių km., Surviliš
kiu vals., dėl neatsargumo su 
ugnimi (padegė vaikai) sude
gė pil. Gudžinsikd Igno gyve
namas namas. Nuostolių pada
ryta 2,(MX) lt. sumai. Namas 
neapdraustas. Del tos pat prie
žasties sudegė Jakšnių km., 
Jternaravos valse. 3 gyvenami 
ir 4 negyvenamieji namai. Nuo
stolių padaryta apie 50,000 litų.

Ba.l. 30 d. apie 16 vai. Pa- 
konės km., Padubiso vals., Šiau
lių apskr., buvo gaisras. Sude
gė keturių ūkininkų trobesiai. 
Bendrai pacVaryta nuostolių 
9590 litų sumai. Gaisro prie
žastis nežinoma.

Jauna britų lakūnė at
skrido į Atamboe

ATAMiBOEA, Java, geg. 23. 
— Miss Amy Johnson, jauna 
anglų lakūnė, skrendanti iš An
glijos i Australiją, šiandie at
skrido į Atamboea, Anksti ry
tą ji ketina išlėkti į Port Dar- 
winą, Australijoj, 500 mylių to
lumo per vandenį.

Lakūnas užsimušė jo
aeroplanui nukritus

lUVErtSIDE, .Gal., geg. 23. 
— .Jo aeroplanui nukritus že
mėn, užsimušė čia antras lei
tenantas Harold de Kaye. Jo 
tėvai gyvena Kenoshoj, Wis.

Surasta didelė kompa-. 
nija vagių .

■KAUNAS. — Papildytas 1929 
m. ir š. m. pradžioje vagystės 
Darbėnų vals., šventosios, Auk- 
sodžių Lazdininkų, Būtingės ir 
Erlinų kaimuose išaiškintos ir 
kaltininkai sulaikyti, būtent 
Paulauskas Antanas, Saulius 
Juozas, Marcinkus Leonas, Bru
žas Jonas, Mažeika Kazys, šer- 
inontas Koštas, Močius Felik- * 
sas. Pas sulaikytus atrasta įvai
rių vogtų daiktų.

Bedarbiai
KAUNAS. — Darbo biržoj 

įregistruota bedarbių: vyrų— 
412 ir moterų — 270.

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

, daugiau.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, BĮ. 
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Paminklų Išdirbystė
Vienatinis I.ie- 
tuvis Vakari- 
nėse Valstijose Ti Sjfr
išdirba Euro- iMMk ZgF
piškus ir A- 
rikoniškųs ak-į,' U
menius pamin- -.Jt
klns. Pasirin-JIB'rv 
kimas didžiau- 
sias.
pigiausios. / Tyfilįjjy 1

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

Tel. Beverlv 0005

korespondencijosĮ
Eagle River, Wis
“Nt itmeaganias mazgas” ir 

kiti dalykai

suplėšė į smulkius
Teisėjas, žinoma,

namus,

Archer Avenue
BIRD STORE

Užlaiko Kanar- 
kas, gražiuosius 
Paukščius, Papu- 
g a s, Importuo- 
t u s Narvelius { 
(klėtkas), T r o- 
piškas žuvis, A- 
puariumus, šunis
ir kitus naminius
JOHN F. KALKE, 

! 4123 Archer Avė.,

gyvulius. - 
Savininkas 

Chicago, III.
Phone Virginia 2448

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

Homko Broliu v* 

Kvietkinyčia

SUMMIT, ILL. \ 
Tel. Sununit 526

Užveizda K. čuras
Summit 205M

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

Teisingai išpildomo užsakymus, 
ant {vairių pagražinimų.

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

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių saugumo pir

kite sau RADIO tik iš lietuvių 
ELEKTROS ir Radio inžinierių' 
Krautuvės. Musų krautuvė yra ve
dama NE dėl parazitiško pelno, 
bet dėl patarnavimo žmonėms. Tik 
įsivaizduokite sau — gražiausias 
1IGĄ Radiolos — Radio ir Phono- 
graphas — ir dar pilnai įrengtos 
ir tik 130 doleriai. Mes esame už
pirko pasaulio garsiausių Radio ir 
Radio <su Gramofonais — visus 
parduodame net už pusdyki.

RCA RADIOLA ->VICT()R, 
ATWATER KENT — PHILCO 
BRUNSWICI< 
SPARTI )N — 

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

sitikrinkite — Mokėkit net per 
cielus metus.

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

nedaliomis.

— HOVVARI)
1 ADA —
— TULLEY

S56 Archer Avenue 
prie Rockwell St. 

Phone Lafavette 6195 
CIJJCAGO, ILL.

KRAUJO [
LIGOS IŠGYDOMOS
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau- ĮjMfcl 
jo užnuodijimą, $ 
žaizdas ir odos| ■■
ligas. Jo gyvas-Į .
ti gelbėjantis gy- j
(tymas pašalina | i
iš kraujo visus ) 
nuodus ir nepri- \ 
leidžia pa r a 1 y- \ 
žiaus ir smegenų Y 
pakrikimo. Sau- 
ginusi ir geriau- / 
si' žinomi 
dai. Dr. 
bandyti

meto- 
Ross iš
gydymai 
tukstančfiis.
tkras, kad pasveiks. Pa-
pradeda gerėti tuojaus.

)r. B. M. Ross
Užsikrėtėlis

gal būti 
i cientai
Žemiausia kaina, kokia galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy
kai.

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METI' PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

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

. Kambarys 508 dėl moterų.
Virš trisdešimt metu praktiško 

patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūslės, 
urinarų. privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumu. Specialia gy
dymas dėl vyru, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedėliais, seredomis ir 

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

Pereitų rudenį buvau “Nau
jienose” aprašęs apie musų kai
mynų j. M-alekų, — kaip jis 
guldydavo vaikus barnėj kartu 
Su karvėmis. Taip jis bausda
vo juos už tai, kad jie prišla- 
pindavo lovų. Vienas vaikų 
buvo pusketvirtų, o kitas pus
penktų metų.

Už toki žiaurumą Malek bu- t v
vo areštuotas ir patupdytas į 
belangę. Sugrįžęs iš namų ne
valios jis sumušė savo žmonų 
už plepėjimų kaimynkoms apie, 
vaikų baudimų. Kaimynai ir 
šį kantų įsimaišė. Jie pašauki 
pavieto slaugę, kuri rado mo- 
tąrį su išdaužytomis akimis ir 
mėlynomis nuo mušimo ranko
mis. Moteris pasiėmė vaikus ir 
išdūmė pas savo gimines. J. 
Malek yra tiems vaikams pa
tėvis. Visas reikalas atsidūrė j 
teisme. J. Malek visiems gy
vėsi: girdi, mes šliubų ėmėme . 
bažnyčioj ir todėl apie, jokius 
divorsus negali' būti nei kalbos. “ ' "
Bažnyčia divorsa nepripažįsta. Winnipcję, Kinitidci 
Na, o jeigu ji eina, tai tegul' ---- -------
sau eina, —ir be jos bus gali- Apie visokius “nukrypimus” ir 
ma apseiti. Jam turavojo ir 
jo giminės.

Bet 
mas. 
Atėjo 
Malek. 
be niekur nieko šovė, pro duris 
lauk. Visi šoko jo ieškoti, bet i 80 rašo apie 
nesurado. Teismas liko atidė
tas.

Po kiek laiko Malek tapo su
rastas pas kaimynus. Jis vėl 
turėjo stoti į teismą. Ir teisė- cija iš VVinnipęg, Canada, po 
jas jo nepaglostė. Išnešė to- kuria pasirašo ALDLD. 217 kp. 
kj nuosprendį: Malek savo mo
teriai turi pamokėti $1,100 ir tai galima, kad ^LDLD,kp. vir-

štai prisiartino ir teis- 
Įvyko jis kovo mėnesyj, 
į teismo kambarį ir J.

Pastovėjo, pasišaipė ir

Mayens. 
diržas ir 
cementi- 

nu laužtas

pienus
sklypelius.
tuoj įsake Maleką areštuoti ir 
pasiuntė į pamišėlių
kad ten jo protas butų ištirtas.

Kiek teko patirti, Maleko
sesuo ‘ mirė beprotnamy j. 

* * *. «
Prieš klok, laiko čia užsimušė

Saw Mill bosas Wm. 
J j pagavo mašinos 
smąrkiai numetė ant 
nes aikštės. Tapo
kaklo kaulas. Po penkių va
landų kankinimosi Mayers mirė 
Rhinelanderio ligoninėj.

Labai gaila, kad pas mus ne- 
surinda nei lietuviškų biznierių 
nei sportų, 
trūksta.
įėjome vienų “čempionų”. Ir 
tai šavotįšk< pušies “čempio
nų”,—būtent, meiliškų dalykų. 
Bet ir tas mus apleido. Ir ap
leido ne iš gero. Jis besivaži- 
nūdamas su moterėlėmis prasi
skolino visoms gazolino sto- 

į tims. Na, o kai pasidarė ries
tai, Cai spruko į Milwaukee ir 
dingo ten, kaip kamparas be pi-

Ypač sportininkų 
Kiek laiko atgal tų- 

čempionų”.

ir kitus galus

Buvusis Amerikos Lietuviu v 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos pirmininkas ir dabartinis 
“Vilnies” redakcijos štabo 
rys, L. Pruseika, “Laisvės” 

“neleistinus 
krypimus”. Tarp kitko jis 
sako 
greičiausia
‘Naujienose’ tilpo kor.esponden-

na- 
No. 
nu- 
ten

‘Ta^stambia klaida kuo- v € fc-
reikia atitaisyti.

viršininkas K. Beniušis. Kaip

lė. Jisį savo tame rašte jokips 
rimtos išvados nepadaro. Bara 
jis mane, kam aš pasirašęs kai
po kuopos viršininkas, rašyda
mas korespondencijų į “Nau
jienas”. Priegtam “storavoja- 
si” jis man įrodyti, kad “Naur 
jienps” esančios ir šipkips ir 
tekios ir kad ALDLD nieko 
bendro su jomis negali turėti.

Perskaičiau aš ta tiradų ir 
man nuostabu pasidarė. Nuos
tabu dčliai to, kad jų parašė 
nevi> apšviestas vyras, kur^s re
daguoja laikraštį ir yra para
šęs porų knygų. Nejaugi jis 
tik tiek tegali pastebėti? ,

Ir visas mano nusikaltimas 
buvo tas, kad aš per “Naujie
nas” pareiškiau padėkos žodį 
St. Bonifaco lietuviams už pa
laikymų vienybės ir paaukavi- 
mų Winnipego Lietuvių Darbi
ninkų Paselpipiai Draugijai 
$8.00 ir tiek pat ALDLD 217 

-kuopai, Daugelis aukavusių 
prie ALDLD organizacijos visai 
nepriklauso. Dauguma jų taip 
pat skaito “Keleivį” ir “Nau
jienas”, nes tuodu laikraščiu 
tarp kanadiečių labiausiai ir 
yra išsiplatinę. Aiškus daiktas, 
kad aukavusieji ir norėjo, kad 
apie aukas butų parašyta' tuo
se laikraščiuose, kuriuos jie 
skiito. Tatai aš ir padariau.

Pasakysiu dar daugiau^ Net 
i. ALDLD nariai mažai kas 
“Laisvę” teskaito. Supranta
mas daiktas, tatai žino ir Cent
ras. Centro pirmininkas V. 
Paukštys, lyg į juos taikyda
mas, balandžio 5 d. “Laisvėj” 
diktatoriškai įsako, kokius laik
raščius nariai privalo skaityti, 
o kokius ne. Tai savotiška en
ciklika: skaityt tų, o neskai
tyk to. Kiek žinau, tokio nu- * .... tarimo pati organizacija nie
kuomet nebuvo padariusi.

Pruseikos išsišokimas irgi su 
organizacijos patvarkymais jo

kiu būdų negaii būti suderintas. 
Antra vertus. Pruseika nei ne
baido suprasti to, kas mano 
“Naujienose” buvo parašyta. 
Pamate jis ten mano parašų,— 
ir to užteko, kad parašyti krū
vų nesąmonių.

Jei Pruseika tikrai nori žino
ti, kodėl aš priverstas buvau 
‘Naujienose,” prieglaudos ieš
koti, tai aš jam tą dalykų mie
lai pkaiškinsiu. Pirmiausiai ke
letą faktų, kurie jam gal yra 
žinomi, o gal ir ne. Jei neži
nomi, tai tegul pasiklausia 
Paukščio. Istorija jau gana 
sena. Tai atsitiko dar 1926 ir 
27 m., kada Paukštys buvo Lie
tuvių Darbininkų Rėmimo Ko
miteto sekretorius ir, regis, 
ėjo tuo pačiu laiku “Laisvės” 
redaktoriaus pareigas. Jis jali 
tada mane privertė ieškoti tei
sybės kur nors kitur, bet ne 
“Laisvėje”.

1928 m. aš vėl parašiau į 
“Laisvę” korespondencijų. Pau
kštis 'atsisakė jų patalpinti, o 
redakcijos atsakymuose (kovo 
24 d. 1928 m.) štai ka jis tei
kėsi pareikšti: “K. tteniušiui, 
Winnipeg, Kanada. — Rašinys

draugijos konstitucijos taisymo 
klausimu labai ilgas ir paliečia 
vien tik draugijos išimtinai na
rius. Tuo tarpu draugijos na
rių labai mažas nuošimtis skai
to ‘Laisvę’, pavyzdžiui, pačia
me Winnipige tik vienas skai
tytojas. . 'todėl ir patalpinimas 
neturės jokios vertės, apart vie
tos užėmimo”.

Well, tai gana atviras prisi
pažinimas, kad “Laisvė” Kana
doj skaitytojų mažai teturi, 
štai kodėl Paukščiui išleisti 
“ukazą” teko, kad ALDLl>na- 
riai skaitytų “Laisvę”. Nenori 
geruoju skaityti, tai reikia juos 
versti bloguoju.

—K. Beniušis.

Žingeidus

Pertikrinimai
o . '

Kodėl žmones perka ir turi pirkti sau 
seklyčiom setus iš didžiausių Lietuvių 
krautuvninkų, whųlesalninkų ir ra
kandų išdirbę jų --

I The Peoples Furniture Company
/...............-....................

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

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings

(Burba)
4174 Archer Avė.

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

bat.oms iki 9 vai. vakaro.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. Štai keletas palyginimų kodėl seklyčiai setas, padary

tas musų dirbtuvėje ir pirktas iš! šios didžiausios ir atsa- 
komingiausios lietuvių įstaigos, gali geriau dėvėtis, ilgiau 
laikyti ir gražiau 'atrodyti.

1. Nauja, balta, augštos rūšies, i’elted vata yra vartoja- 
; ma vietoje, senos arba vatpjs šmotelių.

2. S'anitarized geriausios rūšies' mošs arba plaukai pri
tvirtinti prie diržų, vietoje semenokų. žolių arba

* šiaudų, liuosai, sumestų.
3. Augščiausios rūšies nauji burlap viršuje ir apačioje 

springsų, vietoje nei jokio arba vartotų.
4. Springsai prisiūti tvirtai ant webbing diržų, vietoje 

ant dratų.
5. Nachmah springsai atskirai kiekvienas patalpintas 

maišeliuose, taip minkštos, kaip pūkų paduška, vie
toje pigaus iškimšimo.

6. Dubiltavos eone pavidalo temperuotos dratvos spring
sai, vietoje paprastos dratvos.

7. Springsų krašto sėdynė dėl didesnio patogumo ir pa
laikymo tiesaus priekio, vietoje, medžio.

8. Tikrų kanapių virvelėms springsai surišti, 8 iki H 
sykių, vietoje 2 iki 5 sykių.

9. Kieto medžio romai sugręžti ir suklijuoti su trikam
piais kampuose, vietoje minkšto medžio sukalti su vi
nimis.

10. Visi kampai arba aptrimavimai (velts) iš augštos rū
šies Mohair, vietoje pigaus Velour arba visai be ap- 
trimavimo.

11. Webbed konstrukcija per visą, vietoje dratvų arba po
pieriniais šonais ir užpakaliu.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraują, odos, < Ųgąs, ž<ai4das, 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 daugel} metų ir išgydė 
tuksiančius ligonių. ‘ Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Av,e„ Tel. Crąvvford 5573
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šininkas jieškęt’ų ,prieglaudos 
‘Naujienose’? Tai, neleistina, 

divorso pppie- Drg. Beeis tufėtų ištirti, kaip 
rūsčiai pažiu- ir kas yra \ su Winnipego kuo- 

nos’ yra socialfa- 
Jis eina išvien 

su extra-fašistinc ‘Vienybe’." 
‘Naujienos’ yra organas patrio
tinių anarchistų. Su tuo laik
raščiu ALDLD nieko bendro 
neturi. Mums toliau nuo 
negu iki naujai planetai.”

Na,/ kas gi čia pasidarė? 
rodo, kad Prusęika jaučiasi

• kiu tai diktatorėliu ir duoda į- 
aakymus net Centro sekreto
riui, kad tasai ištirtų Winni- 
pego kuopų. Kas jį įgaliavo 
tokiu diktatorišku tonu kalbė
ti? Man rodosi, kad jis tokių 
teisių neturi. Jis yra tokis 
jau eilinis narys, Kaip visi ki
ti. O jeigu jis gali diktuoti, 
kas ir kų turi daryti, tai tų pat 
galiu daryti ir aš ir bile kuris 
kitas narys. Aš pavyzdžiui, 

gajėčiau pareikalauti, kad butų 
į patyrinėta, kas dedasi Centro 
| Valdyboj. Ir toks tyrinėjimas 
■ gal visai nebūtų pro šalį pada

padengti teismo išlaidas, kurių 
susidarė apie $500. Priegtam 
teisėjas išdavė 
rius. J. Malek 
rėjd j teisėjų, nuėjo į paštų ir, pa. 
nusipirkęs konvertų, pasiuntė šistų laikraštis 
divorso popieras teisėjui. Rei
kia pridurti, kad jis tuos po-

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, stoi
ko ar vištienos pietus ir pasilink
sminimas dol viso jušų kliubo už 
prieinama kainą.

Telefonuokit ar rašykit dėl in
formacijų.

Tel. MHITEHALL 4417
THE

Willett Company
222 E. Grand Avenue

jų,

Ą>t- 
ko-

Kaip ten nebūtų, bet Prusei- 
Į ka mane visai bereikalo užpuo-

PARSIDUODA, kad baigti sutvarkyti palikimą, adresu 3729 South 
Rockvvell Street, arti West 38th Street gatvekarių linijos,

LOTAS 66'4 x 285
iki Mapplevvood Avė. Ant jo yra pastatytas dviejų 
kambarių medinis namas sų cementuotu beismentu, 
Gali būti vartojamas kai|\ du* flatai. Taipgi vieno 

' , Parkai,
Visas reikiamas žinias galima gauti

einantis perdėm
aukštų, trylikos 
furnaso šiluma.
aukšto su beismantu medinis namas, turintis šešis kambarius, 
bažnyčios ir mokykla yra arti.
rašant ar kreipianties asmeniškai prie

E. G. PITON,
143 West 71st Street

Telefonas Radcliffe 6578
,

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

Akli išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Koktumo 
ligos išgydomos musu gydančiu švelniu metodu.

MUSU GARANTIJA- NEMOKĖK JEI NEIŠGYD1S1ME
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo

Šimtai
pavesite

laika. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės, 
atėjo, yrą išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

PASITARIMAI IR EGZAMINAI LIA DYKAI
Valandos: 10 v. r. iki 8 v. v. kasdie. Nedėliomis 10«v. r. iki 2 

R E K TUMO D E1 ’ A RT A M'E N TA S
S-M-S HEALTH INSTITUTE

1869 North Daiuen Avenue, t Chicago, 111.^

v. d. n.

yni ................. WUU ■ HIIIHPIIIIBI ...................... .. ........................I I I, II........................... II III.

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sąnd Stone smilčių ir cementą dėl beismento 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti plasteri ir kalkes dėl 

sienų. Mes taipgi aprokuojame visą darbą.
Kontraktoriai gali gąuti viską jiems reikalingą, • 

Greitas pristatymas.

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

.................... ...
-------—----- ................................................................. .........................!------------ - ---

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINE EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
’ Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,-

k Iš Ncw Yorko per Southamptoną
N i Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ

Dienraštis 
“NAUJIENOS” 

1739 S. Halsted St. 
Chicago

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

Chicągo

Ekskursiją Surengė:

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

Chicago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St., 
Chicago

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

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

12. Uždangalai gvarantiioti kaipo tvirtus ir nenublunkan
ti, taipgi apsaugoti nuo kandžių ėdimo.

13. Darbas yra atliktas per pilnai patyrusius rakandų 
dirbėjus, kurie dirbą, ant dienų, vietoje per pradinius 
dirbėjus, kurie dirba ant šmotų.

14. Kiekvienas setas yra pilnai gvarantuotas, ir pasiro
džius pasigadinimui materijoje arba padirbime, yra 
permainoma arba pataisoma veltui.
Todėl jei saugiai palyginsite musų darytus setus, 

medegą ir konstrukciją, drąsiai persitikrinsite, kad 
PEOPLES krautuvėse kainos yra žemesnės mažiausiai 
nuo 25% iki 50% ant seklyčių setų. Nes PEOPLES įs
taiga, vesdama plačią pirklybą, pirkdama daug medegos, 
perka' už daug žemesnę kainą. Darydami daug setų, gali 
suklasifikuoti darbininkus, kurie gali padaryti skubiau ir 
geresnį darbą. 1

Todėl bukite tikri, kad nėra krautuvės mieste, kuri 
galėtų jums duoti geresnę vertę kaip kad PEOPLES įs
taiga, ir kada eisite jnrkti setą, eikite tiesiog į PEOPLES 
krautuves, nes visais žvilgsniais busite geriau patenkinti. 
Čia rasite seklyčiom setų pasirinkimą už kainas nuo $50 
ir augščiaus ,

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Av., 2536-40 W. 63rd St.
(’or. Richmond St. Cor. Maplevvood Avė.

Lafayette 3171 Hemlock 8400
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Tarp Chicagos
Lietuvių x

/

Leonard Brunwald
žinomas latvių baritonas, L. 

Brunvvald, nedėlioj dainuos iš 
radi o stoties WCFL, nuo 1 iki 
2 vai. po pietų. Jis ketina dai
nuoti lietuvių ir kitų tautų dai
nas. ' ' ■

Kaip žinia. L. Brunwald yra 
geras dainininkas ir jo dainų 
tikrai verta pasiklausyti. To
dėl pasiklausykit per radio gero 
dainininko. Šį radio programą 
rengia Jos. F. Budriko Radio 
krautuvė, 3417 S. Ilalsted St. ,

FESIONALU neatsisakyti kada 
rinkikes auku ateina pas jus”.

Dar truputis:
“Praeito Sekmadienio ko- 

lekia $190.00. Ačiū!”...
Bus gana cituoti. Iš paduo

tų aukočiau ištrauki atrodo, 
kad dešros, vištos, antys ir au
kos žymesnę rolę vaidina mu
sų gerbiamo klebono lapelyje, 
ne kad patarimai sielai išga
nyti: kad biznis visai nuslopi
na tikybą. , Cicerietis.

Universal State Ban
ko programas per 

radio
Dainavo p. Babravičius

Atsiprašo
Ryšyje su prietikiu, kuris 

buvo minėtas “Naujienose” 
pirm poros savaičių, p-nia Emi
lija Šukienė (6306 So. Camp
bell Avė.) buvo atsilankiusi pas 
mane, Oną Ledžienę (7004 So. 
Fairfield Avė.), tikslu paleng
vinti kaltinimą mano sunui.

Pasikalbėjime su p-nia Šu
kiene aš užgavau ją žodžiais, 
be jokio pamato. Jaučiuosi pa
dariusi klaidą ir šiuo viešai 
atsiprašau jos. P-nia Šukienė 
nėra prašiusi iš manęs jokių 
pinigų, kaip kad buvo paleistos 
kalbos.

Dar kaitą atsiprašau p. Šu
kienės ir meldžiu man dovano
ti mano žodžius.

Ona I.edžienė.

Bedarbes vaisiai
Apie 11:30 vai. prieš piet 

turėjau reikalo “Metropole” 
viešbuty ant 23-čios ir S. Michi- 
gan Blvd. Žiuriu, stovi ant 23- 
čios. viešbučio pasieny, eilė 
vyrų nuo Michigan Blvd. iki 
ėles.ir ėle iki galo viešbučio, 
taip apie kokia 300 ar 400 žmo
nių. Klausiu kas ‘atsitiko, ar 
darbas?

“Na-gi ne”, atsako vienas, 
“Bread line (duonos eilė).”

—Reporteris.

Cicero
Tikyba ar biznis?

Musų dvasiškas vadas, kun. 
Vaičiūnas, leidžia savaitinį la
pelį, kakl tikinčiųjų sielas pa
kreipti arčiau Dievo. Tikslas 
pagirtinas. Bet kas tame lape
lyje rašoma? Štai keletas iš
traukų iš gegužės 18 dienos 
laidos:

“Visos moteris ir merginos 
kurios pažysta tikra kultūros 
ir mielaširdystes dfrrba, eina 
neturtėliams, biedniems auku 
rinkti-teguoti”...

Keikia pasakyti, kad klebono 
gramatika dar tebešlubuoja. 
Bet skaitykime toliau:

“Kurie turite automobilius 
paVežekite rinkikes ant kam- 
pu-gatviu”...

Savo laiku komunistas Bim
ba yra pareiškęs, k-ad grama
tika revoliucijos nesukels. At
rodo dabar, kad kun. Vaičiū
nas mano, jogei gramatika pa- 
rapijonų į dangų nenuves. Bet 
jo patarimas automobilistams 
“pavėžėkite rinkikes ant kam- 
pu-gatviu” skamba labai keis
tai. daugiau — abejotinai, štai 
ką padaro su žmogaus kalba 
nepaisymas gramatikos.

Arba vėl:
‘'Kitame Sekmadieni bus mė

nesine kolekta parapijos rei
kalams”...

Ir dar:
“Visi ruoškimės prie metinio 

MUSU PARAPIJOS PIKNIKO 
pardavinckiine pikniko ti- 

kietus, rinkime vištas, antis ir 
kilbasas pikniko pietams”...

O ve daugiau:
“Kurie neatidavete NAUJOS 

BAŽNYČIOS kvota, dabar lai
kas atsimokėti”...

Ir to neužtenka:
“Labai prašau VISU PARA- 

PlIJONU BIZNIERIŲ IR PRO

Ketvirtadienio vakare, 8:15 
valandą, stambioji Chicagos lie
tuvių piniginė įstaiga — Uni
versal State bankas — davė 
radio koncertą.

Dainavo p. Babravičius.
Kartais, jautėsi, kad diini- 

ninkas pasitraukia kiek toliau 
nuo mikrofono, nes balsas lig 
atsitolindavo.

Bet šiaip — kas iš lietuvių 
dailininkų Amerikoje gali dai
nuoti taip, kaip dainuoja p. 
Babravičius!

Iš tikrųjų, Universal State 
bankas užsitarnauja lietuvių 
padėkos.

Iš pranėšimo sprendžiu, kad 
ir ateity p. Babravičius dar ne 
kartą dainuos- Universal State 
banko valandai per radio.

Patartina siųsti laiškus arba 
tiesiai į Universal State banką 
(33rd and Halsted St., Chicago, 
III.) arba, radio stočiai. Dau
giau. bus laiškų — dažniau, ga
lima tikėtis, girdėsime p. Babra
vičių dainuojant.

Report.

Brighton Park
Dūksta, bet nežino delko

Vargšas J. P. W. Milius- 
Miller, S. L. A. 176 kuopos na
rys, komunistų organo 112 nu
meryje ve kokias melagingas 
žinias, skelbia: buk tai Susi
vienijimo Centras sudraskęs 
176 kuopą ir iš 176 kuopos na
rių'tapusi išrinkta valdyba 238- 
tai kuopai.

Aš turiu pasakyti, kad S. 
L. A. 238 kuopa susitvėrė ne 
iš senų 176 kuopos narių, bet 
iš naujų, kuriems Susivieniji
mo Centras suteikė kuopos nu
merį 238. Tuos kuopos ir val
dyba tapo išrinkta iš naujų na
rių. Tai matote kokie yra tie 
rėksneliai. Jie šaukia, buk Cen
tras sudrąskęs kuopą. Visai ne. 
Centras davė numerį tikrai ir 
teisotai suorganizuotai kuopai.

Dar randame tame pačiame 
komunistų organe, 113 nume
ryje, verkšlenimą slonies aša
romis: kodėl esą buvęs reika
las “skaldyti” S. L. A. 176 kuo
pą; kodėl jų, komunistų, nepa- 
siklausta? Taigi norėčiau trum
pai pasakyti dėl ko: o dėl to, 
kad pažangesni lietuviai jūsų 
(komunistų) politikos, su jū
sų šmeižimais ir koliojimais 
prieš narius, nebegalėjo’ pakę
sti. Nes jau gana jus mumis iš
vardinote — kiek jūsų “mok
slas” jus išmokino; jus koho 
jote užtektinai mus niekšais ir 
kitokiais bjauriais žodžiais. Tai 
ar galima buvo būti ilgiaus su 
jumis? Apie tai lai sprendžia 
kiekvienas.

Toliaus ve dar kaip meluoja 
komunistų lapas: esą, S. L. A. 
176 kuopoje buvę vos 95 įta
ria (ne teisybė — nebuvo tiek!), 
taigi sulyginus su Chicagoje 
gyvuojančiomis kuopomis, ta 
kuopa buvusi visai mažai ir 
nereikėję ją skelti. Antra ver
tus —. 176 kuopa nuolat augu
si nariais ir nariai lankydavę 
susirinkimus...

Teisybė: kuopa augo. Bet 
kas ją angino? Ar prirašė nors 
vieną narį toks Milius arba ki
ti jo patarėjai? Visai ne. Mat, 
jiems nerupi, kad kuopa aug
tų. Jie, komunistai, susirenka 
lik pažangesniuosius narius 
keikti ir paskui rašyti šmei
žiančias korespondencijas prieš 
tuos, kurie veikia, o taipgi prieš 
Pildančiąją Tarybą. Tai mato

te, kokie buvo komunistų dar
beliai kalbamoje kuopoje.

Toliau vėl komunistų ulape 
šaukiamai: girdi, kas per vieni 
tie nariai, kurie dabar perskė
lę kuopą if koks buvęs jų vei
kimas? Pirmas esąs M. Nor
ius, kuris kada tai priklausęs 
prie visų pirmeiviškų organiza
cijų ir iš visų išsinešdinęs, už
kenkdamas garsai duris... Taip 
kalba komunistai.

Reikia pasakyti, kad teisybė, 
jogei M. Norkus priklausė ir 
dirbo visur — tik pakol pamatė 
jūsų darbelius, žinoma dabar 
!ų darbelių nė neminėsiu, nes 
nenoriu užimti per daug vie
los. Bet jeigu bus reikalas, tai 
: aaiškinsiu kitą kartą jūsų ko
munistinius darbelius, kuriais 
ji;s gireles, buk esantys dar
bininkų užtarėjai (o tikreny
bėje išnaudotojai).

Bet Jei pasakysime teisybę, 
tai visai ne taip buvo, kaip 
sakoma komunistų lape. Nė 
Centras, nė Norkus, nė kiti 
neskaldė, kuopos. Tik nariai, 
matydami, kad su komunistais 
negalima daugiau draugiškai 
sugyventi, ir norėdami ramiai 
užsilaikyti, pasirinko vieną iš 
dviejų — gauti tiSm tikrą skait
lių naujų narių ir suorganizuo
ti kitą kuopą, o paskui patiems 
persikelti j 238 kuopą. O kai 
dėl to, kad komunistų orga
nas šaukia, jogei P. Žukas atva
žiavęs į Chicagą skaldyti Su
sivienijimo kuopas, tai jie skel
bia nesąmonę. Nes naujos 238 
kuopos darbuotojams visai ne
teko ir matytis, ne tik kad kal
bėtis su Žuku. - Tai matote', 
draugai S. L. A. nariai, kokius 
užmetimus skleidžia komunis
tai musų tarpe.

Dar to neužtenka. Ir vėl ran
dame komunistų organe, nu
meryje 117-me, “žinią” kurią 
pasirašo slapukas. Mat, nenori 
ir pavardės pasisakyti, ba už 
melagystę bijo patekti bėdon. 
Ir toje žinioje sakoma, buk jo
kioje kitoje organizacijoje ne
varoma tokios “konspiratyvčs 
griovimo kampanijos”, kaip1 da
bar daroma, S. 'L. Ą. Seimui 
besiartinant, ir kad 1/6 kuo
pos “skaldymui” pritariąs ir 
Vitaitis...

Tai, mat, komunistams yra 
smūgis, jeigu, kas teisybę pa
rašo. Jie, komunistai, tokį žmo
gų iškolioja “niekšu”, “fašis
tu” ir kitokiais žodžiais.

Bronislavos Poškaitės
Klasinė ar Džiazo

MUZIKOS STUDIJA
Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone. Klemeta, Kometa, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos. Git a r o 8, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styrimu in
strumentu. lavina
ma dai n a v i m o, 
tai ori mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesniu in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

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

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

I^afayette 7674......... .,

Žinoma, į kiekvieną jų saki
ni nenoriu atsakyti, kaip tas 
senų žmonių priežodis kalba: 
duok kvailam kelią — toliau 
eisi.

'lik dar norėčiau įspėti Su
sivienijimo narius: bukite atsar
gus su Maskvos agentais. Ra
šyk i tės į S. L. A. 238 kuopą, ku
ri yra grynai lietuviška. Lai 
gyvuoja Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje laidančioji Taryba. 
Lai gyvuoja S.ZL. A. 238 kuo
pa !

M. Norkus
(S. L. A. 238 kp. narys). /

Lietuvą ir kitur. Tokios eks
kursijos brangiai kaštuoja ir 
reikalauja daug laiko, ši gi bus 
trumpa ir visai pigi. Bet tu
riu (tąsos tvirtinti, kad ji bus 
viena įdomiausių, kuriose esate 
kada nors dalyvavę.

Atlankysime, visi buriu, 
Chicagos planetariumą.

Atsiliepkite kurie norite da
lyvauti kalbamoj ekskursijoj.

Reporteris.

Brighton Park

Brighton Parko lietuviai tu
ri remiti savo tautietį, kuris yra 
pasirengęs visada teisingai pa
tarnauti. P.v

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

ISUR, KUR
Eisite, Jus Rasite

Ekskursija į dangų
Kai kurie naujieniečiai ir nau- 

jienietės, “'Naujienų” draugai 
ir kiti rengia ekskursiją į dan
gų pirmadienį, birželio 2 dieną, 
šių metų, 8 valandą vakare.

Ekskursijos bi lėtai tik 25 
centai ypatai ir 'bilėtas gatve- 
kariui i ten ir atgal — 14 cen
tų.

Kas norėtų dalyvauti ekskur
sijoj, tai malonės pranešti “Nau
jienoms” telefonu — Roosevelt 
850(1 arba knygynui Lietuva 
Victory 1266. Ekskursijos ren
gėjai pasistengs rezervuoti vie
tas danguje.

Kai kas rengia ekskursijas į

žinomas čeverykų daktaras, 
Pranas Sabaliauskas, kuris už
laiko čeverykų ligonbutj adre
su 2957 West 39 streėt, pri
ėmė. vienbalsiai rezoliuciją skai
tyti “Naujienas” ir užsimokė
jo už “Naujienas”, pareikšda
mas protestą prieš “Vilnį”.

Antanas Jokantas, jo geras 
prietelis, laimėjo Sabaliausko 
pilną nžsitikėjimą.

UKStanciai atėjo 
pamatyti super- 

dramą

Blue Ribbon
Malt Extract

*■ Pasiklausykit Blue Ribhon Malt 
Sport Report. Kas vakara, 6:30 

y.. Daylight Savin*; Time, iš W.
M. A. Q. Stoties, Chicago.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11- 
KU. Jei kiti negalfijo jumis ifigydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas tfiegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aA apsi- 
inisiu jus gydyti, sveikata jums sugrryl. įei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzamiuavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

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

padarom.

Drillings Auto 
Body 

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

virta ir Pasku
tinė Savaitė

TIESA
APIE

RUSIJA

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

šiandie
Dvigubas programas

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

“Temper Tower”

“Ridin’ Law”
Teini

Vitaphone Vodevilio Aktai

Suteikta jums pastangomis 
genijaus Sergei Einstein, iš 

paskubusio Potemkino.

DEŠIMT
DIENU

KURIOS
SUPURTĖ 
PASAULĮ

Pagaminta Maskvoje
Matykite Veikime

Leninų
Trockį
Kerenskį
Kaipo istoriško dokumento, šio 

veikalo istoriška vertė 
neabejotina.

160,000 rusu padarė “DEŠIM
TI DIENŲ” galimu.

Kritikai pripažino ji “Didžiau
siu kokis yra padarytas”

Taipgi

Clarence Darrow
veikale

Books and 
Bookmen

Filozofinė puota su
DR. T, V. SMITH 

DR. L. L„ THURSTONE 
DR. E. FARtS

CINEMA
Dailės Teatras šešėlių Tylos 

Ųhicago Avė. i rytus
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Nuo 1 v. p. p. iki 12 vai. 
nakties.

Sub.., Ned. ir vakarais 75c.
Paprasta diena 50c.
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W. H. Kelps
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Tel. Hemlock 8099

J. Yushkewitz
2433 W. S9th St

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

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

Tel. Lafayette 5107

Tel. Prospect 3140

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

S514-16 Roomv«H Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902



NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, geg. 24, 1930

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
the Lithuanian News Pub. Co.,

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

by 
Ine.

Editor P. GRIGAITIS

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Subscription Ra tęs: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, UI. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............-......... ....
Pusei metu .......................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam ..............-
Vienam mėnesiui ..............

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija  ____  3c
Savaitei _________ »________ 18c
Mėnesiui ____ __ ___________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu

Metams ________
Pusei metu ..........
Trims mėnesiams .............. ..... 1.75
Dviems mėnesiams .................  1.25
Vienam mėnesiui ........... -....... ~ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ........... ..............  $8.00
Pusei metu ...................—..... . 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 

. 2.00 

.. 1.50 
...... 75

Apžvalga
BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS PA- 

SIKLONIOJO KARALIUS

iškil-
pa's
Bu-

ŠIAUDINIS BALSAVIMAS APIE PROHIBICIJĄ

“Kaleivis” rašo apie 
minga ponijos priėmimą 

$7.00 [Anglijos karalių Jurgį, 
£*£0|jckinghamo rūmuose, ir sako: 

“Kad buržuazija garbina 
monarchijos liekanas, tai pa
prastas dalykas. Bet stebė
tis reikia, kad ir bolševikų 
atstovas Soholnikovas su sa
vo žmona nuėjo savo galvas 
prieš Anglijos sostą nulenk
ti. žinios sako, kad tovariščą 
Sokolnikovą 
buvo atskirti 
jos atstovų, 
vilkęs fraku, 
nėm 
pančiakom, kaip 
tomą judomuose 
se.” 
Dabar mūsiškiai 

turėtų

visai negalima 
nuo buržuazi- 
Jis buvo apsi- 
trumpom šilki-

kelinaitėm
Savaitraštis “Literary Digest” pravedė plačią an- 

kietą prohibicijos klausimu. Iš netoli 5 milionų balsų, 
paduotų toje ankietoje, daugiau kaip du trečdaliu pa
sisakė už prohibicijos atšaukimą arba pakeitimą ir tik 
31 nuošimtis — už prohibicijos išlaikymą.

šito “šiaudinio balsavimo” rezultatai veikiausia 
gana tikrai atvaizduoja, dabartinį Amerikos žmonių nu
sistatymą 18-jo konstitucijos amendmento klausimu. 
Jeigu butų pavesta žmonėms referendumu išspręsti pro
hibicijos likimą, tai ji veikiausia butų panaikinta. Bet 
konstitucijos keitimai yra atliekami Amerikoje ne tuo 
keliu.

Konstitucijos pakeitimo sumanymą turi pirmiau-[apie MacDonaldo kelines, kai 
šia priimti kongresas. Paskui jį turi patvirtinti'savo pastarasis buvo pirmą kartą 
parašu prezidentas. Pagalios, jam turi pritarti ne ma- l)askirtas ^misteriu pirminiu- 
žiau kaip trijų ketvirtadaliu visu valstijų (t. y. 36) le- lku- Dabar jie, susirasti 

tuos savo laikraščių numerius 
glSlatUlOS. K, pagiureti, ar nebūtų galima

“Literary Digest” balsavimas neduoda tų skaitlį- pritaikyti tą pačią “bolševikiš- 
nių, kokių reikėtų, kad šita procedūra butų jau dabar ką išmintį” ir ambasadoriui So- 
sekminga. Visiško prohibicijos panaikinimo šalininkai kolnikovui.
laimėjo daugumą, tiktai penkiose valstijose, o kitose 38 | 
valstijose daugumą sudaro panaikinimo šalininkai kar
tu su prohibicijos įstatymo modifikavimo šalininkais.
Jeigu šitiems modifikavimo šalininkams butų pastaty-1 “l. žinios” kaltina krikščio- 
tas griežtas klausimas, panaikint ar palikt prohibiciją, ni's demokratus nenuoširdumu 
tai nežinia, kaip dauguma jų balsuotų, ir tvirto nusistatymo neturėji

mu.
Ir tai dar ne viskas. Reikia atsiminti, kad konsti

tucijos keitimo klausinius sprendžia legislaturos, o le- 
gislaturas kontroliuoja anaiptol ne balsuotojų daugu
ma. Amerikos šteitai turi labai pasenusius rinkimų įs
tatymus, kurie duoda galimumo mažiukams mieste
liams, ir kaimams išrinkti daug daugiau atstovų nuo to 
paties gyventojų skaičiaus, negu kad išrenka didmies
čiai. O kaip tik tuose mažiukuose miesteliuose ir kai;-1 
muose prohibicija ir turi daugiausia šalininkų.

Taigi kolkas “sausųjų” tvirtovė dar yra neįveikia
ma.

Bet jų jėgos jau yra labai sumenkėjusios. “Literary 
Digest” ankietos skaitlinės reiškia labai stambią mora
linę prohibicijos priešų pergalę. Kada išėjo aikštėn, kad 
už prohibicijos išlaikymą šiandie stoja mažiau, negu 
trečdalis žmonių, tai daugelis politikierių, kurie iki šiol 
dar klausydavo Anti-Saloon lygos komandos, savo “įsi
tikinimus” pakeis ir pavirs prohibicijos priešais.

“Kilnųjį eksperimentą” tuo budu laukia nelabai 
kilni ateitis.

ir baltom 
kartais ma- 
paveiksluo-

komunistų 
galvočiai turėtų parodyti, ar 
yra Lenino “teziuose” toks da
lykas, kad “pasaulio revoliuci
jos” atstovai privalo eįti į ka
raliaus rumus, a’psitaisę trum
pom šilkinėm kelinaitem, mo
narchui kloniotis?

Kitąsyk jie labai daug rašė

ŽMONĖS BE PRINCIPŲ

PRIEŠ 25 METUS

1905 metų gegužės mėnesio 21 dieną įvyko pirmas 
“Amerikos Lietuvių Socialistų Partijos” suvažiavimas.

Amerikos Lietuvių Socialistų Partija pradžioje va
dinosi ta organizacija, kuri savo trečiam suvažiavime 
1907 m., Waterbury, Conn., priėmė Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Amerikoje vardą. Taigi šį mėnesį sukanka 
lygiai 25 metai nuo USS. įsikūrimo.

Prie LSS. lopšio buvo visa eilė žmonių, kurių šian
die jau nebėra socialistų judėjime. Vieni jų —kaip Juo
zas O. Sirvydas — seniai yra nukrypę į dešinę ir pa? 
virtę socialistų priešais, kiti nukrypo į kairę, treti pa
sitraukė iš partinių organizacijų arba ir visai iš visuo
meninio judėjimo.

Bet yra žmonių, kurie da ir šiandie veikia LSS-je 
arba remia jos idėjas, ir butų gerai, kad jie, šia 25, me
tų sukaktuvių proga, pasidalintų su visuomene savo 
atminimais apie tuos laikus, kada Amerikos Lietuvių 
Socialistų Partija kūrėsi. /

Socialistinis judėjimas suvaidino Amerikos lietuvių 
gyvenime labai svarbią rolę. Jisai, žinoma, turėjo savo 
ydų, kaip ir kiekvienas kitas visuomeninis judėjimas; 
bet yra faktas, kad per ilgą eilę metų socialistai pas 
Amerikos lietuvius buvo veikliausia ir stipriausia orga
nizuota jėga. Nė viena organizacija nesurengdavo tiek 
prakalbų, paskaitų, koncertų, teatrų ir neišplatindavo 
tiek laikraščių ir knygų, kaip socialistai. Vadinasi, bu
vo pas juos kas nors tokio, kas duodavo jiems noro, 
energijos ir gabumo darbuotis.

Su tuo susipažinti butų pravartu ir jaunesnei mu
su kartai, v

neiškirstų kokio 
Tokioms sąly- 
nera įmanomas 
nuoseklesnis ir

“Jie”. sako v. liaudininkų 
dienraštis, “dedasi • demokra
tais, parlamentarizmo šali
ninkais, bet ar jie tvirtai lai
kosi to nusistatymo? Ar 
jiems galima tikėti be rezer
vų? Netolimoje ir visiems 
atmintinoji praeitis sako ką 
kita. Dėjęsi demokratais ir 
parlamentarizmo šąlininkais, 
pasikeitus sąlygoms atbukai 
pusėn, krikščionys pritarė ir 
pradėjo garbinti naująją 
erą»

“Toliau, pašalinti iš val
džios, jie vėl gauna ‘dvasią 
šventą’ ir grįžta prie savo 
išsižadėtų idėjų ir vėl daro
si demokratais ir parlamen
tarizmo šalininkais,

“Toks nesilaikymas kurio 
nors vieno nusistatymo yrd 
pavojingiausis dalykas, nes 
viena šalis neužtikrinta, kad 
kita rytoj 
nors šposo, 
goms esant 
koks nors
rimtas ateities 'darbų planas.

“Taigi, ar musų krikščio
nys pagaliau pastoviai nu
sistatė? Buvo tikėtasi, kad 
taip, tačiau pasirodo — ne! 
Štai ‘Byto’ 101 numerio Ve
damasis ‘Vyriausybė ir vi
suomenė’ nedviprasmiškai 
mus įtikina, kad iš jų visko 
galima laukti, kad jie ir da
bar tie patys krikščionys, 
kurie klausosi, ką Vatikana’s 
pasakys.

“*Jiems, pasirodo, visai ne
svarbu, kokia yra valdžia, 
kokis režimas, kokia valdy
mo sistema —- parlamentari
nė ar diktatūrinė, — nes 
‘Bažnyčiai niekas nekliudo 
aprobuoti vieno ar daugelio 
vyriausybę’...

“Nesvarbu ir būdas aukš
čiausiai valdžiai perduoti, 
vadinasi — 'teisėtas ar ne
teisėtas, — neš esą gali iš
kilti reikalas ‘pasirūpinti 
valdžia’...

“žodžiu, krikščionims vis
kas galima ir viskas leistina. 
Visa tai. esą, bažnyčioj ap
robuojama.”
Liaudininkų dienraštis mano, 

kad tautininkai su krikščioni-

mis, galų gale, susidės, ir tai 
busią visai natūralu.

“MONKEY BUSINESS”

Andrejs Upits j

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

/ Laisvė” ir kiti komunistų 
spaudos organai ėmė visi kar
tu, kaip užsukti gramofonai, 
rašyt apie reikalą “gelbėt” su- 
bankrota'vusį anglišką partijos 
dienraštį, kuriam umu laiku 
reikią gauti $25,000, o kad ne, 
tai jisai turėsiąs užsidaryti.

šitol^us “vajus” lietuviški ir 
kiti Amerikos komunistai ren
gia maždaug kas pusmetis ar
ba’ ir dažniau. Ir visuomet jie 
būna vienodi. Visuomet reika
laujama kuoumiausios pagel- 
bos; visuomet minima ta pati 
suma pinigų — ne daugiau ir 
ne mažiau, kaip dvidešimts pen
ki tūkstančiai dolerių; visuo
met sakoma, kad jie turį būt 
sukelti iki tam tikros dienos — 
per kokias dvi savaites arba 
greičiau; visuomet, “vajui” ei
nant, šaukiama, 
esą “apsileidę” ir kad jie 
išpildą savo “kvotos”.

Tečiaus kiekvieną kartą 
sirodo, kad reikalaujamoji 
nigų suma būna’ kokiu tai 
buklingu budu pačioje paskuti
nėje minutėje sukelta, ir “vie
nintelis” angliškas dienraštis 
būna “išgelbėtas” nuo žuvimo.

Aišku, kad bent 90to, kas 
yra skelbiama tuose periodi
niuose komunistų “vajuose”, 
yra grynas humbugas.

Viena, tokių milžiniškų de
ficitų tas šešių puslapių laik
raštis negali turėti, jeigu jį 
skaito bent keletas tūkstančių 
žmonių (o jeigu jo niekas ne
skaito, tai kuriam galui jį leis
ti?), nes juk įplaukia’ pinigai 
už prenumeratą.

Antra, tokių didelių sumų, 
kokių reikalaujama jo “gelbė
jimui”, komunistai niekuomet 
nesuaukoja ir negali suaukot.

Aukų rinkimai pas komunis
tus eina be paliovos daugybei 
visokių tikslų: atikas nuolatos 
renka sau kuone kiekvienas 
“svetimkalbčs” sekcijos laik
raštis; jos yra renkamos tai 
“mainierių gelbėjimui”, tai Ru
sijos traktoriams, tai agitaci
jos fondui, tai Kinų “revoliu
cijai”, tai Europos politinių ka
linių “šelpimui”, tai įvairioms 
byloms teismuose, tai vėl kito
kiems dalykams. Ir kuomet ši
taip eina nuolatinės aukų kolek- 
tos (dažnai keletui tikslų tuo 
pačiu laiku!), tai partijos bo
seliai sušunka: “Duokite, drau
gai, kuogreičiausiai $25.000, o 
J<ad ne, tai užsidarys musų 
laikraštis!”

Ir peri kokią dešimtį dienų 
tie dvidešimts penki tūkstan
čiai dolerių šmaukšt ir atsiran
da! Vargingiausios proletarų 
partijos nariai ima juos ir su
deda!

Maži vaikai gali šitokiomis 
pasakomis tikėti, bet ne suau
gę žmonės, kurie šiek-tiek nu
simano apie tai, kas dedasi 
sviete.

Imkime lietuvišką, sekciją, 
kuri Maskvos davatkyne Ame
rikoje yra viena veikliausiųjų. 
Ar daug noro dėti aukas paro
do jos nariai? Iš koresponden
cijų komunistų spaudoje ma
tyt, kad net labiausia išrekla
muotose jų prakalbose suren
kama ne daugiau, kaip du. trys 
arba keturi desėtkai dolerių, — 
k^s vargiai padengia išlaidas 
už svetainę, plakatų atspausdi
nimą ir kalbėtojų keliones.,

Tai iš kur ten staigiai atsi
randa tie desėtkai tūkstančių 
dolerių ?

Juos duoda tie “dėdės”, ku
riems Amerikos kom-davatkos 
tarnauja! Ir tie visi aukų rin
kinio “vajai” daugiausia yra 
rengiami tiktai tam, kad at
rodytų, jogei “pats proletaria
tas” užlaiko humbugišką sta- 
lincų biznį.

Ant kiekvieno šimto dolerių, 
kuriuos duoda Maskva, patys 
komunistai vargiai sudeda ir 
sukolektuoja vieną dolerį!

dvi savaites
“vajui 

kad draugai 
ne-

pa- 
pi- 

ste-

(Tąsa) 
N

“Ko aš čia ieškau, tą aš jau 
radau. Apie lai aš prieš nieką 
neturiu atsiskaityti. Jei Tamsta 
turi ką pasakyti, tai sakyk 
greit. Aš neturiu laiko, šian
dien mano vestuves ir aš ne
galiu leisti savo svečiams nuo
bodžiauti.” *

Nelke, turbut nenoromis bu
vo palyginęs save ir tą ten. Pa
sidarė: netiek drąsus, lyg su
sitraukė trumpesniu— net lyg 
užkaito.

“Ar Tamstai neatrodo, kad 
tarp musų butų reikalinga apie 
šį-tą pakalbėti?” f

“Man? Ne, man tai neatro
do. Aš nežinau, apie ką Tams
ta kalbi. Bet jei Tamsta nori 
—prašau. Kada Tamsta pano
rėsi—ryt, poryt...”

Nelke apsižiūrėjo, lyg persi- 
tikrinda'mas, ar - nėra kur nors 
kitur, nevietoje nuklydęs.

“Ar aš su ponu Tombergu 
negalėčiau pasikalbėti?”

“šįvakar? Tamstai, 'turbut,

ne visi namie... Dzintarniek. ar 
Tamsta nepadėsi ponui Neikei 
surasti duris?”

Neikė tamsiai paraudo ir 
smarkiai apsigręžė.

“Tą mes dar matysime, pas 
kurį musų daugiau namie... Aš 
dar sugrįšiu!..”

Ir beveik bėgte išbėgo kori
dorių pro virtuvę į išeina'mąsias 
duris. Robertas kilniai pažengė 
porą žingsnių link jo.

“Prašau! Kiekvienu metu! 
Visuomet pasirengęs patarnau
ti!”

Durys užsikirto su tokiu 
■trukšmu, kad net teistieji in
dai ant stalo sužvangėjo. Ro
bertas ramiai atsisukę. Ant 
parketo buvo likę dvi nemažos 
drėgnumo dėmes. Tas vyrukas 
net kaliošų neturėjo. Robertas 
apėjo jas ratu pasižiūrėdamas, 
ar ne su braidytos jo laketrkos.

“Dzintarniek! Pasakyk Tams
ta ten... virtuvėje kam nors... 
kad nušluostytų. Čia jau pa
našu į karčiamą...”

\ Pakelta galva jis grįžo prie 
savo svečių.

(Pirmosios dalies galas)

ANTROJI DALIS

Penktas skyrius
Šįryt Uldis Dzintarnieks jau 

prieš aštuonias buvo “Tautos 
Širdies Balso” redakcijoje. Va
kar vakare buvo rašytojo Gau- 
jiečio dvidešimt penkių metų 
jubiliejus teatre, po to iškil
mingas bankietas su sveikini
mais karininkų kliube. Iškil
mės nusitęsė iki ketvirtai va
landai ryto. Tris valandas 
Dzintarnieks buvo miegojęs 
mirtinu miegu. Amalija beveik 
už kojos, pusiau užmigusį iš
traukė jį iš lovos. Pats jis jai 
tai buvo įsakęs. Jubiliejaus ap
rašymas būtinai turėjo tilpti 
šios dienos numeryje. Dzintar
nieks pats buvo iškilmių rengia 
mo komisijos narys, ir užtat 
paskutinėmis dienomis ir re
dakcijoje buvo sugaištas dal
bas. Keturi numeriai buvo iš
ėję be įvairenybių. Kleopatros 
pirmosios nuodėmės vertimo už
teko tik dar šiai dienai. Durna 
galva ir margomis akimi?, —. 
bet reikėjo keltis ir dirbti.

(Bus daugiau)

ybr Economieat fra

\ove money nog
i n buying llsed Cars fį^į-
See your Chevrolet Dealer... ĮllJl

Chevrolet pardavėjai pasiūlo jums išimtiną va r 
totų karų pirkimo patarnavimą, kadangi jie vei 
kii sulig bendro dirbtuvės pieno, sulig kurio var 
tėti karai padaromi tiek pat svarbia biznio dali 
m i kaip ir nauji kanai.

THAT comm
USEDCARS
—WITH AN

1929 CHEVROLET
* COACH IR COUPE
Pamatykit šiuos prak
tiškai naujus, vėlyvus 
modelius, 6 cilinderiu 
Chevrolets. Kiekvie
nas jų yra barmenas. 
Originalis Duco užbai
gimas be įbrėžimo, iš
mušimas kaip naujas, 
tairai geri. šitokiu 
nepalyginamu verčių 
neilgai galima bus te
sėti. Justi artimiau
sias Chevrolet parda
vėjas turi jų. Iki bus 
išnarduota, tik

S365
11328 CHEVROLET 

COACH IR COUPE 
Nepaprąatos vertybes 
už šias labai sumažin
tas kainas. Rupestin- 
trai peržiūrėti ir per
dėm pertaisyti. Geras 
užbaigimas — švarus 
išmušimas — puikiau
si taikli. Parsiduoda 
su “Turinčiu reikš
mes OK”. Laike šio
išyardavimo tiktai

S245

Chevrolet turi lietuvių

Albuuy Vark Motor Sales, 
3102 I.uvvrenco Avcnuo, 

Chicngo, Illinois.
Argo Motor Coinpany, 

6211-15 Archer Avcnuo, 
Argo, Illiiiois.

Ashland Avcnuo Motor Kales, 
5136-4'4 H. Ashland Avenue, 

Chicago, Illinois.
Baumnnn Chevrolet Sales, 

3516 Archer Avenue, 
Chk-ugo, Illinois.

Blaineusor Chevrolet Sales, 
Nlles Center, Illinois.

Caley Brothers, 
10524 S. Mlchlgan Avenue, 

Chicago, Illinois.
Clarke-IIulctt Chevrolet Co., 

Mldlothian, Illinois.
Clark-Maplo Motor Sales,. 

1036 N. Clark Street, 
Chicago, Illinois.

Cla.vton-Dean Chevrolet Co., 
2500 WashiiiRtou Blvd., 

Chicago, Illinois.
DesVIaiues Motor Sales, 

DesFIaines. Illinois.
Desl’laiiiCH Valley Motors, 

Leinont, Illinois. 
t llrije Motor Sales.

652K Koosevelt Koad, 
Bernyti, Illinois.

Garsioji “Turinčio reikšmės OK” kortele užtikri
na Kiekvienam pirkėjui, kad kiekvienas ją turin
tis vartotias karas buvo nuodugniai pertaisytas 
ekspertų mechanikų, kad jis galėtų duoti daug 
mylių užtikimo, ekonomiško patarnavimo.

SPECTACULAR 
VALU ES 

3days ONLYL'
Neparaščiausios Vertėnyhes pasirinkime 

1926-27 CHEVROLET SEDANŲ, 
COUPES IR CHOACHES

— ir kainos yra nepaprastai sumažintos ant platau > 
pasirinkimo sekamų išdirbyščiu

PONT1AC OAKLAND ' HUPMOBILE
FORD, MODEL A STUDEBAKER WH1PPET
ESSEX BUICK

Ateikit anksti — Pasirinkit Geriausj
Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą

departamentų. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas 
telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

Durst Chevrolet Conipany, 
1I47-5O W. Jaekson Blvd., 

Chicago, Illinois.
Eldridgc Motors, Ine., 
6830-41 Ogden Avcnuo, 

Bcrwyn, Illinois.
Bgun Chevrolet Sales, 

5145 Mlhvaukco Avcnuo, 
Chicago, Illinois.

Ehnivood Vark Motor Sales, 
Klinvvood Vark, Illinois. 
Fivck’s Chevrolet Sales, 

2132-10 8. Kedzie Avenue, 
Chicago, Illinois.

E. H. Fleck & Company, 
llinsdale, Illinois.

Ilarry Chevrolet Sales, 
Harvey, Illinois.

Koenan Chevrolet Sales, 
5325 W. 22nd Street, 

Cicero, Illinois. 
Kolscth-lteld Chevrolet, 
5351 W. Chicago Avė., 

Chicago, Illinois.
Kusliler Chevrolet Sales, 

(1317 Br<iadway 
Chicago, Illinois, 

l.eivis Aulo Sales, 
3100 Ogden Avenue, 

Chicago, Illinois.
M< Inerney Motor Co., 

2715 N. Cicero Avenue, 
Chicago, Illinois.

McManus Motor Sales, 
6711 S. Western Aveiiue, 

Chicngo, Illinois. 
Milwaukce Avenue Motors, 
2504 Mihvaukec Avenue, 

Chicago, Illinois. 
Murray Service & Motor, 

652 Madine n Street, 
Oak Verk, Illinois.

Nelson Chevrolet Kales, 
2810 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois.
Nickey Chevrolet Sales. Ine., 

5010 Irvlng Vark Blvd., 
Chicago, Illinois.

Nieburger Chevrolet Co., 
7744 Ktoney Inland Avenue, 

Chicago, Illinois.
Buy O’Conncil Motor Co., 
<625 W. Madison Street, 

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

75 H S. Halntefl Street,
• Chlcugo, Illinois.

Orine A' Sheets Motor Co., 
6522 Cottage Grove Avenue, 

Clilcago, Illinois.
Kidgeuay Motor Kales, 

Lansing, Illinois. 
Roosevelt Motor Hales Co., 

3838 Roosevelt Koad, 
Chicago, Illinois.

kitus Chevrolet ver-

Ross Chevrolet Kales, Ine., 
1832 Irvlng Vark Blvd., 

Chicago, Illinois.
Keli ullcr-llaf nėr Chevrolet, 
4741 Cottngo Grove Avė., 

Chicago, Illinois.
Seip Chevrolet Sales, 
8622 Cotninerclal Avė., 

Chicago, Illinois.
Sitperior Motor Kales, Ine,, 

<>913 K. Halsted Street, 
Chicago, Illinois, 

Trl-City Motor Co., 
Vark Rldge, Illinois.

Uptotvn Motors Corp., 
■1859 Broadivcy, 
Chicago, Illinois.

Vanderploeg A Reltveld, 
South Holland. Illinois. 
Vk'cscott-Schonlau, Ine., 
1215 Chicngo Avenue, 

Eviinston, Illinois.
Wcst Auto Sales, Ine,, 

511 K. 5tli Avenue, 
Mayuood, lilhuds. 
Wlttc Motor Kales, 

49-!-<i Wcstern Avenue 
Kine Ikhind, Illinois. 
5 ailsoii Chevrolet Co.,

< h < .iv> lt; > Iii-.. Illinois.
Yoiing A Holfnian t lievrolet 

1)220 S. Ashland Avė., 
Chicago, Illinois.

G. W. Zander Motor Ka|(.M 
Arlington Heights, III, ’

VVIDE SELECTION of POPŲLAR M AKIS MOOELS ■
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Radios

J
BUDRIKO DIDELIS PIRKIMAS
IR DAUGYBĖS PARDAVIMAS 
PADARO GALIMU PARDUOTI 
RADIOS UŽ TOKIAS ŽEMAS 

KAINAS:

RCA Radiola AC 7 tubų,_ vertės 
$150, su tūbomis, 
su viskuo ...............
Atvvater Kent, 
su viskuo ...............
Majestic 8 tūbų, 
viskuo 
už ............................
Sonora Kombinacija 
vertės $350, už ....
Philco 8 tūbų 
viskuo, 
už ..........................
Sparton 9 tūbos, Dynamic, ver-
£• ™.......... $98.00

$39.00
$36.00

Bosh 8 tubu Super Dynarnicv su 
viskuo 
už ....
Parduoda ant lengvų išmokėjimų, 
Jus girdite Budriko Programos 
kas nedėldienj iš W. C. F. L., kas 
ketvcrgas iš W. II. F. C.

JOS.F.BUDRIK,
INCORPORATED

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

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

in 
de 
of

The Youthful 
Traveler

Travel—a magic word —• a 
key to the heart of every 
youngster vvhose imagination, 
greatly excited by reading ac- 
counts of daring sailing over 
the world’s great expanses. 
raises ardent hbpes of follovv-

' ing the trails made by ad- 
■ venturous spirits.

One such little dreamer 
Chicago is Hartley Edvv'ard 
Gerald, eleven year old son 

[John de Gerald, Vice President 
| of the Peoples National Bank, 
i For the past three, years he 
I has traveled every summer, 
i unescorted, from Chicago to 
! Beaver Island where he has 
spent his vacations dreaming 

| of embarking* some day for the 
tropics. And now he has in- 

I duced his parents to allow him 
I to take a tri^ to the West In- Dy namie, su IL 

$49.00 dies and South America. Re-
CAO Art I servation have been made for $98«UU I him on the “VVestem bcean”, 
Jynamic su lileaving New York July 3rd for 
$49.00 the Lesser Antillles and South I America.

The Lesser Antilles are scat- 
tered likę a string of pearls 

Porto Rico to the, Guia- 
$75.001 | nas and although separated by 

i only short 'distances. they boast 
■ at leagt ten individual 
national traits. The Danes 
predominate i n St. Thomas and 
St. Croix; the British in St, 
Kitts and Antigua', <the French 
in Guadeloupe, Martiniųue and 
Cayenne; the Scotch in Barba- 
dos, the English in St. Vin- 
cent. S't. Lucia and Grenada; 
the Įlindus * in Trinidad, the 
Chinese and Dutch in Parama-
ribo; while British Guiana 
could be called a cosmopolitan 
rendezvous.

Beauty of scenecry, vegeta- 
tion and atmosphere is supple- 
mented by a kaleidoscope, of 
briliant colors made by the gay 
hued houses, the dress of the 
natives and the brilliancy of 
the scarlet and vvhite clusters 
of radiant flovvers.

Besides providing a feast for 
the eyes, these sea girt gardens 
possess a historic past crovvded 
with the glamour of romance 
and adventure. For it is here 
that really began the, more or 
less epochai tumultuous careers 
of those daring mariners — 
Columbus, Cortez, Balboa, De 
Leon, Pizzarro, followed by 
Drake, Raleigh, and Morgan, 
ushering in the realm of the 
buccaneers and the navai strug- 
gles of Rodney, De Grassei and 
Nelson. Almost every ba'y, 
headland or city site in the 
Golden Caribbean is a landmark 
of historic rordance.

The lover of romance and 
adventure, finds in this earthly 
paradise the nearest fulfill- 
ment of lifd in most agrreeable 
climatic conditions. And no one 
can do justice in describing the 
cool tropic nights with the 
stars glėaming near and large 
likę golden lanterns in' a violet 
sky.

The youthful traveler feels 
very proud of the confidence 
placed in him by his parents 
in allowing him to ,go on the 
long trip unescorted. His school 
chum at the Robert Fulton 
School share i n his pleasant 
anticipations by dreaming with 
him of prbbable adventures 
that he may encounter.. Kart- 
ley will take his Brownie cam- 
era with him and^i goodly sup- 
play of films in order to bring 
back some interesting views. 
He also expects to do some 
skefching.

His father is a member of
the L i t h u n i a n American 
Chamber of Commerce in Chi
cago.

Marųuette Murmurs
Rain! go ’vvay!

Another Marųuette Club 
function gone awry. Two 
Specials had been chartered for 
the big M. C. Sand Dunes pa'rty 
lašt Sunday būt plans did not 
materialize, for alas! rain has 
once more intervened to spoil 
our fun. It never rains ex- 
cept on Sunday. Nevertheless 
the grang- grot tog’ether in the 
afte.rnoon for a little impromp- 

Itu palty, knickers, gingham. 
svveaters at all, over at Flo 
Belskey’s home. Diligently pre- 
pared lunches were not wasted 
after all. Flo and Annette saw 
to that. The boys are, going 
in for Negro spirituals to shoo 
avva'y the evil spirits that beset 
our path.

One little bright ray of sun- 
shine came through the clouds 
i n the forni of a itwilight vic
tory lašt Friday, the 16th. at 
Gage Park for the Marquette 
Maroons over the Gage Park 
A. A. The' Maroons eked our a 
win with būt three hits,< behind 
•the sterling pitching of Lfefty 
Schnukas who was opposed by 
another southpaw. The score 
vvas 4 to 3. Schunkas striking 
out fifteen in seven innings and 
his opponent eleven.

Sunday, the Marųuette 
Maroons engage the Grayhound 
nine a t Gage Par. Diamond 2, 
3 P. M.

Johnny Macas, Vice Pres- 

Pirmas Gegužinis Piknikas
Rengia Lietuviu Piliečiu Brolybes Kiiubas Amerikoje

Nedelioj, Gegužės-May 25 d., 1930 m
i- S. Svalainio Farmoj,

Keane Avė. ir 87*h St., JUSTICE PARK. Pradžia 10 vai. iš ryto. 
Bus puiki muzika: grieš lietuviškus ir angliškus šokius. Atsilankę 
busite visi užganėdinti. Prisirašymas i Kliubų veltui.

Kviečia visus KOMITETAS.

ident tonight celebrates another 
birthday anniversary at his 
home, 2551 W. 45th St.

SLA. Sixt Dist. Delegates 
meet to-morrow at Indiana 
Ha'rbor, Indiana.

Congratulate Grand Rapids 
SLA. Gr. 60 LAA. team on 
their recetit victory and assure 
them we’ll try to arrange a 
mecting with the Marųuette 
Maroons at our eal’liest opport- 
unity. Certainly wish charm- 
inję Maeme Daltou would sub- 
mit more of her excellent news 

accounits to these columns.
A. A. Royce,

Prexy.

5<=========^=8================
Pirmas Linksmas išvažiavimas

Rengia
DR-STĖ ATGIMTIEM LIETUVIU TAUTOS, MOTERŲ IR VYRŲ

Nedelioj, Gegužės 25 d., 1930 m.
Kučinsko Darže, Justice Park

Gerbiamoji publika, širdingai esate kviečiami seni ir jauni atsilan
kyti j musų linksmą, išvažiavimą, kur turėsime saldaus gėrimo ir 
gardžių užkandžių, o prie to turėsirtie gerą muziką, prie kurios ga
lėsite linksmai laiką praleisti. Pradžia 12 vai. po piety

Kviečia KOMITETAS.* - ‘ l _ __

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

NAUJOS IMPORTUOTOS 
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 

Gražios Skrybėlės. Didelis pasi
rinkimas. Žema kaina — 

$1.95, $2.45, $2.95, $3.50
Tai nėra čain Storis. Įsteigta 5 m.

Bernard Petka’s
4171 ARCHER AVĖ.

Kampas Richmond St., Chicago^

...... ...... n iiirni

ASTUONIOLIKTAS
LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ

APVAIKŠĖJOJIMAS
Gegužės 30 d., 1930

Pradžia 10 vai. ryte
PROGRAMAS

1. Keturakio Benas
2. Pirmininkas M. Liubinas — kalba
3. L. K. M. Choras, vadovaujamas A. P.

Kvedaro
4. L. Pruseika — kalba
5. Darbininkų Aido Choras, vadovauja

mas A. P. Kvedaro
6. M. Vaidyla — kalba
7. Jaunos Birutės Choras, vadovaujamas

Sarpaliaus
8. P. Grigaitis — kalba
9. L. K. M. ir D. Aido Chorai po vadovyste

A. P. Kvedaro

Po programai bus piknikas Justice Darže. 
Visus kviečiame dalyvauti ir tuomi parem
ti šią naudingą įstaigą. KOMITETAS.

NAUJIENŲ
4

NEDELIOJE,

BIRŽELIO
(JUNE)

8.1930
ČhernausKo Darže Justice, Illinois
Kas metas “Naujienų” piknikuose dalyvauja nuo 6,000 iki 8,000 lietuviš
kos publikos. “Naujienų” piknikas, tarsi savos rųšies tautiniai istorinė 
šventė, į kurios apvaikščiojimą suplaukia tūkstantinės minios vienos 
tautos žmonių. Taip, “Naujienų” piknikas, tai yra milžiniška sueiga vienų 
su kitais, kad galėjus bendrai pasilinksminti, maloniai laiką praleisti, 
draugiškai pasišnekučiuoti ir apie praeities ir dabarties laikus - mintimis 
pasidalinti.

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

Chicagos Lietuvių Šurum-Burm arti -

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

Viskas tas bus

“NAUJIENŲ” PIKNIKE, BIRŽELIO-JUNE 8, 1930 
Chernausko Darže.

Lauksime Jūsų
KOMITETAS.

■ .............. — •• .... .
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RAUDONAS GRĄŽTAS
Tavorščius Valonis nesako, 
s Dlarbo prrliją pakrikdys. 

» taip pat nesako savo la- 
36tos SI.A. kuopos sekreto-1 vorščiams, kad Komunistų par- 

rius, Simons “Sim” Simuką:- tijos Anglijoje nei skutų lie
tis, kuris nebuvo išrinktas 4?-I beliko. — R. Gr.
legatu į ateinantį SLA. seimą, 
pametė išrinktų delegatų rin
kimų rekordus.

Kitame susirinkime ku?pa 
turėjo delegatus rinkti iš liau

NAUJIENOS, Chicaeo. m

36-ta S L A. kuopi vis tik 
turėtų apsižiūrėti

CHICAGOS

I švenčiausią auką dievams. Ma- 1 (>4'51)—-Magdei Bendikienei 
l kedoniečiai vartojo sviestą kaip 25311 
itepafą po maudymosi. Ispanijoj 
■dar 17-me šimtmetyje po Kri
staus gimimo sviestas laikyta

I medikaliu reikmenų krautuvėse 
ir vartota kaip išorinė gyduolė.

l Vokietijos kaimuose šviežias, ne-i 
i sūdytas sviestas ir šiandie va-r- 
i tejarna nudegimams gydyti”,

lH |(;7—Pranui Brazuliui 
16155—Petronėlei Šlapionei

Juozui Drcvinskui 
16476 Veronikai Tumai! ienei 
16471—'Petronėlei Balčienei I 
l(j 158—Juozui Butkui 
1 (i 475—Juonui Balčiūnui

šeštadienis, geg. 24, 1930
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16463—Juozapui Bitinui 25589—Onai Gabrinienei 25597—Onai Valtarienei
1-6468—Onai Vilcauskienci 56771 K. Grekštienei 25661—1 k A n tanu v iči e nei
16466—Jokūbui Pe-trat 56775—Elzbieta i šiau 1 ienei 25601—Marijonai Žalienei
KHI 9— Ant am i na i Oksienei 56776—Onai Vasiliauskienei i 56777—Anlonianai Gricaitei’
25580 Jonui Venckui 2 >592—Petrui (ratavėnui 51 >7 8Q—Po' r u i 1) ž i o v i n u i
25581—'Ma rijonai Dup ienoi 25'5-9.' J— Onai š u k’ i e n e i 25344—Mari jonai Griniui: i
25582 Juozapui šaparniui 25591—Juzef_;.i Rcmeikailei 1(2,15 Bcncdiklci Buknienei
25584 Pranciškui Baniui 25 595—A n e 1 i j a i R ei 11 e i kai t c i lf,5(!'5 Martinui Ror.ianskiui

i 255'88 Karolinai Jin kauskienei 25596—Rozalijai Kančfenei lf‘507 Juozui Liepui

jo.
Bet Simokaitis ir vėl nebu

vo išrinktas.
Kas bus, jei “Sim’as” dar pa

mes visas kuopos knygas, kaip 
kad jis pametė savo trijų žmo
nių partija su visu Liaudies 
Tribūnos kromeliu?

A(ndrhilis) mano,
Vilnies

ŽINIOS
$21,000,000 Chicagos 

paštui

Draugas

kad visi 
skaitytojai yra 
durniai

Vilny rašo, kad milijonai An
glijos darbininkų išsirinko so
cialistine darbieČiu valdžia 
tam, kad ji “kapitalizmą gel
bėtų nuo žlugimo.”

Kelinti meteliai, o vis dar 
tebeperšti

K. Valonis kelinti metai 
diena atsimena Naujienų 
daktorių Grigaitį palojoti.

Vargšas, matyt, ir mirs 
užmirš to Grigaičio “kiko”, 
ris jį iš Naujienų kelio 

blokų nunešė j Vilnį ir iš 
Slrazdo padarė K. Valonį.

Draugas L. Pruseika geriausiai 
myli Naujienas

Draugas L. Pruseika, 
pyksta, kad Naujienos 
žinutę suvėluoja įdėti, 
tų būt , stropesnis ir | 
Vilnį už tai. kad ji kai 
žinutes, ypač iš raudonos ma-i \Vcst To\vn, įlydė Bark ir 
tuškos Rasiejos, visai nutyli, j Jefferson to\vnship piliečiams

Bet draugas L. Pruseika var- j išsiuntinėta 300,000 -taksų bi- 
ų. Tos taksų bilos sutrauks 
pavieto iždą apie $100,000,000.

Prezidentas lloover kreipėsi 
Į kongresą prašydamas paskir
ti viso -$21,690,(1110 pašto tro
besiui Chicagoje. Tiek kaštuo
siant vieta, trobesio pastaty
mas ir įrengimas ir vietą aero
planams sustoti.

Tuo 'pačiu laiku 
! ira

prezidentas 
ė $5,275,000 paštui staty- 
levelandie.

Caponę traukia 
teisman

ki.<os kornisjonierius.
Turėdami daugiau žinijos 

maitinimosi srityje, mes varlo- 
jj?mc sviestą dabartiniu laiku j 
kaip vieną sveikiasių maišioj 
produktų. Jus sužinosite dau
giau apie šį nepavaduojamą 
maisto dalyką Sveikatos ir Ap
šviestos Parodoje, kuri dabar yra 
Coliscum trobesyje, prie 15— 

Jos ir Wabash gatvių. Jus pa
matysite, kaip sviestas pada
rom-.’.. ir kokios priemonės nau
dojama, kad turėti sveikiausią 
maišia. Sviestas yra svarbus ne 
tik kaulams, bet ir celėms, bū
davo I i. l odei sviestas. ywi būti
nai reikalingas maistas augan
čiam vaikui. Jus turėtumėt pa
sinaudoti proga 
kalbamą parodą, 
site nesuskaitomą 

I

svarbių sveikatai 
se ir gyvenime”, 
Kegel.

ir atlankyti 
kurioj užtik-

jūsų namuo- 
užbaigia Dr.

egužinis Rakandu Išpardavimas
: įkandu Išpardavimą ir mes užtikriname jus, 
ai)) patraukinčios. Viskas sankrovoje stačiai 

‘, Rakandai dėl

TOJ mes pradedame musų Gegužini R;
kad retai kada vertės ir kainos būna tai

dvelkia naujojo sezono dvasia, taip madingi ir gražus yra musų rakandai.' 
kiekvieno kambario namuose parodo augščiausią kokybę, kurios išreiškėju yra ši popu- 
liarė sankrova. Žemiau parodyta vertė yra bendra visoms kitoms vertėms, kokias čia 
rasite šiame išpardavime.

Banditai darbuojasi

kuris

Chicapros vanduo

ir

Chicagos sveikata
taryba

kas
rc-

Daniunienei 
Stetkui
Čekauskienei 

Stasevičiui

ne- 
ku-

“ M ūgusie j i y pa t ingai 
puoštis tarpe graikų ir

Trys banditai surišo naktinį 
sargą Steel Sales Co., 3320 So. 
Craiwford avė., prisikrovė troką 
brangaus plieno ir skaistvario 
ir pabėgo.

Ralpbą Caponę, broli garsio
jo Al Caponę, probišenai trau
kia. teisman ir kaltina ji nusi
žengimu blaivybės įstatymui.

šauniai 
romėnų,

1 dar 150 metų pirm Kristaus gi-i

NEDĖLIOJĘ
1930
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IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

NAUJIENAS 
Pinigus gavo: 

25577—L. Kabeliui 
25578—M. čerbauskienei 
56766—J. Audri kaitei 
56770—K. Širmuliui 
56772—A. Savickienei 
56773—B. Narbutienei 

! 2534d—A. Leipui 
16442—M. Jankauskienei 

i—A. Katauskienei 
—B. Venckienei 

16440—K. Raudžiui 
16448—J. Praniskienei 
16451—J. Zemoksliui 
16441—Bessie Straus 
16447—M. Klimiitei 
16446--E1. Jurevičaitei 
16437—A. Jonionienei 
25336—A 
16452—J. 
16461—0. 
16466—S. 
25585—Lietuvos Ūkiu. Adm. 
255j7—L. Griniui. 
16115—Albinui Bielskiui 
16431—Ženei Atstupėnaitei 
50767—L. Žukauskui 
25569—-Emilijai Vali u lienei 
25571—Barborai Margei y te i 
16439—Petrui Naujavičiui 
2533 I B. Tamašauskienei 
16451—(). |P,. Paulauskienei 
16162 Antanui Nugarai 
16172 Onai Paulauskaitei 

į mimo naudojo sviestą kaip aliejų j 1647 t Katrinai šlileris 
ir kaip tepalą. Indu- 25338—Julei Jurevičienei 

Onai Vaivadukei

ture-j
pabarti išsiuntinėta taksų bilos 16449

Chicagos vanduo — purvi- 
! nas. Jo skonis prastas. Bet jis 
nepavojingas sveikatai. Taip 
mano apie Chicagos vandenį 

Į .irof. Jordan ir Dr. J. A. Abt, 
garsus pasauly specialistas kū
dikių ligų. Jis, girdi, galima

giai begu tai padarys. Pats į | 
sakosi, kad kaip Chicagoj esąs,'į 
dar šimto eilučių Vilnies ne-, 
paskaitęs. \

Naujienas jis uoliai skaito 
nuo pradžios iki galo, dagi smul
kiausius jose telpančius si 
bimus.

Ten dar blogiau

‘^Pastaruoju laiku Kaune
provincijoj padaryta daug kra
tų... Areštuotieji kaltinami pri
klausę komunistų partijai,” — 
cituoja vienas mūsiškių komu
nistų lapas ir dejuoja: “Leng-i 
va, labai lengva ‘tėvynėj Lie-1 
tavoj’ į kalėjimą patekti (ko-i 
munistui) ir ‘turmavą duoną 
valgyti. Dagi caristinėj Rusijoj 
to nebūdavo.“

Taip tai taip. Bet komunis 
tinėj Rusi jos šiandie dar blo-j 
giau. Ten ne tik labai lengva į . ..... .. ... . .s x • • i «« sai vartojo ii kaip didžiausia ir 25339nekomumstui i kalėjimą pa-Į * k 1
tekti, bet taipjau lengva ir su
šaudytam Luti.

Apie progą partijai, kurios 
nebėra

l'avorščius K. Valonis komu
nistų Vilny pranašauja, kad kai 
Anglijos Darbo partija (Mauro 
darbą atliksianti kapitalistams, 
tai ji busianti gerokai pakrik- 
dvta, o tada busianti proga 
Anglijos komunistų partijai pa
imti valdžią į savo rankas.

EXTRA!
Linksmas Išvažiavimas Su Šokiais

Gardus perimai ir užkandžiai veltui- 
Rengiamas

Nedėlioj, Gegužės-May 25,1930
I. Spaičio Darže, Shady Tree Inn.

ant Archer lload, priešais Oh Henry Park, Willow Spring, 111. 
Norintis važiuoti su troku, ateikite prie J. Slickaus namų 

10 vai. iš ryto, 2150 S. Hoyne Avė.
Pelnas eis neturtingiems moksleiviams Lietuvoj. _ 

Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJAI.

DYKAI 
Pastatoma 

Eelektrikinė 
• įkempa

‘N'i!

Įįfafll

y

K

s 
į

- i į

7

Šie Pažymėtini Seklyčių Setai 
Išreiškia Laiko Madą

Štai yra. reta proga. Dabar jus galite gauti gražų dviejų šmotų setą, kokio jus visuomet 
pageidavote savo seklyčiai. Tokia proga paprastai jums kainuotų $159.00. Šie du šmotai 
yra gražiausi, puošniausi, kokie buvo pagaminti! Išmušti puikiausiu Mohair.

*98.00
Naujos išgaubtos, minkštos nugaros. Pasirinkimui damask, rnohair, velvet ar tapestry 
išmušimas. Pasirinkimui Club, Lounge, ar Occasional Kėdė.

Central District Furniture Co
AUGŠTOS RŲŠIES RAKANDAI, KAURAI, PEČIAI IR RADIOS

3621-23-25 So. Halsted St
Tel. Boulevard 0987

Chicagos Lietuvių Draugijos S. Pašalpos
šitas piknikas, tai yra visų Chicagos lietuvių piknikas. Jį rengia viena didžiausių lietuviškų pašal- 

/ pinių draugijų mieste Chicagos.
Šitas piknikas tai bus žaismių, juokų ir smagumų piknikas, šimtai Chicagos lietuvių rengiasi daly

vauti šiame piknike. Tamsta irgi negali būti namie, nes jūsų kaimynai bus Čia.
Apart visų įvairenybių, kokias čia galėsite matyti ir juose dalyvauti, bus dar šitos: Virves trauki
mas tarpe Vilniečių ir Suvalkiečių. Prie Vilniečių priklauso visi Vilnijos gyventojai ir sykiu dzūkai. 
Prie Suvalkijos gyventojų — visa Suvalkija ir sykiu kapsai ir zanavykai. Vieni iš jų laimėtojai 
turės persiimti su Kauniečiais —• laimėtojai, galutinai persiims su* tvirčiausiais žmonėmis lietuvių 
tautoje, tai žemaičiais. Kiekvienoje pusėje dalyvaus lygus skaičius žmonių. Laimėjusi grupė gaus 
dideles dovanas.

GeguZčs-May 25,
Justice Park, Archer ir Kean Avė

(Prie Tautiškų kapinių)

Taipgi eis bėgtynės vyrų nuo 25 iki 100 metų,
moterų nuo 25 iki 100 metų, 
vyrų ir vaikinų nuo 16 iki 25 metų, 
moterų ir merginų nuo 16 iki 25 metų 
vaikų nuo 10 iki 16 metų, 
mergaičių nuo 10 iki 16 mtų.

Visi laimėtojai gaus stambias dovanas įvairiais daiktais. Lauksime jūsų visų į žaismių, juokų ir 
smagumų vietų, tai yra i Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. Metinį Pikniką Justice Parke. Kviečia 

KOMITETAS.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Burnside
Maskvos davatkos baidosi 

šešėlio
savo

tų narių, kurie dirba Susivie
nijimo labui.

Rinkimas delegatų. Nominuo
ta, kaip kandidatai j delega
tus, net 16 ypatų. Ir visi sura
šyta ant balotų. Bet surašyta 
ne taip, kaip buvo perstatyti. 
Ba tavoršeiai, būdami komisi
joj, dėjo savųjų pavardes pir
mose vietose, o nepatinkamų 
jiems kandidatų pavardes apa
čioje; ir vis vilkino, kad nariai

PRANEŠIMAI

L. S'. S. C. C. kuopos susirinkimas 
bus šeštadieni, Gegužės-May 24 d., 
“Naujienose”, 1789 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30 v. v. Malonėkite būti-, 
nai dalyvauti šiame susirinkime, tu
rėsime apkalbėti reikalą rengimo ap- 
vaikščiojimo paminėjimui 25-kių 
metu nuo VILNIAUS SEIMO ir 
įsteigimo LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS. Bus ir daugiau kitų 
svarbių reikalų aptarti.

Draugiškai kviečia,
L. S .S. C. C. Kp. Valdyba.

Dr-jos šv. Petronėlės narės malo
nėkite atlikti išpažinti sųbatoje, ge
gužės 24 diena, o nedėlioj, gegužės 
25 d., 7 vai. ryte susirinkite i Šv. 
Jurgio parap. svet., iš tenai in cor- 
pore eisime j bažnyčią prie Šv. ko
munijos. Kviečia Valdyba.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje 63-čios kuopos susirin
kimas šaukta atvirutėmis ba
landžio 1-mai dienai. Ir tame 
susirinkime buvo išrinkti sep
tyni komunistai delegatais į Su
sivienijimo seimą.

Bet pradėjo patys savęs bi
joti, tai nusitarė užklausti Cen
tro, ar jie gerai rinko delega
tus. (Javo atsakymą, kad nie
kas tokiu bildu nerenka dele
gatų, kaip jie rinko. Centras 
patarė rinkti delegatus iš nau
jo.

Sušaukta kitas susirinkimas. 
Pirmininkavo jam A. Maeuke- 
vičia, sekretoriavo F. Rimkus. 
Abudu tavorščiai taip buvo iš
sigandę, kad daug narių su
sirinko, jogei dėl to neteks bū
ti tavcvščiams delegatais, kad 
visokiais budais trukdė susirin
kimą, idant nariai išvaikščiotų, 
o pasiliktų dauguma tavoršcių 
sekėjų.

Skaityta laiškas iš tavoršcių 
2 apskričio su prašymu, kad 
kuopa paaukautų pinigų dele-

(ii komisija nė nepaskelbė 
kiek buvo narių susirinkę. Tik-, 
tai skaitant balotus pasirodė 
10$) balsai.

Susirinkimas pradėta 8 va
landa vakare, o balotai suskai
tyta 1 
torius

Graborlai 
**www**^wwww***^*ww**s*www*^*^****' 

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

ko du

valandą nakties. Sekre- 
F. Rimkus balotus par- 
karčiainą. Kada susirin- 
komisijos nariai, tai ir 

a. Kiti nebuvo dėl vė
laus laiko. Žinoma, kaip tokiu 
būda balotai skaityta, tai ne 
stebėtina, kad penkias' vietas 
komunistai pasiėmė sau, o dvi 

'davė priešininkams, idant šie 
I tylėtų, nesakytų kaip buvo bal
sai skaitomi.

Jeigu šitaip butų padarę ne 
komunistai, tai komisarų gii- 
zicla butų išleidusi ekstrą lli- 
dą ir dar po to kasdien butų 
malusi apie suktybes. Bet kuo
met komunistai suklastavo bal
sus, tai ji tyli kaip oisteris.

Tokie rinkimai yra neteisin
gi. Narys.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos įvyks piknikas ne
dalioj, gegužės 25 d.„ Justice Parke, 
Archer ir Kean Avė., prie tautiškų 
kapinių. Piknikas bus vienas iš 
puikiausiu šį sezonų; daugybė įvai
rių žaismių: kaip tai traukimas vir
vės vilniečių su suvalkiečiais, taip 
su kauniečiais.

Bėgtinos jaunų vaikų, mergaičių, 
moterų ir smaugusių vyrų. Bus duo
dami prizai laimėtojams. Visiems 
bus daug juoko ir smagumo ant 
tyro oro. Puiki orkestrą po vado
vyste Barčiaus griež visokius šo
kius. Kviečiame atsilankyti skait
lingai praleisti smagiai laika.

Kviečia Rengėjai.

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s

Shampoo
Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėjų, arba 
prisii)skito 50c už pilno 
didumo bonkų.—Pinoud, 
Dopt. M., 220 E. 21 St., 
New York. (Sompclio 
bonkuto dykai).

Pigiai ir Gerai
ko pastebėtą^kad neseniai pats • 
2 apskritis paaukavęs negkų la
peliui (“Vilniai”) pinigų, 
ko dabar jis prašąs aukų iš. 
63 kuopos? Komunistėliai susi-Į į 
rinkime tiesė visokius tinklus, .mobiliu, f ... 
kad iškaulijus pinigų. Bet iš- pjgilks< 
kaulyti jiems nepavyko. Susi-: v-erus 
rinkimo dauguma atmetė U tai: 
humbukierių planą ir neauka-| E|g|)i 
vo ne cento. j-y ‘

Suprantama, komunistai tuo- 'automobilių visokių išdirbyščių, 
jau pradėjo

mėnuo
įgūžės, kad i, -gamta kviečia mus 
| i miškus. Bet kad pasiekti miš
ką, ar farmą, rei'kia turėti aulp- 

. štai S. Rumchaks už- 
, gražius, greitus ir 

automobilius, kaip an- 
VVilIys Knight, VVillys 

W ii lys !Six ir VVhippet.
i Taipgi turi daug gerų vartotų

’ ■ - uuviHiivMinu visumų imui uy svuių,
užsipuldinėti an. ktiriuos parduoda labai pigiai. 
--------------------- Norėdami pigių, bet gerų

- ' ■ ■ j autoin^lijj, yį^eipkih"s į Whitį

Išpardavimas 1 ‘ s 1 s n wtelefonas Yards 0699.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

Pranešu visiems lietuviamsi 
waukeganiečiams ir 'taipgi vi- 
siems aplinkiniams, kad aš esu! 
priverstas išparduoti savo krau-1 
tuvę dėl sveikatos sumažėjimo. 
Tad dabar gera proga įsigyti! 
krautuvę geroj vietoj gerų j 
žmonių tarpe ir apgyventoj per 
daug metų. Meldžiu atsilanky-' 
ti ir datirsite.
chicagiečių Įkyrėjo 
ir norėtų ramaus 
Tai tokiam kaip 
mano vieta.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
P a š t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai,

O gal kam iš 
didmiestis 
gy venimo. į 

sykis tiktų

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

išpardavimą. 
labai pigiai.

Dabar aš darau 
Viską parduodu 
Daug tavoro parduodu pigiau, I 
negu mokėjau.

Tavorų turiu dėl moterų,1 
merginų ir vaikinų — šiušių,1 
pančekų. dresių, apatinių ir vir
šutinių ir kitokių visokių daik-į 
tų visiems gyvenime reikalin-I 
gų. Vyrams kelnių, marški-1 
nių, šiušių. Negaliu visko, ką 
turiu išpasakoti, 
j u kad ‘viską
paprastai pigiai.

Visą krautuvę
visai žemą kainą.

Ateikite ir pamatysite, kad 
dabar pas mus pirkdami sučė- 
dysite du pinigu. Ateikite vie
liniai ir iš apylinkių.

Tik pakarto- 
parduodu ne-

parduočiau už

J. MATULĖN AS
906 - 8 Lincoln St 

Waukegan, III.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
f -----oi—

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofiso Telefonas Virglnla 0030 
Tel. Van Burea 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 31 ryto iki 1 po pietą, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas North Sids 
3413 Frartklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

____ Įvairus gydytojai
f GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slapias ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 iki 1Q 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 04G4

A. K. Rutkauskas, M.D.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

■Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752 
-o-------

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. ¥USKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

s x Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU 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. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Lietuvės Akušeres ___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Pbysical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

PRANCIŠKA STOTIS 
(po tėvais Chapas),

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

CHICAGO. ILK

IGN. J, ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonas
Boulevard

1327 So.

1646 W. 46th

Telefonas < 
Cicerą 3724

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
PritaHcau Akinius 

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

__  Lietuviai 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 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tol. Boulevard 7589

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

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.

!

kuri mirė gegužės 19tą, 1930 
m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse negalėdama atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jai 
paskutini patarnavimą ir paly
dėjo ją i ta neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmorjems ir suteikusiems 
vainikus ir mišias draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui, kun. Martipkui kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą; dėkavojame grabo- 
riams A. Masalskiui ir A. Pili
pavičiui ir pagalios dėkavoja
me tiems, kurie sudarė gražų 
skaitlių automobilių; o tau 
musų mylima Pranciška, sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje. Tu 
,pas mus jau nebqsugrlši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas ta
ve ateisime. Lauk mus atei
nant.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Brolis, Pusbrolis 
ir Gimines.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILU

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

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

7
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LOVEIHIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETK0S
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halstcd St. Tel. Boulevard 7314
_ — ------ —

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

i r 
patar- 

dieną ir 
visose 

dalyse, 
pagel-

Phone Canal 6222DR. S. ĖIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repubhc 7868

Dr. Samuel Kruchevsky persimainęs j
DR. S. KRUSE

DENTISTAS
1313 S. Hulsted St. 8 S. Michigan Avė.
Dienom ųt., ketv., sub. pan., ser., pėtn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky
ki! i mano ofisą dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo

3241 S. Halstcd Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis — Utar., Ketv. ir Subątos vak 
Vasąlle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v

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

Room 298 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata*

Ofiso ir Reą, Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

TIK SUGRĮŽĘS 1$ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Z Nedėlioj pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5956
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOKIS 
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.

Nedfilioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel, Blvd. 3201

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1KDI

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
<601 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.

756 Wcst 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos mio 10-12, 1-3. 7-9
Res.: 2506 Węat 691 h St..

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

DK. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Cenn! 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 S 

Nedėlioj pagal sutarti

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. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Prdktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškė. Vyrifikų 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 ▼. dieną

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avcnae 

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

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

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketverga|«

8 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v
" Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 14 St., Cicero, UI.
X-Ray ir Ga;

Valamlos: 1042 ryt., I :30-5 ir 6-9 
vai, vak. Seredomis ir Ned. susitarus

John Kuchinskas %
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 

lOHNBBORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Room 2117

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 0600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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 petn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2662

JOSEPIJ J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Abhland Avė.
Tel, Boulevard 2800

Kės. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos
Lietuvių Furnished Rooms

šeštadienis

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAUJIENOS, Chicago, r. 24. 1930

Roseland

95 strcet ir Michigan avenue, 
Golden stariečiai loš besbolą 
su Kensington Boosters jauk
tu. Pradžia 2:30 valandę po 
pietų. .

Jau du nedėldienius, dėl lie
taus, stariečiai negalėjo besbolo 
lo.šti. Todėl dabar, jeigu 
nesulaikys, stariečiai yra 
rengę gerai priešininkus 
tikti.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ

Fartners Vvanted
Pusininkų Keikia

REIKAI.INGAS pusininkas į va
lymo ir taisymo krautuvę. A. Yu- 
shas, 4457 So. Talman Avė. Tel. 
Lafayette 2536.

FORNIŠIUOTI kambariai 
rendos. Taipgi ieškau bile koki 
darbą. 6011 So. Peoria St. 2 lubos, 
antros duris. 

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

BARGENAS. Pardavimui bučer
nė, kainuoja apie $3000. Parduosiu 
už jūsų pasiulyjną. Visi įtaisymai. 
Tel. Lafayette 4227, arba Hemlock 
9113.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų už gas- 
padine, esu patyrusi. A. M. 1422 S. 
49 Ct., Cicero.

PASIRENDUO.J A kainbaris garu 
šildomas, dėl vaikino, turi būt šva
rus. šaukit po 6 v. v. 1804 So. 50th 
Avė., 1 floor, Cicero, III. Telefonas 
Cicero 652J.

o

O

o. rrjbr^nvvYii,/;, PAIEŠKAU nesunkaus darbo, esu
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187 ilgai sirgęs, negaliu da sunkiai dirb-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SAVININKAS priverstas parduoti 
St., arti Mar- 
parduotas su

lietus 
prisi- 
pasi- 
N.

Pinančiai
Pi n »n*a 1 * Paakol«n<

CLASSIFIED ADSi

Educational
Mokyklos

Paskolos suteikiama 
i vien?, diena 

2-RI MORGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

j “S4*1 v* c v vu* m

ti. Norėčiau gauti darbą kaipo sar
go ar dženitoriaus pagelbinjnko ar
ba ant ūkės. Karvių nemoku melžti. 
Galiu prie namų kur dirbti, dirbsiu 
už mažą atlyginimą. Esu teisingas 
žmogus, nevartoju munšaino ir ne
rūkau. Esu pavienis, 47 metų. Ga
lite atsišaukti ir iš toliau. Kam bu
siu reikalingas, greitai atsišaukite 
laišku. Box 1201, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS tuojaus patyręs 
j bučeris. 3400 So. Ix>we Avė.

KAMBARYS ant rendos dėl že- 
notos poros be vaikų, šviesus, 
šildomas ir visais patogumais. Mrs. 
Jenik, 1050 W. 57 St. 

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

TšSIRENDUOJA kambarys, 
žus, šviesus, prie pat Garfield 
ko. 528 So. Lavvndale Avė .

garu

gra-
par-

RENDON kambarys, apšildytas, 
su visais parankamais, su ar be val
gio. 6750 S o.Campbell AVe. 1' lubos

PARDAVIMUI kendžių, ice cream, 
cigarų ir smulkmenų krautuvė, 4 
pagyvenimui kambariai. Gera pro
ga vedusiai porai. Priežastis, ap
leidžiu Chicagą. Kreipkitės Box 1199 
Naujienos.

O

EXTRA BARGENAS! Parsiduoda 
Fruit ir Vegetable štoras 
10728 Michigan Avė. ■------ o------ —

adresu

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Saukite: La fa.votie 7352.

bizniavą lotą ant 71 
ųuette Park. Bus 
mažu įnešimu.

Lotas ant Westem 
ųuette Rd. mainysiu

2 flatu muro namas po 6 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 
platus lotas, arti Western 
Marųuette Rd. 
ant

Avė. arti Man
ant Bungalovv.

Savininkas 
mažesnio namo ar loto.

Avė. ir 
mainys

kamba-nauji bungalovv 5 ir 6 
su vėliausios mados įtaisymais, 
gatvekarių ir Marųuettę Parko.

2 
rių, 
arti 
įnešti reikia $1,000.

Mes turim daug kitų bargenų. 
Taigi norėdami įsigyti namą arba 
lota Marųuette Parko kolonijoj, 
kreipkitės par mus

A. N. MASULIS,
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
. ...... ....... ..... . . *--------------

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IIK
------- O-------

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA 10 lietuvių moterų dirbti 
liuosu nuo darbo laiku.. Pardavinėti 
nereikia. Atsišaukite pirmadieny 
nuo 9--12 vai. ryto. Kambarys 1110, 
624 S. Michigan Avė.

Miscellaneous
įvairus 

Skolinam Jums Pinigu;
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimie.

Mes taipjau perkame morgičių* 
Real '

RENDON šviesus kambarys vai
kinui pigiai, galima vartoti virtu
vę. 827 W. 84th PI. pirmos lubos 
užp.

IŠSIRENbUOJA kambarys dėl pa
vienių arba ženotai porai. Joe Au- 
gaitis; 1608 So. 50th Avė., Cicero, 
Illinois.

RENDON du švarus miėgruiiniai, 
ženotiems arba pavieniams, galima 
ir valgi pasigaminti. 3303 So. Hals- 
ted St. 3 lubos frdntas.

TURIU parduoti čeverykų taisy
mo šapą. Mašinos ir lamro išpuo
šimas, fixturiai, gražus šiokeisai. 
Už pinigus ar lengvais išmokėjimais. 
Prižiūrėsiu sankrovą, jai norėsite.

3954 Armitage Avė. 
Transferjnis kampas.

RĘSTA

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7*O

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.
------ g)-------

b

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

PASIRENDUOJA kambarys 
dviem ar vienai ypatai. Oras ty 
ras, vieta graži,, tarp žaliuojančiu 
medžių. 2450 N. Nordica Avė.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinams, 3409 *Lowe Avė., 
2nd floor.

Automobiles

PASIRENDUOJA kambarys 
švaraus vaikino; kambarys 
šviesus ir švarus. W. Z. 6323 
Whipple St., Chicago.

dėl 
yra 
So.

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų.' Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesalo dy
kai su kiekvienu šimtu vištu
kų.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsi 
jų; žemiausios ratos; pribusime 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000 ------ -o-------

rivatiškai; nereikia indorsuoto- 
i ant

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. G rovė Avė. ,

ELGIN
Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service
Biznio Patarnavimai

BRIDGEPORT
I’AINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

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

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

--------- O-------••

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

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow ’ 
koše, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su 
įmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuokite

Zeleznik Const. Co.
5201 W. Grand Avė. 
Tel. Berkshire 1821. 

Vakarais Capitol 1442.
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

viš-

$5

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro, APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

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

■

AS IR BUČERNĖ 
pirmos k ?os biznis, geroj vietoj, 
greitam pardavimui pigiai, dėl ligos. 
Su namu ar be namo. 5246-48 So. 
Ashland Avė.

Parduosiu kartu arba skyrium už 
pirmą gerą pasiūlymą.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių.

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

RENDON švarus moderniškas 
kambarys vaikinui .arba merginai, 
gražiam steam heat name su visais 
parankamais, yra telefonas, 3415 S. 
Emerald Avė. 2 lubos.

For Kent
PASIRENDUOJA 4 kambariai 

$19; 5 kambariai $25; 22 St. arti 
Rockvvell; ir 5 kambariai Karlov 
Avė. ir 14 St., $25. Kreipkitės 
4257 W. 22 St., tel. Lavvndale 4949.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V2 nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. 
valandas.

PAMATYKIT 200 VIŠ
TŲ PADEDANČIAS 

145 KIAUŠINIUS 
Į DIENĄ

Jus galite turėti tą patį. $150 
įmokėjimas pradės jus; kada jus tu
rėsite $650 įmokėję, jus galėsite įsi- 
kraustyti; 5 kambarių namas ant di
delio žemės ploto, su gasu, vande
niu, elektra, cementiniais takais; 
vištininkas; vandentiekis, lesintojai, 
guštos ir kitokis įrengimas, priskai- 
tant 200 vištukų; rašykite tuojaus 
dėl platesnių informacijų.

’ H. WAKERLY 
7826 Lowe Avenue, 

CHICAGO.

■ h

TURIU PARDUOTI
5 kambarių murinę bungalow, 30 

pėdų lotas, apšildoma, arti 54 ir 
Mozart gatvių. Pinigais reikia 
$1,500.

Specialė kaina $6,500.
Kreipkitės '

2608 W. 47th St..
| Tel. Lafayette 1083

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

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Ant mažos farmos ar miesto pra- 

pertėft, moderninis mūrinis namas, 1 
storas. 2 flatai, karštu vandeniu šil
domas, garažas. Matykit adresu 

6515 S. Ashland Avė.
Atsišaukite adresu 

6621 S. Ashland Avė., 
Tel. Hemlock 8716

BARGENAS, — Modemiškas mū
rinis, naujas dviejų flatų. Po 6 
kambarius. Karštu vandeniu šildo
mas. Elektriniai Frigidaire. Lino- 
leum virtuvėje. Kainavo man 
$16,000. Paaukosiu už daug pi
giau, nes man reikia pinigų.

Kreipkitės '
1641 Gunderson Avė. 

Telefonas Berwyn 3966 R.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na
mas ir štoras. 2 metų senumo. 
Tel. Republic 5257.

Turiu Farmą ir Roadhouse; 20 
akerių farma; vieną iš jų turiu 
parduot. Puiki vieta, biznis išdirb
tas per 6 metus. Didžiausia vieta 
piknikams, šviežias pienas ir lie
tuviški sūriai. Ant Road 4 A,1 2 
mylios South nuo Lemont. Liberty 
Park Barbecue. Tel. Lement 87 J 2

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

Telefonuokite Kedzie 3839, 
J. SMAGIS

•
REIKALINGA namų, lotų, farmų 

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

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

Yards 6751 
arba Boulevard 0127

PASIRENDUOJA namas su biz
niu, Ice Cream Parlor, mūrinis na
mas, štoras, 2 kambariai dėl gyve
nimo ir 6 kambarių flatas, 2439 W. 
69th St.

PARDAVIMUI 4-4 flatu medinis, 
4 kambarių mūrinė cottage užpaka
ly. Pusantro loto. Rendos neša 
$100 į mėnesį. Greitam pardavimui 
nes nėra kam namo prižiūrėti, la
bai pigiai. Reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Atsišaukite

3055 W. 51 st St. 
Tel. Prospect 1641

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

LABAI pigiai parsiduoda ar iš
simaino i nedidelį namą su namu 
bučernė ir grosemė. Priežastis il
ga liga. P. Kampikas, 3213 Parnell 
Avė. •

10 AKRŲ žemės netoli Chicagos 
miesto, guli labai augštoįe ir gra
žioje vietoje. Parduosime pigiai
ir priimsime i mainus mažą namą 
ar lotus, nežiūrint kur, kokioje da- 
y.ie Amerikos ne butų.

Platesnių žinių reikalaudami 
<reipkit€š

D. B. PRATAPAS, 
6953 So. Westem Avė.

NAUJIENA DEL IŠMINTINGU 
INVESTOR1Ų

Gatvekarių linija yra vedama iki 
nuosavybių. Nuosavybės yra pri
nokę statybai už pusę tikrosios jų 
vertes. Del faktų rašykite:

J. J. KOHN,
322 So. Kildare Avė.

EXTRA, TIK TRUMPAM LAIKUI
120 akrų, ant Michigan ežero 

kranto, vidutiniai budįnkai, puikus 
sodnas, 40 akrų girios. Kaina, kaip 
stovi $3,300.

40 akrų ūkis, molis ir juodžemis, 
nauja gera stuba, taipgi kiti budin- 
kai, gyvuliai, padargai, upė teka, 
puikus sodnas, ant cementinio ke
lio. Kaina $3.,400, vertas $6,000.

80 akrų ūkis, gera žemė, geri bu- 
dinkai, upė, miškas, gyvuliai, padar
gai, viskas kaip stovi, $4,000, vertas 
$7,000.

11)8 akrų ūkis, 30 akrų sodnas, di
delė gera barnė, taipgi miškas, 
mylia iki miesto, ant gero kelio. Kai
na $3,500.

95 akrų ūkis, puikiausi budinkai, 
gyvuliai, padargai, apsėti laukai, pa
čiame meste. Kaina kaip 
$8,500. Vieni gyvuliai beveik 
verti.

Šie 
turiu

PARDAVIMUI 8 kambarių mū
rinė kampinė bungalovv; 
porčiai; 
garažas, 
pievelė, 
davimui.

2101 S. 60th Court, 
Cicero.

uždaryti 
aliejumi Šildoma; 2 karų 

Medžiai, krūmai, graži 
Labai pigiai greitam par-

DIDELIS BARGENAS, 2 flatų 
Marę.uette apielinkėj po 4 kamba
rius, naujas mados, moderniškas, 
parduosiu $1500 mažiau negu kaina
vo. Kreipkitės po num. 6822 So. 
Talman Avė, 1-mos lubos.

stovi 
tiek NEĮTIKĖTINAS BARGENAS 

MES GALIME PARDUOTI Už
Betūkiai nėra nnt maino, 

ir mainymui gerų ūkių.
P. D. ANDREKUS, 

Plgeon Lofts, 
Pentwater, Mich.

$2,950
WEST Side apielinkėj, rendon 

štoras tinka bile kokiam bizniui, 
arba kas nori mainysiu šį bizniava 
namų ant bile ko. Parenduosiu ne
brangiai, už tai kad narna prižiūrės. 
1613 So. 50th Ct. >

Naują modemišką 2 augštų fur- 
nasu apšildomą medinį 5 kambarių 
namą, lengvai vertą $5,500. 3 me
tų senumo. Lotas 45x125. Nau
jai malevojas,.- Galima tuojaus ap
sigyventi; Reikia tik $500 įmokė
ti, likusius lengvais išmokėjimais. 
Šį namą taip pigiai galima pirkti 
todėl, kad mes likviduojame staty
tojo skolas.

Agentas ant vietos subatoj ir 
nedėlioj.
11235 South Central Park Avė. 

arba šaukite 
F. BROGNI, 

Tel. Canal 5292

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI

1930 Roadster; vėliausis ....... ....
1930 Tudor; vėliausis ...............
1929 Sport Coupe; važiuota tik 

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

važiuota tik 2,100 mylių ....
1929 Sedanai ir Coūpes ...........
1929 Roadster, nulenkiamas sti

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

$495
$550

$350

PASIRENDUOJA 3 šviesus, šva
rus kambariai, $15 i mėnesį; elekt
ra, gasas, toiletas. 913 W. 20th St.

160 AKRŲ farma su budinkais, 
gera žemė. Parduosiu arba mainy
siu. Savininkas, 1021 W. 60 St. 
Englewood 2116.

Farma- ir Biznis
240 akerių ant Highlway su 

Gasoline Station ir krautuves 
ir kitais gerais budinkais. 'Mor- 
gičius lik $4,000. Randasi arti 
miesto. Mainys <ant namo, Clri- 
cagoje. čia yra gera proga tap
ti turtingu. Priežastis mainy
mo — senatvė.

809 W. 35th St.

$595
$335

PASIRENDUOJA 6-5 kambarių 
Paltai, pigi randa, 18 dol. mėnesiui, 
viduj viskas naujai ištaisyta. Randa
si 436 W. 45 gatvė.. Tel. Canal 
5065.

išmo-
24iPaskolas suteikiam 

Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West Division Street
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

2231

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

4 KAMBARIŲ gražiausi rakandai, 
Wilton kaurai, lempos ir daug kitų 

r-a žiu smulkesnių dalykėliu. Turi 
bviti parduota tuojaus už dideli r>a- 
aukojimą. Nelaukite, bet ateikite 
šiandie su pinigais, namie iki 10 
v61. vak. Apleidžiu miestą.

3052 W. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musą pasiūly
mu. Mes nupirksimo jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuves už sutaupima mažiausia 

00% cash pamatu
Jokia užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvešlme jus pas fabrikantus. Mes tu
rinio ryšius su visomis sreriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukto Columbus 0467, 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

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

8138 So. Maryland Avė., 
Tel. Trangle 2817

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU brolio Jono Skrabu- 
no, iš Rabikių kaimo, Krekinavos 
valščiaus. Dirba miškuose Wiskon- 
sine. Labai svarbus reikalas dėl 
brolio mirties.

KAZIMIERA SKRABUNIUKĖ, 
3838 W. 61st Place, 

Chicago, III.

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

Rašykite:
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St. 
Box 72.

PAIEŠKAU apsivedimui naš
lės, ne jaunesnės kaip 38 m. ir 
nesenesnės 45 m. Aš esu vaiki
nas 42 m. Norinčios vesti dorų 
gyvenimų meldžiu atsišaukti.

J. F. BIJNIUS 
1908 W. 47th Street

'.h •,

$335

garantija
M. J. KELLY. 4445 W. Madison

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

1.638 Milwaukee Avė.

RENDON 4 kambariu flatas, 2 
lubos, labai šviesus. Atiduosiu pi
giai. 3623 W. 56th St.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PARDAVIMUI 8 kambarių cotta- 
ge, furnisu apšildoma, garažas. 
$4,500. Atsišaukite vakarais. 5615 
S. May St.

GYVENIMO PROGA
CADILLAC vėliausio modelio De 

Luxe sedanas. Aš esu priverstas pa
aukoti, kad sukelti pinigų. Karas 
visai mažai vartotas ir yra visiškai 
kaip naujas. Ir dar tebeturi Cadillac 
garantija, 
kaip gražus karas 
dillaė iki jus jo nepamatysite, 
yra 
6 originalius 
naujus ir kiekviena galima įrengi
mą. Karas man kainavo _*4,000. tik 
trumpą laiką atgal. Aš paaukosiu 
jį tik už $650, turi . būti pinigais. 
Jeigu jus norite geriausio karo 
Amerikoje ir praktiškai naujo, bū
tinai pamatykite mano Cadillacą. 
Aš busiu namie visą dieną nedėlioj. 
2231 North Kedzie, Apt.. 1.

KAS? PAMR'T'Ą . moteriška. kal- 
nieriu, naujas, nedevetas, pamestas 
30 d. gegužės prie Tautiškų kapinių. 
Buvo garsinta tuojaus po Decoration 
Day. Randasi pas Juozapą Olišaus- 
ką, 6442 Stony Island Avė.

Exchange----Mainai

Jus negalite įsivaizduoti 
yra mano Ca- 

Tai 
gražiausias karas Chicagoje. 

balloon tairus, kaip

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
prapertės čeverykų štoras ir taisy
mo šapa. Sena, išdirbta vieta. 
Kreipkitės 4358 S. Western Avė. 
Agentu nereikia.

SAVININKAS turi parduoti be- 
keme su išdirbtu bizniu. Puikus 
plytų pečius. Taijigi galiu parduoti 
3 augštų narna su 2 augštų namu 
užpakaly. Savininkas turi kita 
jiznį. $9,000 iki $10,000 paims jį. 
3913 S. Racine Avė., telefonas 
Englevvood 4678.

-------------------------------------------- ------ H-
MAINYSIU bizniavą lotą ant 

automobilio. Savininkas e Marozas, 
4635 So. Francisco Avė.

H KAMBARIU mūrinis
bunR,alow, randasi ant 68th netoli 
Westem Avė. Savininkas mainys 
ant 2 flatų arba kitokio namo. Ne
paisant kiek morRičiu nebūtų.

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

Yards 6751 
Res. Boulevard 0127

STUDEBAKER PRESIDENT 
SEDANAS

Aplinkybės verčia mane paaukoti 
praktiškai naują Studebaker seda
ną. Vartojau tiktai nedėliomis ir 
šventėmis, karas yra kaip diena iš
ėjęs iš dirbtuvės. Originalis 
žus užbaigimas, balloon tairai, 
kus mohair išmušimas, 4 ratų 
kiai. 
mas $350 paims jį. 
dčlioj. 1845 So. Central Park Avė. 
arti Ogden Avė, Ist flat.

gra- 
pui- 
brė- 
Pir-Karas yra kaip naujas.

Atsišaukite ne-

PROGA
STUDEBAKER LATEST MODEL 

sedanas, mano pirktas mažiau kaip 
9 mėnesiai Atgal, paaukosiu tik už 
$225, nes mąn ręikia sukelti pinigų 
užmokėti mor^ičius ant namo. Aš 
užmokėjau $1600 už jį. Karas yra 
kaip naujau ir reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Atsišaukite tiktai nedė
lioję. 2116 North Spaulding Avė., 
Ist flat.

BUICK STANDARD 6 vėliausio 
modelio sedanas. Moteris turi par
duoti. Išvažiuotas tik kelis tūkstan
čius mylių. Karas yra geriausiame 
stovyje ir sunku jį atskirti nuo 
naujo. Negaliu pati karo draivinti ir 
paaukosiu jį tiktai už $300.
North Galifornia Avė., lst Hat.

2538

_________

PARDAVIMUI kendžių, cigarų 
aiskrymo, prie didelių mokyklų, biz
nis išdirbtas per ilga laika. Prie
žastį patirsite ant vietos. 221 W. 
62 St. ‘

KĄ JUS turite išmokėto pasiū
lyti už mano 80 akrų išmokėtą far- 
mą Michigane, su aliejaus ir gaso 
lysu ? Arba parduosiu už $2,500.

RUDOLPH R. SCHAUER, 
663 N. Curtis St., 

Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė su namu, arba mainysiu i pri- 
vatišką namų. 6001 So. Carpenter 
St. Englevvood 2116.

PARSIDUODA pigiai arba išsi
maino 2 flatų po 4 kambarius, mū
rinis namas, Brighton Parke. Mainy
siu į bučemę ar grosernę. Savinin
kas 6839 So. Loomis Blvd.

EXTRA BARGENAS

6 kambarių cottage,, geras base- 
mentas, furnasų apšildomas. 2 ka
rų garadžius, randasi netoli 63 ir 
Crawford. Kaina $4,500.

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

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

Kreipkitės
J. A. JONIKAS, 

6628 So. Maplewood Avė. 
Tel. Hemlock 3699

PARDAVIMUI moderniškas res- 
taųrantas, 65 vietų. Labai geroj 
vietoj, geras lysas. Rašykite Box 
1200, 1739 Š. Halsted St.

PARSIDUODA biznis, ar pasiren- 
duoja su visais fiSturiais, kaip stovi, 
fotelis ir Restaurantas, ant didelio 

bizniavo streeto ir prie geležinkelio 
Stoties. Priežastį pardavimo patirsi
te

NAŠLĖ MOTERIS, ligonis, par
duoda bizniavą mūrinį namą su biz
niu, kendžių ir smulkmenų krautuvė, 
2 karų ghradžius, 4 pagyvenimų 
kambariai, karštu vandeniu šildomi, 
nebrangiai arba mainysiu į reziden
ciją.

2337 So. Leavitt St.
ant vietos.

2 Broadway, 
Melrose Park, III.

Tel. Melrose Park 624 
Klauskite Mrs. Širmulis

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

KRIAUČIŲ Štoras, darantis gera 
>iznį. Siuva siutus ant užsakymo. 

40 minučių važiavimo iš Chicagos.
HARRY WHITE & CO.

230 S. Wells St., Chicago

2 FLATAI, 4-5 biznio £atvė, viga- 
dos, kaina $4950, pinigais $450, ki- 
us rendoms. prie Archer, savininkas 

?rospect 3787.

PARDAVIMUI grosemė, daržovių 
ir vaisių sankrova, arba vien tik 
bučernė, arba priimsiu partnerį. 
Tel, Pųllman 9223.

DU AKRAI miško, Justice Park 
apielinkėj, patogi vieta bile kokiam 
bizniui; ant 
Boulevard 9766.,

lengvų išmokėjimų,

EXT1RA bargenas. Pardavimui 
ir mainymui 2 flatai 5, 6 kam
barių, mūrinis namas. Vanos, 
elektra, gasas. Kaina $4,500, 
cash $1,000. C. K. VALAITIS, 
919 W. 35 St. Tel. Yards 1571 
— ----- ------------—..—■■■/■ ..
PALANGOS mieste, Lietuvoje 
jlecius ant pardavimo, prieina

ma kaina. Taipgi bizniavęs kam
pas ant 105tos ir Vincennes av., 
su namu. Geras dėl siuvėjo, 
ši'aučiaus ar barbeno, tik už 
$2200. J. Rankaitis, 9750 Nor
mai Avė.

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatvę. Turi būti parduota 
tuoįaus. Savininkas turi keblumų. 
$7,500.

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

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

Visiškai nauja 
rių bungalow, 
karštu 
lotas.

mūrinė 6 
miegamieji 
Šildoma.

kamba- 
porčiai, 

50 pėdų

..........

803

vandeniu
$9,500.
J. H. SCHAFFER

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

BRIGHTON PARK. — Pardavi
mui mūrinis moderniškas 2 flatų na
mas. 4 kambarių, beisipentas ir viš- 
kos. Bargenas. J. Plechsmid, 3445 
W. 23rd St.

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

1339 So, 49th Avė., Cicero, 111.
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Kaip Angiai Įsigyvena Australijoj
Europos žmonės, rašo “Lietu

vos Ūkininkas“, jau seniai sa-
vo kraštuose neišsitenka. Be
ieškodami naujų žemių, jie iš
raižė visus vandenynus, surado 
tolimiausius, vandenynuose už
klydusius žemės gabalėlius, ir 
visur padarė pastangų įsigy
venti. Naujose žemės europie
čiams Įsigyventi iš pradžių bū
davo labai sunku. Kiekvienas 
naujas žemės ųžgyvenimas tu
ri savo įdomią istoriją.

Vaizdžiausias pavyzdys to, 
kaip europiečiai naujose žemė
se įsigyveno, kaip ten europie
čių kultūrą išugdė, yra anglų 
Įsigyvenimas Australijoj. Apie 
tai šiam rašiny ir pakalbėsime.

Mes jau turėjome progą ap
rašyti Australijos juodukų gy
venimą ir pažymėti, kad jie 
šiandien jau baigia išnykti.

Jų vietą užima nauja, daug 
skaitlingesnė Australijos anglų 
tauta. Australijos anglai jau 
turi teisės vadintis, kaip ir 
amerikiečiai, kanadiečiai visai 
nauja anglo-saksų tauta, ka
dangi jie nė tik sudaro beveik 
nepriklausomą. Australijos vals
tybę, bet yra sudarę ir visai 
savotiškas gyvenimo sąlygas, 
išsidirbę savotiškus papročius 
ir savotišką kultūrą.

1923 m. Australijos gyvento
jų buvo skaitoma beveik 6 mil. 
žmonių. Iš jų 96% buvo Aus
tralijos anglų, 3% kitų baltųjų 
ir 1% juodukų.

Pirmiesiems Ansitralijos gy- 
ventojams anglams šitas kraš
tas buvo ištrėmimo vieta. Pir
miau savo katorginius anglus 
siųsdavo j šiaurės Ameriką ir 
ten atiduodavo plantatoriams. 
Bet susidarius Amerikos Jung
tinėms valstybėms ir joms nuo 
Anglijos atsiskyrus, katorgi
niams siųsti buvo paskirta to
limoji Australija.

1788 metams į įlanką toje 
vietoj, kur dabar .yra Sidnėjaus 
miestas, atplaukė 11 laivų, ku
rie atvežė 750 vyrų ir moterų 
katorginių tremtinių, 200 ka
reivių ir valdininkų ir 70 ka
reivių žmonų ir vaikų.

Tremtiniams įsikurti kartu 
buvo atvežta žemės ūkio Įran
kių, sėklų ir naminių gyvulių. 
1788 m. sausio mėn. 26 d. buvo 
įkurtas Sidnėjaus miestas. Ko
lonijos gubernatorium su neri
bota valdžia buvo paskirtas ka
pitonas Pilypas.

Naujoji kolonija buvo orga
nizuota labai blogai. Del to 
greit ne tik tremtiniams, bet 
ir jų kalintojams, prižiūrėto
jams i akis pažiurėjo valgas.

Tremtinių tarpe atsirado tik 
vienas mūrininkas ir keli sta
liai. Jiems buvo pavesta vado
vauti kitiems darbininkams, 
kurie po sargybinių priežiūra 
turėjo statyti namus, tiesti ke
lius ir t.t. Sunkus neįprastas 
darbas, blogos gyvenamos pa
talpos ir blogas maistas, be to. 
žiauri kalėjimiška tvarka; greit 
pakirto tremtinių jėgas ir jie 
pradėjo smarkiai išmirti. Prie 
viso to dar prisidėjo susidūri
mai su čiabuviais. Juodukai, 
patyrę kanuolių ir šautuvų ga
lią, baltųjų iš pradžių labai bi
jojo, bet vėliau dėl visokių ne
teisingumų iš ateivių pusės jie 
pradėjo daryti užpuolimus ir 
per vieną tokį didesnį užpuoli
mą vienu metu užmušė kelis 
europiečius.

Pagaliau atėjo ir didžiausias 
priešas—badas, nes maisto bu
vo pasiimta tiekį keliems mėne
siams. žadėtas atsiųsti su 
maistu laivas laiku neatėjo, pa
sėti javai neužaugo, ir visi ko
lonijos gyventojai, neišskiriant 
net gubernatoriaus, turėjo ten
kintis badaujančių maisto da
viniu. Reikėjo suvalgyti net 
atsivežti žemės ūkio reikalams 
galvijai. Artinanti 1790 metų

galais. Ypač sunku buvo trem
tiniams. Keletas jų pabėgo. 

iVieni iš jų dykumoj žuvo iš 
bado, kitu^ sučiupo laukiniai ir 

[suvalgė. Bet kai kuriems pa
sisekė išlikti gyviems ir net 
pasidaryti laukinių vadais.

Pagaliau atplaukė laivas su 
maistu. Toliau maistas buvo 
pristatomas tvarkingai, ir bado 
pavojus buvo pašalintas. Bet 
vis dėlto kolonija, naudodama
si priverstinu katorgininkų 
darbu, kilti negalėjo ir pati sa
vo jėgomis išsilaikyti nesuge
bėjo. Tada anglų valdžia vi
sokioms lengvatomis stengėsi 
pritraukti Australijon laisvų 
ateivių. Bet iš pradžių norin
čių atsirado labai mažai. 1793 
metais Į Australiją sutiko per
sikelti tik penkios šeimos. Tai 
buvo pirmieji laisvi kolonistai. 
Juos atvežė veltui, dvejiems 
metams aprūpino maistu ir lei
do naudotis nemokamu kator
gininkų darbu. Toliau Austra
lijos gubernatorius pradėjo 
gausiai dalinti žemę savo ka
rininkams, kareiviams ir atli- 
kusiems bausmę katorginin
kams. Reikia pastebėti, kad 
pastarieji ne visi buvo pikti 
nusikaltėliai ir blogi žmonės. 
Tremtinių tarpe buvo daug nu
teistų už politinius nusikalti
mus. už streikus ir t.t. Nuo 
1788 m. iki 1868 m. į Australi
ją įvairių nusikaltėlių buvo iš
siųsta apie 200 tūkstančių žmo
nių.

šitie tremtiniai, pasidarę 
laisvais kolonistais ir jų vaikai 
sudarė dirvą vis plačiau apgy
vendinti Australiją laisvais 
žmonėmis. Laisvų kolonistų 
skaičiui didėjant, prasidėjo ju
dėjimas prieš naujų tremtinių 
siuntimą.

Svarbiausia to judėjimo prie
žastis buvo ne tiek noras neįsi- 
eisti įvairių nusikaltėlių, kiek 
noras susilpninti darbo konku
renciją, kurią laisviems darbi
ninkams sudarė nemokamas 
arba visai pigus tremtinio dar
ias. Per tris kartus, 1840, 
1853 ir 1868 metais siuntimas 
nusmerktųjų Į Australiją ir 
Tasmaniją buvo sustabdytas.

Iki 1851 metų Australijos 
gyventojų priaugimas ėjo labai 
•etai; tais metais Australijos 
gyventojų buvo tik 405 tuks
iančiai. Tuo metu jau pradėjo 
organizuotis atskiros Australi
jos dalys, vadinamos kolonijos, 
pradėta kurti miestai, statyti 
mokyklos ir bažnyčios, pradėta 
smarkiai plėsti gyvulininkystė 
ir žemdirbystė. Bet geros 
tvarkos kolonijose nebuvo. Pa
pročiai paliko žiaurus, beveik 
laukiniai, plėšimai ir žmogžu
dystės buvo paprasti, reiškiniai, 
gubernatoriai tunėjo neribotą, 
niekeno neprižiūrimą valdžią, 
gyventojai jokių savivaldybių ir 
teisių tvarkyti savo viešuosius 
reikalus neturėjo. Del to kolo
nijos savo kulturiniu augimu 
nepasižymėjo. Tik pereito am
žiaus pirmosios pusės pabaigoj 
tvarka pradėjo gerėti; guberna
toriaus valdžią apribojo Įstaty
mų leidžiamoji taryba iš septy
nių žmonių, buvo įsteigta sa
vivaldybės ir prisiekusių posė- 
dininkų teismai. 

1851 metais kalnuose netoli 
Sidnėjaus miesto buvo atras
tas auksas. Šitas įvykis Aus
tralijos gyvenimą iš karto pa
suko visai kitu keliu. Iš visų 
pasaulio kraštų pradėjo plaukti 
energingų žmonių, nuotykių, 
turtų ir laimės ieškotojų.

Gyventojų skaičius pradėjo 
nepaprastai sparčiai atigti. 
Nauja žmonių banga pradėjo 
išsiplėsti įvairiomis verslamo- 
nės šakoms. Aukso ieškotojų

žiemai ateiviu būvis pasidarė 
visai sunkus, žmonės pradėjo 
maitintis šaknimis ir jurų au-
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maistu ir kitais daiktais apru-! šių, kadangi Viktorijos koloni
ja, norėjo gauti sau prieš ki
tas pirmenybių,, kurių kitos ko
lonijos duoti nesutiko.

pinimas pasidarė daug pelnin
gesnis už patį aukso ieškojimą. 
Pavyzdžiui, kurpius, parduoda
mas aukso ieškotojams batus, 
buvo daug tikresnis pralobti, 
negu patys aukso ieškotojai. 
Pradėjo gerai pelnyti ne tik 
amatninkai, bet ir gyvulių au
gintojai. žemdirbiai, pirkliai. 
Kada aukso lobynai pradėjo 
menkėti, kada auksui surasti 
paprasto kastuvo neužteko, o 
reikėjo gerų mašinų, daugelis 
aukso ieškotojų ėmėsi kito dar
bo. Dideliuose stepių plotuose 
ypač pelninga pasidarė auginti 
avis. Sparčiai pradėjo plisti ir 
žemdirbystė. Dirbamų taukų, 
sodų ir vynuogių pirma atsira
do žiemos rytų pajūry, o vė- 
iau ir kitose vietose. Miestai 

pradėjo augti pasipuošdami 
puikiausiais rūmais. Atsirado 
daug fabrikų ir dirbtuvių, per 
nepereinamas pirma dykumas 
nusitiesė geležinkeliai, plentai 
ir telegrafo linijos. Per pasku- 
jnius 75 metus kraštas įgijo 
visai kitokį vaizdą ir Australi
jos anglai pasiekė net pavydė
tino gerbūvio.

Daugėjant gyventojų skai
čiui ir plečiantis ekonominiam 
gyvenimui pasikeitė ir politinė 
Australijos santvarka.

Kaip mes jau žinome, Aust
ralijos kolonijos yra gavusios iš 
Anglijos plačios savivaldybės 
teises. Kiekviena kolonija ga
vo teisę rinkti savo parlamen
tą, kurį sudarė aukštieji ir že
mieji rūmai. Parlamentų nu
tarimus tvirtino anglų vyriau
sybė ir kiekviena kolonija tu
rėjo atskirą Anglijos skiriamą 
gybernatorių. Iš pradžių kiek
viena kolonija gyveno visai sa
varankiškai ir stengėsi savo 
nepriklausomumu atsiskirti nuo 
eitų kolonijų. Tarpe jų daž
nai kildavo nesustipratimų. ku
riuos pašalinti tekdavo Angli
jai. Kolonijos net siekė pasi
daryti visai nepriklausomomis 
Australijos valstybėmis, bet tą 
pasiekti joms kliudė tarpusavio 
enktyniavimas. Del to Anglija 
dšosi į jų ginčus tik tiek, kad 
leprileistų iki kolonijų karo.

Kiekviena kolonija turėjo sa
vo atskirą biudžetą (pajamų iš- 
aidų sąmatą), turėjo savo mui

tines, savo geležinkelių tinklus 
r kiekviena kolonija statė vis 
citokio platumo geležinkelius, 
užgyventi atskiri krašto centrai 
vienas nuo kito susisiekimo 
atžvilgiu buvo atskirti. Bet 
aiku bėgant pačios kolonijos 
pradėjo suprasti, kad joms 
daug naudingiau butų baigti 
nesantaikas ir sudaryti sąjun
gą, kuri išgalėtų pasipriešinti 
Anglijos viešpatavimui ir jos 
politinei įtakai. 1860 metais 
Melburno mieste įvyko kolonijų 
atstovų pasitarimas minėtos są
jungos planui apsvarstyti. Bet 
pasitarimas pa’sibaigė be vai-

Bet laikui bėgant kolonijų 
federacijos (sąjungos) sudary
mo idėjos šalininkų radosi vis 
daugiau ir daugiau ir keturias
dešimt metų praėjus, 1899 me
tais visos Australijos gyvento
jai visuotiniu balsavimu pasi
sakė už tokioj sąjungos įkūri
mą. 1

Tais pat metais australiečiai 
pasiūlė Anglijos vyriausybei 
peržiūrėti ir patvirtinti konsti
tucijos projektą.

Anglija iš pradžių spyrėsi, 
bet vėliau turėjo nusileisti. 
1901 metais penkios Australijos 
kolonijos ir Tasmanija sudarė 
Jungtines Australijos valstybes 
arba Australijos respubliką.

Dabar sąjungos įstatymų lei
džiamoji valdžia priklauso par
lamentui., kurį renka viso kraš
to gyventojai ir kuris spren
džia visiems štatams (valsty
bėms) svarbius klausimus (už
sienio prekybos, muitų, rink
liavų, paskolų, pinigų kalimo, 
popierinių pinigų leidimo, paš
tų, telegrafo, gyventojų surašy
mo ir kt.). Melburno miestas 
laikomas tik laikine parlamen
to buveine, nes jau 1910 me
tais buvo nutarta Sąjungos sos- 
tamiestį perkelti (iki 1920 m.) 
į nedideli miestelį Banberrą.%
Busimam sostamiesčiui iš Nau
josios Pietų Vali jos štato buvo 
išskirta net nauja federalinė 
apygarda. Tatai norima pada
ryti su tikslu apsaugoti Sąjun
gos vyriausybę nuo didmiesčių 
spaudimo ar net apsaugoti nuo 
valdžios užgrobimo iš jų pusės, 
nes tą padarę jie galėtų pri
mesti valią visam kraštui.

Dabar bendrais bruožais su
sipažinsime su Australijos ang
lų gyvenimu, žiūrėdami į Au
stralijos gyventojų tirštumo 
žemėlapį, mes pamatysim di
džiausius žemės plotus dar vi
sai neapgyventus ir tokius; kur 
gyventojų tirštumas viename 
k v. kilometre svyruoja tarp 
0,1—10 žmonių. Tik Brisbe- 
no, Sidnėjaus ir Melburno 
miestų srityse vidutinis gyven
tojų tirštumas viršija 10 žmo
nių 1 kv. kilometre. Dauguma 
europiečių gyvena rytų ir žie
mos rytų pajūriu, kur susitelkė 
% visų gyventojų. O tai dėl 
to, kad šitos vietos patogesnės 
žmogui gyventi klimato ir ki
tais atžvilgiais. Visi didieji 
Australijos miestai įkurti prie 
pat jurų, o mažesni taip pat 
netoli pakraščių. Didesni mies
teliai toli nuo jurų atsiranda 
tik ten, kur randama aukso ar 
kitų naudingų iškasenų. Bet 
šitų miestų amžius neilgas: iš
sekus kasykloms, jie pradeda 
menkėti ir pagaliau visai iš
nyksta.

Gyventojų pasiskirstymą ir 

miestų kūrimąsi Australijoj 
veikia tie patys dėsniai, kaip 
ir kituose kraštuose, bet mies
tų gyventojų procento augimo 
atžvilgiu Australija sudaro iš
imtį. Miestų gyvenimas plečia
si paprastai tuose kraštuose, 
kur pramonė ir prekyba suda
ro žymiausius žmonių gyveni
mui šaltinius, bet anglo- 
australiečrams tatai nepritaiko
ma. Nors jie verčiasi daugiau
siai gyvulininkyste, paskui 
žemdirbyste ir kalnų pramone, 
bet jų miestai auga nepapras
tai sparčiai. Penkiuose di
džiausiuose miestuose (Sidnė
juj, Melburne, Brisbene, Ade- 
laidoj ir Pers—Frimentaly) gy
vena beveik pusė visų krašto 
gyventojų. Viename tik Sid
nėjuj gyvena arti vieno milijo
no žmonių, t. y. aštuntoji visų 
krašto gyventojų dalis. Miestų 
su 25 tūkstančiais gyventojų 
1901 metais buvo tik 10, o 1921 
m. tokių miestų buvo jau 40. 
Atskirose farmose gyventi ne
jauku \įr nuobodu. Gyvulinin
kystė taip pat nereikalauja di
delio žmonių susitelkimo vie
toje. Todėl angloaustraliečiai 
naudojasi kiekvienu galimumu 
ir proga persikelti miestan. 
Palaikyti ryšius tarp miestų, ir 
kitų krašto dalių palengvina la
bai didelis, palyginti su gyven
tojų skaičium, geležinkelių 
tinklas.

“Tėvynės ant kalnų nenusi- 
neši” ‘— sako vokiečiai. Bet 
anglams ši patarlė nepritaiko
ma. Anglas, persikeldamas į 
svetimą kraštą, drauge persike
lia ir įprastas jam gyvenimo 
apystovas, įprastą gyvenimo 
tvarką, visai nepaisydamas, ar 
tatai suderinama su vietos są
lygoms. Del to anglas visur 
jaučiasi kaip namie ir mažiau
siai už kuriuos nors kitus iš
eivius ilgisi savo tėvynės. Ta
tai iš karto pajunta kiekvienas 
keliautojas pirmą, kartą atvy
kęs į bet kurį Australijos mies
tą. Namų arcihtektura, krau
tuvės, prekių jose sutvarkymas, 
vaistinės, vyno ir užkandžių 
barai—viskas čia angliška. Rū
pestingai susišukavę ir gražiai 
apsidarę pardavėjai, rodos, tik 
šiandien yra atvažiavę iš Lon
dono.

Viešbučiuose viešpatauja pil
nas ramumas. Jų svečiai pa
skirtomis valandomis susiren
ka papusryčiauti, papietautai, 
pašnabždomis pasikalba tarp 
savęs ir ramiai išsiskirsto sa
vo reikalais. Į viešbutį sugrįž
ta tik pernakvoti, nes kamba
riuose nėra jokių kitokių bal
dų, kaip tik lova, kėdė ir prau- 
syklėlė.

Svarbiausiose Australijos 
didmiesčių dalyse, vadinamose 
“City“ (miestas) valstybės į- 
staigų, bankų, klubui ir kit. na
mai nė kiek ne, menkesni už to
kius pat Europos didmiesčių 

namus. Ti \s pirti: ta’s gatvių 
šaligatviais yra Įtaisytos bal
tos skardos užlaidos praeiviams 
nuo saulės spindulių ir lietaus 
apsisaugoti. Nuo aštuntos va
landos ryto vidurmiesčių gat
vėse verda gyvos veiklos gy
venimas. šeštą valandą vaka
re visas krautuves uždaro, ir 
daugybė žmonių skuba išvažinė
ti į priemiesčius i savo jau
kius, atskirus vienai šeimynai 
gyventi namelius. Paprastai 
priešais tokius namelius žaliuo
ja sodelis, o užpakaly, kieme, 
yra skalbykla ir paukštydė.

žalymynų gausumas, daugy
bė aikštelių futbolui, kriketui 
žaisti ir kitokiam sportui taip 
pat yra pobudingi Australijos 
miestams kaip ir Anglijos mies
tams. Miestų soduose nėra jo
kių užrašų draudžiančių min
džioti žolę ar gulėti pievelėse 
ir šitais malonumais žmonės, 
ypač šventadieniais, naudojasi, 
kiek tik jiems patinka.

Miestai yra gerai apsirūpinę 
ligoninėmis ir prieglaudomis 
našlaičiams vaikams, seneliams, 
neregiams ir t.t. Taip pat turi 
daugybę mokyklų, bibliotekų 
bei kitokių švietimo įstaigų.

Maldos namų yra Įvairiausių 
tikybų ir staitysenų; daug yra 
tokių bažnyčių, kurios skiriasi 
nuo viešųjų namų tik nedide
liais kryželiais ant stogų ir 
juoda lenta prie durų su pa
maldų tvarkraščiu. ‘

Miesto minią sudaro augalo
ti, liesi, visi gražiai apsidengę 
žmones. Padoriai apsirengę net 
paprasti darbininkai gatvių 
grindinio ar šaligatvių taisyto
jai. Gyva prekyba, išdėliotos 
krautuvių languose brangios 
prekės rodo, kad Australijos 
anglai gerai uždirba ir dėl iš
laidų nesivaržo. Jaunoj Aust
ralijoj dar daug yra darbo ir 
maža darbininkų; todėl ten 
darbas apmokamas labai bran
giai.

Labai griežtai pasikeičia 
Australijos miestų išvaizda šeš
tadienių vakarais ir sekmadie
niais. šeštadieniais ir po šeš
tos valandos vakaro visos krau
tuvės atidarytos ir pilnos pir
kėjų. Teatrai ir kitokios pra
mogų vietos skęsta' šviesos ju
rose ir pilni žiūrovų. Gatvėse 
knibžda įvairi, marga minia, 
kurią sudaro daugiausia darbi
ninkai ir suvažiavę su žmono
mis ir vaikais farmeriai (ūki
ninkai).

A pd rauda
Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

P

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių. '.

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

Taipgi gyvastį.

Norėdami ką nors apdrausti ar seną 
poliey atnaujinti telefonuokite Roosevelt 
8500 arba praneškite Naujienoms. Mu
sų atstovas atsilankys ir suteiks visas 
informacijas.

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.

No. 123

Bet jau sekmadfenj anglų pa
pročiu, atėjusiu iš tolimos šiau
rės, nevalia nei dirbti, nei pre
kiauti, nei linksmintis. Sek
madieniais yra maldos diena. 
Todėl šeštadienio vakaras yra 
vienintelė proga, kada darbo 
žmonės gali pasinaudoti miesto 
pramogomis ir nusipirkti rei
kalingų ir net nereikalingų, 
daiktų. Prekybininkams šeš
tadienis yra pelningiausia die
na.

Krautuves uždaro ir gatvės 
ištuštėja tik vidurnaktį. Sek
madieniui miestas tarytum iš
miršta.

Nuobodžiaujanti publika sek
madieniais pasipila į tolimes
nius užmiesčius* kur restoranai 
turi teisės pavalgydinti atva
žiavusius ir kur, žinoma, gali
ma ne tik pavalgyti, bet ir iš
sigerti, visai neperžengiant sek
madienio poilsio įstatymo.

Pasilikę mieste ilsisi sugulę 
miestų sodų pievelėse, užkan
džiauja, ruošia mitingus, ku
riuose gali kalbėti kas tik no
ri ir ką tik nori, žinoma', jei 
tik atsiranda klausytojų.

Savo gyvenimo tvarka ir pa
pročiais Australijos anglai, pa
liko tie patys anglai, bet so- 
ciališką tvarką susikūrė kiek 
kitonišką, savišką.

žinome, kad pirmieji Austra
lijos kolonistai buvo įvairus 
tremtiniai. Laisvi ateiviai pra
dėjo atsikelti tik vėliau ir tai 
labai lėtai. Kad daugiau jų 
pritrauktų, žemė buvo dalina
ma visai dykai arba pusdykiai. 
Vėliau žemė pradėta paYdavi- 
nėti vidutinio didumo sklypais, 
bet turėti vienam keletą skly
pų nebuvo draudžiama. Čita 
teise pasinaudojo kolonistai 
avių augintojai ir dar prieš 
auksynų atradimą, savo ga
nykloms supirko didžiausius že
mės plotus, šitų plotų savi
ninkai ir nuomininkai avių au
gintojai vadinasi skvateriais 
(žmogus sėdįs ant žemės pasė
dęs kojas), kurie ir sudarė ga
na skirtingą ir įtakingą Aus
tralijos anglų visuomenės dalį.

Skvaterių žemės sklypai va
dinami “stotimis“, užima' di
džiausius plotus, kartais di
desnius kaip kelios musų apsk
ritys drauge. Yra tokių žemės 
savininkų, kurių, mūsiškai sa
kant, laukuose ganosi daugiau 
kaip milijonas avių. Kiekvie
na tokia stotis aptverta dešim-

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
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Bakterijos užims 
mašinų ir darbi

ninkų vietas

APŽVALGA
Nupigino kainas prekėms

Sears Roebuck išleido naują 
katalogą, kuris parodo, jog be
veik visoms prekėms tapo žy
miai sumažintos kainos. Kainos 
sumažintos nuo 10 iki 15 nuo
šimčių. Bet užtat firma nebe-

Verbuoja ekspertus
Sovietų Rusijos atstovai ban

do kiek galima daugiau Detroi
te gauti specialistų inžinierių ir 
ekspertų mechanikų savo auto
mobilių, trokų, traktorių i? dvi
račių dirbtuvėms. Iki šiol jiems 
pasisekė gauti 824 kvalifikuo
tus darbininkus, kurie bus pa
siųsti j Čeliabinską, Sibire. Mat,

apmokės siuntimo išlaidas, kaip ' tą miestą bolševikai planuoja 
paversti automobilių pramonės 
centru.

kad iki šiol darydavo.
Statyba

Statybos reikalai po 'truputį I 
gerėja. Balandis palyginus su, Tarp Ramiojo vandenyno 
kovo mėnesiu buvo šiek tiek i uosįų eįna saVo rųšies konku- 
geresnis. Bet palyginus su per-1 rencįja dėl prekybos su kito- 
eitų metų 
statyba nupuolė ant 25%.

Ypač šiais metais mažai 
statoma rezidencinių namų. 
52% mažiau nei pereitais 
tais.

žemės ūkio mašinos
Prekybos departamentas 

neša, kad žemės ūkio mašinų 
pardavimas šiais metais yra 
daug didesnis, negu per tą pat 
laiką pereitais metais. Bet ar

Lenktynės

Bet palyginus su per-1
balandžio mėnesiu < mįg valstybėmis. Kol kas San 

! Francisco užima pirmą vietą.
te_ Bet kadangi Seattle randasi,- ar- 
_  čiau nuo Japonijos, negu San 

Francisco, tai per jį pradeda 
' eiti importuojami daiktai. Ypač 
daug per Seattle uostą impor
tuojama iš Japonijos šilko.

Prie progos bus ne pro šalį 
paminėti, kad 1928 m. per San 
Francisco buvo importuota 1,- 
028,026 tonų visokių prekių,

Ontaiio

Kanadoj 
savo ka-

me-

p ra-

1 kurių vertė sudarė 220,950,637 
taip tęsis iki pabaigos metų, tai: dolerių. Eksporto vertė tais 
sunku pasakyti. , metais pasiekė $189.027,165.

Automobiliai j Elektra farmo.se
Automobilių biznis eina vidų- j 

Fordai ir Chevrolet, 
užima pirmą vielą. Vi- 
metais parduotų auto- 
fordukai ir Chevrolet 

apie 65 nuošimčius, 
seka Essex, Pontiac.

Plymouth, Willys ir VVhippet. | 
žodžiu, daugiausiai parduoda- j 
ma pigių automobilių.

Balandžio mėnesyj 
dirbtuvės pagamino 206.000 au
tomobilių ir trokų. Vadinasi, 
kas dieną išleido 9,370 “moto 
rinių Režimų”. Kad tinkamai 
įvertinti tą produkciją, pakaks 
paminėti, jog per balandį mė
nesį viso automobilių ir trokų 
Amerikoj buvo pagaminta maž
daug 460,000.

Maži i u prekių
Depai 'tamentinės krautuvės 

šiais metais daug mažiau betu
ri prekių. Kaikurios krautuvės 
sumažino užsakymus net ant 40 
nuošimčių palyginus su perei
tais metais. Tai daroma eko
nomijos tikslais. Seniau būda
vo krautuvės prisipirkdavo viso
kiausių prekių, kurias per se
zoną jokiu budu negalėdavo iš
leisti. Dabar jos bandysiančios 
apseiti su mažesniu “staku”.

Pramonės rodiklis

tiniskai. 
žinoma, 
su šiais

sudaro 
Paskui

Fordo

Kalifornijos farmeriai sunau
doja už $15,000,000 elektros 
jėgos. Už tiek buvo sunaudota 
elektros pereitais 
rint galvoj, kad 
buvo sunaudota 
$8,000,000, reikia

: Kalifornijos farmeriai smarkiai 
! progresuoja. Elektrą farme
riai daugiausiai naudoja iriga- 
ei j ai, šaldytuvams, inkubato
riams ir t.t.

metais. Tu- 
1923 m. ten 

elektros už 
pasakyti, kad

Catalina sala

Sprendžiant iš elektros jėgos 
sunaudojimo, pramonė baland
žio mėnesyj buvo maždaug to
kia pat, kaip ir kovo mėnesyj, 
bet beveik ant 12 nuošimčių 
mažesnė, regu pereitais me- 
'tais tuo pačiu laiku. Tokį pra
nešimą padarė “Electric World’’ 
žurnalas,
iš 3,800 dirbtuvių.

Pietinės Kalifornijos pakran
tėj randasi nedidelė sala, kuri 
yra žinama kaipo Catalina Is- 
land. Iki 1919 m. ta sala ma
žai kam buvo žinoma. Gyveno 
ten palapinėse keli desėtkai 
žmonių, kurie užsiėmė žuvavi- 
mu ir medžiokle. Tais metais 
aplankė salą William Wrigley 
iš Chicagos ir nieko nelaukda
mas nupirko ją.

Šiandien sala ne tik yra pa
garsėjusi kaipo kurorto vieta, 
bet ten tapo ’ išvystyta ir pra
monė. Yra keli fabrikai, ku
riuose dirba apie 1,000 žmonių. 
Į pramonę tapo investucta apie 
$2,500,000.

Catalina saloj randasi ypa
tingi akmenys, iš kurių pa
daroma visokie papuošalai. Tų 
akmenų jau tapo iš ten 
ta apie 50,000 tonų.

Paskolos

išvež-

Amerikos biržoj neužilgo 
laukiama įvairių svetimų vals
tybių bonų. Tai reiškia, kad 
svetimos valstybės nori gauti 
paskolų. Prieš kiek laiko Newkuris surinko žinias . T .Yorke ir Londone pasirodė ja
ponų valdžios bonai, ir kaip 

kad jeigu tos bematant jie buvo išpirkti. Ei- 
metais naudoja na derybos dėl pardavimo Ame- 

jėgos, negu ; riko j $368,500,000 vertės įvai-

Bi ingus automobiliai
Persijos šachas 

Pierce-Arrow
kurį sumokėjo $35.000.
automobilius tapo 
Persiją, tai 
iki $100,000.

Tai reiškia, 
dirbtuvės šiais 
mažiau elektros 
pereitais metais, tai jos mažiau rių Europos bonų. 
ir 'tedirba. į Pirmiausiai biržoj pasirodys

j Vokietijos bonai. Po to seks 
Belgijos miesto Antvverp bonai.

nupirko Tas miestas nori gauti $12,000- 
automobilių, už 0(M) paskolą ant 35 metų.

Kai Smaugi i 
nuvežtas į1 

jo kaina pašoko ' 
O tai dėlto, kad 

jis ten tapo paloštas visokiais! 
brangiais akmenimis Tai gal 
brangiausias automobilius pa-1 
šauly j.

Bet ir Amerikos multi-milio- 
nierių moterys mėgsta brangius Į 
automobilius, kurie kainuoja 
po kelis desėtkus tūkstančių 
dolerių.

kė pildyti tą nutarimą. Tad Ka- 
lifonijoj Standard Oil pasiryžo 
tas nepriklausomas korporaci
jas pamokyti. Kiekvienai alie
jaus bačkai Kalifornijoj tapo 
numušta kaina 75 ir net 90 
centų. Vadinasi, Standard Oil 
pardavinės ten aliejų pigiau, 
negu kainuoja jo pagaminimas. 
Žinoma, tokios rųsies konkuren
ciją nepriklausomos korporaci
jos negalės atlaikyti ir bus 
priverstos sumažinti produkciją.

Auksu produkcija 
provincijoj

Ontario provincija 
per balandžio mėnesį
syklose iškasė $2,993,904 ver
tės aukso. Daugiausiai aukso 
gauta Porcupine kasykloje, — 
už $1,561.925.

Klaidinga nuomone
Wroe Andersono tyrinėjimai 

rodo, kad įsigyvenusi nuomo
nė, jog- neturintys patyrimo 
groserninkai ir bučeriai grei
čiau subankrutija, — yra klai
dinga. Jis darė tyrinėjimus 
Kentucky valstijoj. Tarp nusi
bankrutavusių bučerių ir gro- 
se.rninkų buvo tokių, kurie ne
turėjo jokio patyrimo, bet iš 
kitos pusės buvo ir tokių, ku
rie tame biznyj išbuvo po ke
letą ar net keliolika metų. 
Bendrai imant, sako Anderson. 
patyrimu tos rųšies biznierių 
nepasisekimus dar negalima iš- 
aiškTnti.

Mokslas vis suranda ir su
randa naujų energijos šaltinių 
paslaptingoj gamtoj, štai sep- 
tyniasdešim devintam Ameri
can Chemical Society susirinki
me buvo pranešta, kad tapo su
rastas procesas, kuriuo einant 
bakterijos pavaduos dideles 
mašinas, kurios buvo vartoja
mos, pavyzdžiui, -aliejaus iš- 
spaudimui iš cocoanut riešutų. 
Tapo surasta bakterija, kuri 
sunaikina kietą riešuto lukštą 
ir tuo budu aliejus iškyla į pa
viršių be jokio spaudimo. Bak
terijos savo darbą atlieka per 
šešias paras.- Bakterijų išim
tas aliejus, sakoma, turįs gerą 
kokybę ir gražią spalvą. Bet 
svarbiausia yra tas, kad bakte
rijos dirba be paliovos ir ne
reikalauja už savo darbą užmo- 
kesties. Tai yra, taip sakant 
“neuilstanti darbuotojai”. Co- 
mercial Solvents kompanija’ jau 
ir dabar vartoja panašų proce
są gaminimui alkoholio. Bakte
rijos šiai kompanijai gamina, 
taip vadinamą butyl alkoholį, 
kuris yra gana svarbus varni-. 
šo ir automobilių industrijoms.

Iki šiol tik mašinos atimda
vo darbą iš darbininkų, bet pa
staruoju laiku ir bakterijos -at
ėjo mašinoms į pagelbą. Tai 
vis, žinoma, progresas. Tačiau 
darbininkai bent laikinai turi 
nukentėti.—R-s.

Lietuvių Ekonominė 
Konferencija

Krautuvių pelnas sumažėjo
Apskritai imant, krautuvių 

pelnas mažėja'. Tokį raportą 
paskelbė Dr. Malcolm P. Mc- 
nair, Harvardo universiteto 
profesorius, kuris tyrinėjo tą 
dalyką.

Pelno sumažėjimas vyriau
siai įvyko dėl to, kad krautu
vės mažiau biznio bepadaro. 
Mažosioms krautuvėms biznį 
paveržiu taip vadinamos gran- 

krautuvės, kurios pasta- 
laiku pasidarė rimtas pa- 

smulkiesiems biznie-

d i nes 
ruoju 
vojus 
riams
Nepaprasta rašomoji mašinėlė

Iš Berlyno pranešama, kad 
vienas vokietis išrado naujos 
rųšies rašomąją mašinėlę, su 
kurios pagalba esą galima per 
minutę parašyti iki 1.000 žo
džių. Mašinėlė vyriausiai tai
koma biznio įstaigoms, kur ra
šoma maždaug šabloniško turi
nio laiškai. Mašinėlės savybė 
esanti ta, kad ji spausdina ne 
tik atskiras raides, bet ir daž
niausiai ’ biznio korespondenci
joj naudojamus žodžius. Lė
liai to ir raktų skačių teko žy
mia padidinti,—iki 164.

Išradėjas neužilgo rengiasi 
savo padarytąją mašinėlę de
monstruoti įvairiuose miestuo
se.

kuris buvo ekonominės

Bankii indėliai pakilo

Tie Lietuvių Prekybos Butai, 
kurie dar nėra išrinkę delegatų, 
tegu pasiskubina išrinkti.

Yra gautas pažadėjimas, kad 
konferencijoje padarys trum

pus pranešimus delegatai nuo 
“Advertising Club of New 
York”, taipgi “National Council 
of American Importers and 
Traders, Ine.” ir gal dar kilų 
organizacijų.
B. Paklausimai ir eksponatai

Į gautus paklausimus: a) ar 
geistina, kad vienai temai butų 
daugiau, negu vienas pranešė.- 
jas? —iSitsakoma: geistina., b) 
ar yra būtinas reikalas kad 
konferencijos dalyvis turėtų 
savo “mandatą”? —atsakymas: 
tokio reikalo nėra., e) ar gali 
ekonom. -konferencijoje daly
vauti ne Prekybos Butų Cham- 
berių) nariai? — atsakymas: 
gali, nes ekonominė konferen
cija nėra jokiu L-udu apsirube- 
žiavusi., d) ar, reikalinga iš ank
sto pranešti centrui .apie norą 
Konferencijoje dalyvauti? — 
atsakymas: labai geistina.

Lietuvos Generalinio Kunsu- 
lato kambariuose laike ekono
minės konferencijos bus išsta
tyta eile Lietuvos prekių pavy
zdžių. Eictuvos protintų impor
te r i ai
progos atsivežti ar atsiųsti 
pačių 
produktų pavyzdžius, kad kon
ferencijos dalyviai galėtų aky
vai susipažinti su Lietuvos pro
duktų kokybe ir jų kainomis.
C. Visuomenes veikėjų nuomo

nės apie Liet. Ekonom.
Konferenciją

Kiek pirmiau jau buvo Ame
rikos lietuvių spauda išsitarusi 
pripažindama didelę reikšmę 
ateinančios Lietuvių Ekonomi
nės Konferencijos New York, 
birželio 10 diena. Tai jau didelis 
laimėjimas ir .paskatinimas prie 
tokio bendro pobūdžio visuome
ninio darbo, kaip kad yra šios 
Ekonominės Konferencijos su
manymas. Gerb. V. K. Čekanau- 
kas rašo: “Lietuvos Generalinio 
Konsulo propoliui) jama ekono
minė. konferencija yra mums 
maloni žinia ir labai reikšminga 
Lietuviai. Seniai tokio tikslo 
reikėjo siekti”.

bos Butas yra nutaręs “už,girti 
Prekybos Butų ir kitų ekono
minių organizacijų suvažiavimą 
10 birželio Neiw Yorke.

J. J. Ramonas iš Bostono,

pirmininkas “Lithuanian Im
portinę Company” L. Gen. Kon
sului parašė: “Tamstos paslau
gos užin'leresuoti Amerikos lie
tuvius ekonominiois klausimais 
manau yra pradžia naujos eros 
Amerikiečių santykiuose su Lie
tuva. To senei reikėjo ir lodei 
nuoširdžiai pritardamas tiems 
žygiams linkiu kuogeriausio pa
sisekimo”.

yra kviečiami prie šios

importo j amus Littuvos

Br—as F. įPuskunigis iš Wor- 
ccster, Mass., savo laiške L.Gen. 
Konsului šitaip pareiškė: “Jūsų 
užmanymas turėti ekonominę 
konferenciją ištiesų yra auksi* 
nių minčių pluoštas”.

Kun. A. Šmulkštys iš Shena- 

ndoah,Pa. išvažiuojąs i Lietuvą 
ir todėl negalėdamas asmeniškai 
konferencijoje dalyvauti, rašo: 
“bet iš savo pusės aš labai pri
tariu ekonominės konferencijos 
idėjai ir manau kad butų labai 
sveika, kad lietuviai biznieriai 
Amerikoje susiorganizuotų ir 
antra, kad per juos užmegsti 
glaudesnius ekonominius ryšius 
su Lietuva”.

Konferenciją liečiančiais reika
lais reikia kreiptis:

S. Consulate General 
o-f Lithuania,

New York, N. Y.
Lietuvių Ekonominės Konfe

rencijos Rengimo Centras.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prafiomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.BANKINĮ BIZNĮ

ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KURIOJ 
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

"STll’lllIS VALSnjIHIS BANKAS”

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

tn.iycu**

mVlGORATIHO 
OOD ron CONVAtBSClNT*

REFRESHINO 
GOOD FON TKt HOHJ

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis 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

A. Kokie pranešimai jau 
y m pažadėti

L Lietuvos— Amerikos san
tykiai sutarčių šviesoje.
2. Lietuvos— Amerikos preky
bos eigos statistika.
3. Amerikos lietuvių ekonomi
nio organizavimosi pastangos.
4. Amerikos lietuvių Prekybos 
Butai, jų reikšme ir rolė.
5. Amerikos lietuvių importi- 
ninkų praktika.
6. Spaudos rolei ir skelbimų reik- 
šfhū komercijoje.
7. Importo technika (finansai, 
transportas, distribucija, etc.).
8. Lietuvos eksporto prekes.

šios visos 'lemos yra. iš to su
rašo,
konferencijos iniciatorių patiek
tas visuomenės žiniai. Iš to są
rašo yra likę kelios temos, ku
rios dar laukia pranešėjų.

Be gautų pasižadėjimų, kaip 
kad aukščiau išvardyta, yra pa
geidaujama ir laukjama pasiža
dėjimų pasiruošti dar šioms te
moms:
a. Savišalpos organizacijų 'reik
šmė Amerikos lietuvių gyveni
mą.
b. Turizmo santykiai su Lietu
va.
c. Ekonominės progos Klaipėdos 
Krašte.
d. Vytauto Didžiojo ekonominė 
politika.

Prie šių visų klausimų svars- : 
tymo visuomene yra kviečiama 
imtis1 su visu rimtumu kaip savo ' 
spaudoje, taip ir savo organiza
cijose, ypač savo Prekybos Bu- J., vietos Prekybos Buto sekre 
tuose torius pareiškė,

Išpardavimas
Saįčb Seto

užlaikome pilna pasirinkimą jau pasiutu kai- 
ir antkaklių. Ateikite ir susipažinkite su niu- 
Pamatykite musu dirbtuve ir gražius mode- 

Mes mielai jums viską parodysime be jo- 
pareigos iš jusu pusės.

Jūsų senas kailininkas

Įspėjimas nuo seno Europos kailininko
Kam laukti iki jūsų kailinius sues kandys? Kuo
met už visai mažus kaštus, tik 3c j dieną, mes 
apsaugosime jūsų kailinius musų moderniškuose 
vaultuose, pilnai apsaugotuose nuo ugnies, kan
džia ir vagiu.
Mes užsiimame vien tik kailiais per pastaruosius 
24 metus, spc-cializuodamies remodeliavimu ir tai
symu už labai žemas kainas.
Mes
linių
mis. 
liūs, 
kios

A. J. Kupstis iš Boston, iMass 
k-idlėjas komercinio žurnalo 
“Tarpininkas”, parašė laišką sa
kydamas: “nuo širdies užgiriam 
ši kilnų ir naudingą žygį 
k on ominei konferencijai 
me geriausių pasekmių”.

Pas mus jus nusipirk
site setą pigiau, negu 
pas kitus. Pas mus 
jus nusipirksite rakan
dų setą perpus pigiau, 
negu kitur.
$135.00 vertes Jaccfu- 
ard setus 3 šmotu

$59.00
$195.00 vertės 3 šmo
tų Mohair setas

$98.00
$265.00 vertes 3-jų 
šmotų Mocuuettc se
tas.

$165.00

Tarp daugelio keistenybių ir 
paradoksiškų reiškinių Ameri
koje, pasireiškė dar vienas keis
tas dalykas, būtent tas, kad 
nežiūrint dideles bedarbes, ban
kų indėliai šiemet pakilo. Pra
eities rekordai rodo, kad žmo
nės labiau taupina pinigus ir 
būna daug atsargesni su pini
gais, kada esti blogi laikai. Ka
drų esti geri laikai, žmones nie
ko nepaisydami švaistosi pini
gais į visas puses. Tas, žino
ma, stimuliuoja biznį aplamai ir 
visur būna geri laikai, aroa, 
kaip sakoma, “prosperity”. Už
ėjus blogiems laikams, žmonės 
pasidaro taupesni dėl neaiškaus 
rytojaus.

Per pereitą bertainį indėliai 
viršijo išėmimus $74.000,000, 
kuomet pereitais metais per tą 
patį laiką perviršio buvo tik 
$14,000,00. Apdraudos kom
panijų biznis šiemet taip pat

nepriklausomuosius’

Aliejaus laukuose pasireiškia 
j overprodukcija. Pagaminama 
į daugiau mineralinio aliejaus,
negu jo galima parduoti. Pri-

1 seina tad jį laikyti sandėliuose. 
O tai nėra praktiška, kadangi 
labai brangiai kainuoja sandė
lių pastatymas. Todėl stam
biosios kompanijos nutarė su
mažinti produkciją. Bet yra 
taip vadinamos nepriklausomas

Tokie automobiliai pa-j aliejaus korporacijos, kurios su 
daroma pagal speciali, Standard Oil, Sinclair ir kito- 

užsakymą, kadangi kiekvienas i mis kompanijomis varo žutbu-
automobilius yra skirtingas. i tinę konkurenciją. Jos atsisa-1 viršija pereitų metų biznį.—-R.

D.ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 1906

6510 SOUTH HALSTED STREET
TELEPHONE NORMAL 5150

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

Musų kainos pigios dėlto, kad esam savo prekių išdirbėjai. 
Meldžiam atsilankyti — pirksit ar ne. 
dirbtuvę ir pamatysit kainas, 
su kitų kainomis.

Pamatysit musu setus, 
Po to galėsit palyginti musu kainas

Archer FurnitureA

l’arlor Suite
JOSEPH KAZIK, Savininkas 

4140 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 9733 Chici

Manufacturers

m

farmo.se
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Chicagos Liet. Pre
kybos Pumai siunčia 

atstovą i Lietuvą

Birželio 12 d. francuzų lini
jos laivu “Paris” išplaukia į 
Lietuvą p. J. P. Varkala', kuris 
yra Chicagos Lietuvių Preky
bos Buto (Li'thuanian Ameri- 
caiK Chamber of ęontmerce) ge- 
nerates—- sekretorius ir biznio 
vedėjas. Jis vadovaus Preky
bos Bumų ekskursijai.

Chicagos Lietuvių Prekybos 
Butas įgaliaVo p. Varkala tar
tis su Lietuvos valdžia dėl Lie
tuvos respublikos dalyvavimo 
pasaulinėj parodoj, kuri įvyks 
1933 m. Chicagoj. Toki pat į- 
galiavimą. jam įteikė Pasauli
nės Parodos Chicagos Komite
tas. P-as Varkala pasiims su 
savim visus pasaulinės parodos 
pianus.

Be tos svarbios misijos, p. J. 
P. Varkalai pavesta' užmegsti 
prekybos ryšius su Lietuvos 
firmomis dėl eksportavimo iš 
Lietuvos kaikurių prekių. Chi
cagos Lietuvių Prekybos Butas 
yra nutaręs organizuoti finan
sinę kompaniją, kurios tikslas 
bus finansuoti tuos pirklius, ku
rie užsiimąs vien tik importa
vimu kaikurių prekių iš Lietu
vos. P-nas Varkala bandys pa
tirti, kas galima padaryti toj 
srity j.

Prie viso to p. Varkala steng
sis prie Lietuvos Prekybos Rū
mų Kaune sukurti skyrių, ku
ris rūpintųsi tinkamai infor
muoti Amerikos lietuvius apie 
esančias Lietuvoj biznio pro
gas. Tas skyrius visas infor
macijas turėtų skleisti per 
Amerikoj esančius Lietuvių 
Prekybos Butus ir Lietuvos 
konsulatus.

Svarbiausias to plano tiks
las yra tas, kad kiek galima 
daugiau prisidėti prie Lietuvos 
prekybos išvystymo. Lietuva 
turi žaliavos, kurią galėtų ant 
vietos apdirbti. Jei ji stengsis 
tai padaryti, tat pirmiausia ji 
pakels savo pramonę. Jai ma
žiau bereikės importuoti pro
duktų iš kitų šalių. Padarinyj 
gi sustiprės jos ekonominė būk
lė ir žmonėms atsiras daugiau 
darbo. Reiškia, bus likviduo
tas nedarbas. O tąsyk suma
žės ir emigracija.

Chicagos Lietuvių Prekybos 
Buto atstovas taip pat pasiža
dėjo kaikuriems komersantams 
nupirkti Lietuvoj prekes ir jos 
pasiųsti j Ameriką.

Kadangi p. Varkala yra paty
ręs komersantas, tai kaikurie 
amerikiečiai pavedė jam ir ki
tokį reikalą atlikti. Lietuvoj jis 
turės apžiūrėti kaikurių ameri
kiečių giminių nekilnojamą 
tintą ir jį tinkamai įvertinti. 
Mat, giminės nori gauti pasko
las ir savo nekilnojamą turtą 
sti'o kaipo Įkaitą. P-nas Var
kala patars, ar verta tokias pa
skolas duoti, ar ne.

( hicagos Prekybos Rusų su
sirinkime gimė mintis, kad lie
pos I d. Amerikos lietuviai tu
rėtų savo suvažiavimą Kaune. 
Valdyba paprašė Kauno Pre
kybos Buto atlikti prirengia
mąjį darbą. Francuzų laivų 
kompanija, kurios laivu birže

lio 2 d. išplauks Prekybos Rū
mų ekskursija po vadovyste, p. 
J. P. Varkalos, yra nusamdžiu- 
si Kaune laivukus liepos 4 d. 
Tie laivukai pavažinės ekskur
santus po Nemuną.

Reikia' manyti, kad ir kitos 
laivų kompanijos padarys tą 
pat dėl savo pasažierių. P-nas 
Varkala sako, kad tą dieną 
plaukiant Nemunu bus leidžra- 

j mi iš laivukų feierverkai, lygi- 
I nai taip pat, kaip daroma Ame

rikoj.
Prekybos Rūmų Kaune tapo 

užprašyta liepos 4 d. rezervuo
ti salę, kur vakare susirinks 

j amerikiečiai ir jų svečiai ir tin- 
j karnai užbaigs amerikonišką 
< šventę.

Visi amerikiečiai, kurie va
žiuoja į Lietuvą paviešėti, lie
pos 4 d. yra kviečiami atvykti 
į Kauną. Jie susirinks prie 
Kauno Prekybos Rūmų, kurie 
randasi Finansų Ministerijoj. 
Bet apie tai bus smulkiau pra
nešta Lietuvos laikraščiuose.

Kaip anglai įsigyve
no Australijoj

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
čių ar net šimtų kilometrų il- 

| gio vielų tvora. Žinoma, į to
kia tvara savininkas turi sudė
ti daug pinigo, bet už tai jam 
nereikia daryti išlaidų pieme
nims laikyti. Arklių ir raguo
čių ganyklos užtveriama atski
rai. ;

Stoties viduryje yra puikiai, 
net ištaigingai pastatyti ir į- 
rengti skvatęrio namai. Tik 
paprastai savininkas juose ne
gyvena. Jis arba gyvena mies
te arba pasiekia net Londoną, 
kur negailestingai švaisto savo 
pelną. į stotį jis atvažiuoja 
tik avių kirpimo metu.

Šiaip visą laiką stoty šeimi
ninkauja valdytojas.

Visą stotį—dvarą, be 'gyve
namųjų rūmų, sudaro visa eilė 
kitokių triobesių—sandėlių, raš
tinių, kalvių, arklydžių, tar
nautojams namelių ir t.t.

Vienas piemuo skiriamas 
3000—5000 avių kaiminei. Iš 
tikrųjų tai nėra toks piemuo, 
kaip mes suprantame, o įtik 

žvalgau, kuris raitas kasdien 
apžiūri kaiminę ir tvoras, kad 
jos butų sveikos. Šitie pie
mens gyvena atskirose trobelė
se, kurios pastatytos kur kas 
toli nuo stočių, dažnai ištisus 
mėnesius negirdčdami žmogaus 
baiso. Del to jie paprastai su- 
laukėja, pasidaro visiškai at- 
bukėliai.

Stotys nepaprastai atgyja tik 
avių kirpimo metu (spalių, lap
kričio mėn.). Tąda čia atsi
klausto skaitlingos darbininkų 
artelės, kurios nukirpusios avis 
vienoje stotyje, eina' į kitą sto
tį. Jeigu ten darbo neatsiranda, 
tai vietos papročiu, darbinin
kams leidžiama laikinai apsi
gyventi.

Avis kerpa tam tikrose pa
stogėse. Prityręs darbininkas 
per dieną nukerpa daugiau kaip 
šimtą avių ir uždirba, musų 
pinigais skaitant, daugiau kaip 
penkiasdešimt litų. Pastaruoju 
laiku avims kirpti jau vartoja 
elektra varomas žirkles.

Nukirptas vilnas čia pat su
skirsto rųšimis, žiūrint, nuo ku
rios vietos jos nukirptos, pas
kui suriša dideliais ryšuliais, 
ant kurių užrašo savininko pa
vardę. Ryšulius, kurie sveria 
iki 30 centnerių, krauja į veži
mus ir veža į artimiausias ge
ležinkelių stotis. Kai kuriose 
vietose vilnas į geležinkelių 
stotis gabena kupranugariais. 
Paprastai nuo vienos australiš
kos avies gaunama apie pustre
čio kilogramo vilnų.

Avininkyste ir vilnų išvežimu 
Australija užima pirmą vietą 
visam pasaulyje. Sidnėjaus ir 
Melburno miestai yra pasauli
nės vilnų prekyvietės ir jos 
nustato vilnoms kainas visame 
pasaulyje.

Avių Australijoj auginama 
daugiau kaip 100 milijonų. Su
rikiavę jas po keturias i eilę, 
gautume tokią grandinę, kuria 
galėtume apjuosti per pusiaują 
žemę. Teisybė, sausais metais 
avių žymiai sumažėja, nuo saus
ros jų daugybė nunyksta', bet 
geresniais metais avių vėl pri
auga ir jų laikytojai vėl turi 
gražaus pelno.

Labai daug Australijoj au
ginama ir raguočių (1922 m. 
raguočių buvo priskaitoma 14,4 
mik, iš jų 7 mik Kvinslende). 
Pastaraisiais metais sėkmingai 
vystosi ir arklininkystė.

Nuo 1851 metų, kada buvo 
surasti Australijos auksynai ir 
kada ypač padaugėjo ateivių, 
pamažėli pradėjo reikštis judė
jimas prieš skvaterius ir prieš 
stambiąją žemvaldystę. Nuo ta
da pradėta skatinti ir žemdir
bystė. 1860 metais žemdirbiams 
buvo suteikta laisvai pasirinkti 
žemės sklypas skvaterių nuo
mojamuose plotuose, šia teise 
vieni pasinaudojo, kad galėtų 
verstis žemdirbyste, o kiti, kad 
gautų iš skvaterių stambius pa
mokoj imus.

Dabar visuose Australijos 
štatuose veikia įstatymas, kiek 
žemes gali pirkti arba nuomo
ti atskiras asmuo. Stambi 
žemvaldyste dabar jau laikoma 
negeru daiktu; kai kuriose vie
tose žemė apdedama progresy
viniais mokesčiais ir visokiais 
budais remiami vidutiniai ir net 
smulkus farmeriai — žemės sa
vininkai, kurie žemę dirba savo 
rankomis.

Greta su augančia smulkiąja 
ir vidutine ukininkija ir škva
le,riais, retai tepasirodančiais 
savo dvaruose, tvirtai laikosi 
ir stambus farmeriai —žemdir
biai, kurie yra' ir ūkininkai ir 
pirkliai. Kaimuose jie gyvena 
visai miestiškai, dažnai važinė
ja. palaiko nuolatinius ryšius 
su miestu, kur, apsidirbę lau
kuose, net apsigyvena.

Australijos kalnų ir fabrikų 
pramonė yra silpnesnė už že
mės ūkį, bet bendrai ji smar
kiai vystosi ir auga.

Auksas, kuris atliko tokį di
delį vaidmenį Australijos ūkiš
kajam gyvenimui, šiandien jau 
tos reikšmės nebeturi. šian
dien jau geriau apsimoka ak
meniniai angliai kasti, negu 
aukso ieškoti. Aukso dabar 
daugiausia randama tik vakari
nėj Australijoj. Tų auksynų 
centrai, buvę rudakasių mies
teliai Kulgardi ir Kulgurli da
bar virto dideliais ir gyvais 
miestais, nors jie įsikūrę yra 
sausoj dykumoj ir vandenio 
gauna ilgiausiu pasauly 623 ki
lometrų vandentiekiu.

Fabrikų pramonė nuo Angli
jos ir kitų kraštų pramonės 
konkurencijos tuo tarpu yra 
saugojama aukštais muitais. Ir 
ji pradėjo augti tik nuo tada, 
kai susidarė Australijos sąjuiH 
ga ir kai buvo panaikintos mui
tų sienos tarp atskirų štatų. 
Australijos pramonę pastūmėjo 
smarkiau vystytis ir Europos 
karas, kada dėl stokos įvežamų 
prekių, teko pradėti apdirbinė- 
ti vietos žaliava. Tuo metu 
smarkiai išsivystė audžiamoji 
pramonė ir pasiutų drabužių 
gamyba. Atsirado taip pat ir 
metalo apdirbamųjų fabrikų, 
kurie savo įrengimu neužsilei- 
džia tokios pat rųšies Europos 
fabrikais. Audžiamoji, metalų 
apdirbimo ir maisto produktų 
gaminamoji pramonė dabar ne 
tik vidaus reikalavimus paten
kina, bet dar pagamina ir iš
vežti svetur.

Turtingoj Australijoj ir pa
prasti darbininkai gali gyventi 
daug geriau, negu kituose kraš
tuose. nes čia jie, gerai uždir
ba, o pirkti viskas pigu. Luo
mų skirtumų čia' nežymu. Visi 
gyventojai jaučiasi lygus ir vi
si su visais stengiasi gražiai ir 
padoriai apseiti.

Gerai pastatytas Australijoj 
ir švietimo reikalas. Pradžios 
mokyklos gerai aprūpintos, jų 
yra pakankamai ir jos visiems 
prieinamos. Yru daug techni
kos ir žemės ūkio mokyklų, šeši

universitetai, daugybė bibliote
kų, viešų skaityklų ir t.t. Aus
tralijos anglai mėgsta daug 
skaityti, bet skaito daugiausia 
lehgvo, bulvarinio, nuotykių 
turinio laikraščius ir romanus.

Australijos gamtos įtaka bal
tiesiems ateiviams šiandien į- 
vertinti dar sunku, bet jos vis 
dėlto jau žymu. Sveikas oras 
ir patogios gyvenimo sąlygos 
padarė Australijos anglus tik
rais ilgaamžiais, o sausas kli
matas padarė juos tokius lie
sus, kad juokais Australijos 
anglus vadina šiaudais. Savo 
pajėgumu ir ištvermingumu 
Australijos anglai kur kas pra
neša europiečius. Tatai aiškiai 
įrodė Australijos kariuomenes 
korpusai pasaulinio karo metu. 
Nuo Europos anglų Australijos 
anglai žymiai skiriasi savo gy
vesniu, linksmesniu budu, mė
giniu bendrauti ir t.t.

Australijos\anglai spalvotų 
žmonių į savo 'kraštą visiškai 
neįsileidžia ir visokiais kito

kiais budais rūpinasi,Aięad Aus
tralijos turtai liktų tik V jiems 
vieniems.

jos šunis. Policininkas su to
kiu “ultra švilpuku” gal davi
nėti šunims signalus, niekam 
negirdint. Šioj srity užsieniuos 
daromi platus bandymai.

Saulės dėmės ir derlius

ĮVAIRENYBES .
Negirdimi švilpukai
Yra žinoma, kad žmogaus au

sis jaučia' tik tuos garsus, ku
rių sukeliamos oro bangos nė
ra gausingesnės už 40,000 ju
dėjimų per sekundę. Aukštes
nių bangų garsai žmogaus au
siai lieka negirdimi. Bet ban
dymai parodė, kad šunes gerai 
girdi garsus, kurių bangavimas 
per sekundę yra didesnis kaip 
40,000 ir kurie žmonių nėra 
jaučiami. Iš čia kilo mintis 
pasinaudoiti tokiais negirdimais 
švilpukais, dresiruojant polici

Saulė, kad ir atrodo, papras
ta akim žiūrint, lygiai skaisti 
visose vietose, tačiau turi ir 
juodesnių taškų, vadinamų dė
mių. žinoma, atsižvelgiant į 
saulės didumą, tos dėmės daž
nai yra daug kartų didesnės už 
musų žemę, beit saules šviesos, 
dėl savo palyginamo mažumo su 
saulės paviršium, jos žymiai ne
pakeičia. Saulė visada atrodo 
lygiai šviesi. Saules dėmių kil
mė lig šiol mokslininkų nėra iš
aiškinta. Manoma tik, kad čia 
turima' reikalo su elketromag- 
netiniais reiškiniais, nes yra 
nustatyta, kad saulės dėmės 
veikia į kompaso adatėlę ir te
legrafo ir telefono laidus. To
liau. dar yra pastebėta', kad 
saulės dėmių skaičius nėra pa
stovus dalykas. Kartą jų bu
ria daugiau, kartą mažiau. Va
dinamas dėmių maksimumas, 
pasikartoja kas 11 metų. Da
bar einama' prie dėmių maksi
mumo, kurs įvyks 1932 me
tais.

Amerikos mokslininkai mano, 
kad jiems esą pavykę nustatyti 
ryšį tarp saulės dėmių maksi
mumo ir javų derliaus. Dėmių 
maksimumo metu saulė išlei

džianti daugiau šilumos, negu 
dėmių minimumo laiku. Todėl 
oras žemės atogrąžų kraštuose 
išyla ir susidaro stipresnės šil
to oro sroves, kurių vietą už
ima šaltas oras iš ‘ašigalių. Del 
to vidutiniškojo klimato juos
tos temperatūra krinta ir di
dėja debesuotumas. Todėl ir ja
vų derlius tais metais būna

menkesnis, nes javai gauna per 
maža šilumos. Atvirkščiai, me
džiai geriausiai auga kaip tik 
dėmių maksimumo laikais. To 
priežastis nėra susekta', bet ma
noma, kad medžių augimą tei
giamai veikia padaugėję ultra- 
fioletiniai spinduliai, kurių kaip 
tik yra daugiau dėmių maksi
mumo metu.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę alga. 
Jus salite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

I šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

KoJeZ

Musų
Patarnavimas

Visuomet yra mandagus ir prirengtas 
jūsų reikalams. Jei manote siųsti pinigų 
savo giminėms Lietuvon, atsilankykit i mu
sų banką, mes atliksime jūsų reikalą kuo- 
geriausiai.

Musų bankoj taupinti pinigus yra sau
giausia, nes čia padėti pinigai niekuomet 
nežus.

Musų bankas yra didžiausias lietuvių val- 
stijinis bankas Chicagoj ir Amerkioj.

Metropolitan State Bank
JOHN B. BRENZA, Pres.

2201 West 22 St.

Californijos Valstija Pasirinko

i*. 100 r
Hudson’s Great 8 su jo i’u nuga
lėjo visus kompetitorius Californijos Vals
tijos Vieškelių Kontrolės departamento 
darytuose bandymuose.

Beveik visos išdirbystės dalyvavo. Iš tųjų 
aštuonių, kurių kainos siekia nuo $1050 
iki $1500, buvo bandomas Greitumas, Pa
tvarumas, Lankstumas, Operavimo Leng
vumas, Valdymas ir Liuosumas nuo Vibra
cijos, Purtymo ir Perkratimo. Hudson, 
vienas iš pigiausių, vienui vienas išlaikė 
bandymus su pilnai tobulu skoni.

Rungtynėse su gerai žinomais, Rūgštesnės 
kainos karais, Hudson susilaukė augščiau- 
sių pagyrimų iš ekspertų ir tapo nupirktas 
dėl Vieškelių Kontrolės departamento.
Ypatinga domė buvo atkreipta į Hudsono 
“pastebėtinai patvarų didelį greitumą” ir 
“gerą veikimų”. Ekspertai taipjau pareiš
kė, kad važiuojant 60 mylių greitumu jis 
dar turėjo daug jėgos greitesniam važia
vimui, toli viršijant visus kitus išbandytus 
karus.

Patys Padarykite Tuos Bandymus
Mes Prisiusime Karą Pas Jūsų Duris
Tik važinedamies ar draivindami Hudson’s Great 8 jus įkainuosite jo smagų ope- 
ravimą. Jus esate kviečiamas pasiimti bandymui karą ir išbandyti jį dėl švelnumo 
bėgimo, greitumo, jsibėginio, jėgos, lengvo valdymo, komforto ir ekonomijos. Pa
šaukimas telefonu pristatys Hudsn’s Great 8 pas jūsų duris.

*1050
Už

COACH
Devyni kiti modeliai tiek 
i>at žarnai įkainuoti. Didelis 
pasirinkimas sjmiIvų. Visos 
kainos f. o. b. Detroit, iš 

Dirbtuves

HUDSON MOTOR CO. OF ILLINOIS
2220 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreipkitės į artimiausią pardavėją

NORTH
Buckingham Motors, Ine. 

3948 N. Dūmon Avė.
Lincoln Avė. at Irvine Purk 

Blvd.. Bucklngbum 2810
Hudson Motor Co. of Illinois 

Evanston Brandi 
1820 Rldge Avė.

Bheldrake 2300 Unlverslty 720
Hudson Motor Co. of Illinois 

North Bide Branch 
0239 Broadway 
Bheldrake 7210

Keystone Motor Hales Corp. 
8143 W. Lavvronco Avė.

Keystone 3400 
and

4910 N. Western Avė.
North-VVest Hudson Co. 

6713 Olmstead Avė. 
Edison Tark. III. 
Neivcastlo 3130
A. W. Person 

Highlond l’ark, 1)1. 
Highluud Park 2192

NORTH (ConUnucd) 
Planioudon Motor Co. 
4824 Hheridaa Road 

LoiiRbeach 1818 
Portage Purk Hudson Co. 

4101 Mihvaukeo Avė. 
PaUlsade 1800

WEST
Berwyn Hddson-Essex Co. 

81*45 Ouk Park Avė.
Bcrvvyn, III. 
Bervvyn 351 

Grandai! Motor Car Co. 
439 Madlson St.

Oak Park, III. Eudid 5017 
CrandalI Motor Car Co. 

of Mayvvood 
Illinois

51 Lako Ht. nt First Avc.
Mayivood. III. Muyvvood 360 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Logan Kųnare Brandi 
2617 Mihvuukco Avė.

and 
2401 Logun Blvd. 

Hpuuldiug 3000

WK8T (Contlnued) 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkivay Branch 
8308 W. North Avė.

Albany 4010
Hudson Motor Co. of Illinois 

West Bide Branch 
8910 Ogden Ava. 

Lawndule 0911 
Lyons Motor Hales 
8027 Ogden Avė.

Lyons 7121 Lyons, III.
Paragon Motor Car Co. 
5901 W. Dlvislon St. 

Coluinbia 5670 
8. A B. Motor Hales Corp.
3854 W. Roosevdt Road 

Vun Buren 4910 
Jas. Hinger Motor Hales 

1428 Koosevelt Road 
Monroe 0319 Haymarket 0012 
Sullivan-Morgan Motor Hales

4701 Washington Blvd. 
Mansfield 2114 

and 6201 W. 2?nd 8t. 
Bervvyn 2171

WEST (Contlnued) 
Schellenberger Motor Sules 

5028 W. 22nd St. Cicero 1887
HOHTH 

A Jus Auto Coinpany 
7800 Stony Islund Avė. 

Saginavr 1400 
Burke Motor Hales 
3512 Archer Avė. 

Lafuyette 5160 
Calumet Motor Co. 

10940 8. Michigan Avė. 
Pullman 7300 

Halsted Hudson-Rsser Co. 
7023 Halstcd Ht. Triungle 0341

Herbert Motor Sales 
7420 CottHge G rovė Avė. 

Vlncennes 6715 
lldiert-Teniple Motor Hales 

8918 Conimerdal Avė. 
Kegent 4082 

Hcndricks-Mitehdl Motor Hales 
5200 Tako Park Avė. 

Fairfai 0825-6

KOLTU (Coptinued)
Heyne Motor Hales 

5104 8. Ashland Avė.
Prospect 7916

Hudson Motor Car Co.. of 
Wentworlh Avė. Branch 
7141 Wentworth Avė.

Trlangle 5900 
Mlchvay Corporation 

6014 Cottage Grove Avė.
Falrfai 4810 r

Juck Perliniu) Motor Hales 
6727 8. VVeslern Avė.

Hemlock 6637 
B. A R. Motor Kūles 

8031 R. Halsted Ht. 
VlneenncH 6808 

Btratford Motor Sules 
708 W. 63rd Ktreel 

Wentworth 1014 
E. J.. 8haver Co. 

619 Hohmun Avė.
Hgmtnond 80

* Hununond, ln<l.
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Kai surpraizpartė 
baigiasi

Krinta rankos, 
galva maskatuoja, 
galop
-krinta visas kūnas. ;

O dvasia—
jau seniai nukritus Į purvyną... 
Doleriai
ir tie jau iškritę, 
ir i svetimos moters kojinę 
sulindę.
Bet dantys, ačiū Dievui, 
dar ne visi iškritę.

—Mat.

BOLĖS
Pyksta žolės, 
kad jas bolės 
voluoja ir laužo. 
Pyksta bolės, 
kad jas žolės 
braižo, lazdos laužo. 
Pyksta vyrai, 
pyksta moters, 
kai bolės nerieda. 
Pyksta gėlės 
vos pražydę— 
bolės darko žiedus.

—Mat.

jose, bet neužmirškite ir pavie
nių asmenų.

Jei profesionalas arba' biznie
rius bolševizmo tikėjimui ne
pritaria, tai ir jam reikėtų 
nors vieną skylę išgręžti.

Paskui dar reikėtų daugiau 
domės kreipti į šeimynos gy
venimą : čionais gręžimas su 
raudonu grąžtu itin pageidau
jamas. Jeigu gaspadinė nepri
klauso komisarų davatkoms, tai 
aišku kas darytina— vartokite 
raudoną grąžtą. O jei gaspa- 
dorius aukų neduoda, tai. žino
ma, jisai gręžimo tikrai reika
lingas. Reikėtų gręžti tėvus ir 
vaikus, vaikinus ir merginas,— 
jei tik jie Lenino mukelių ne
turi ir raudonas gazietas ne
skaito.

Prašydamas jūsų pasvarstyti 
šiuos mano patarimus gryno
sios savikritikos šviesoje, aš 
pasilieku su didžiausia pagarba 
ir meile šventam Leninui ir 
raudonam grąžtui.

—Bolševikuojantis Padauža.

—Tai tur būt arklys telefo
nuoja. paklausk koki arkliai 
laimėjo...

Ir žinote ką—mes visi ir pa
tikėjom, kad arklys pranešimą 
liūdną daro apie lenktynes, nes 
tas žmogus, kuris per telefoną 
kalbėjo, tuojaus susiraukė...

O, kitą vertus, butų labai 
pelningu pasikalbėti su arkliais 
prieš lenktynes — žinotume, 
kuris arklys pasiryžęs laimėt. 
Ir žinotume ką arkliai mano 
apie tuos žmones, kurie ant jų 
pinigus deda. —Mat.

liškai atšvęsti. Jisai, matote, 
geras meisteris: nusipirko 
minkšto medžio gabalų ir pasi-

Kai svečiai susirinko, tai ta'-> 
sai žmogus pripylė didelį puo
dą du syk varyta’ naminėje, pa
dėjo savo samtį ir tarė:

Vyrai semkite ir ragaukite. 
Stiklų neturiu, nes šiądien ma
no varduvės.

Visi sėme ir ragavo kol visą 
suragavo.—Mat. S. D. LACHAVICH B. LACHAVICH

Doleris

Samtis
(Tikras atsitikimas)

Vienas sumanus žmogus 
sigeidė savo varduves origina-

li z-

Egzaminuose
Profesorius: (rodydamas stu

dentui jo krutinę) ■—Kur aš 
pataikysiu, jei čia įsmeigsiu 
jums peili?

Studentas: — 
naą profesoriau

Į kalėjimą, po

Chicagos Didžiausiaslšpardayimas

The Popular Clothing Co
1228 So. Halsted St

AUKA

Pranešimas Chicagos ir 
Apielinkės Lietuviams

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

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

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

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

Ar-gi
Ar-gi nebliko 
jau sveiko proto? 
Ar-gi pasenom 
ar jau kuproti? 
Kad— 
nesimato musu veikimo... 
kad 
mus idėjos ant lentynų rūdija, 
o plunksnos sulužę.
Ar-gi ? 
Ar-gi?

. —Mat.

Apie spiritą per tris 
triubas išvarytą

Tu mieliausias spiritėli, 
ar žinai ko širdį gėlė, 
ko krūtinė taip skaudėjo, 
kai lašelio neturėjo? 
Vargas slegia, dienos juodos, 
tu lašeli, nešk paguodos! 
Šildyk galvą, šildyk kojas, 
lai linksmiau ant svieto stojas, 
nes tik spiritas, kaip saulė, 
neš išganymą pasaulio. 
Vos burnelę tik suvilgai, 
verda kraujas neužilgo. 
Tuoj pavasarių koks šimtas, 
lieki žmogus baisiai “rimtas”, 
iš tvoros imi statinį, 
droži “priešui” į krutinę. 
Kai uždroži tuoj net šilta, 
dūšia džiaugsmo kaip pripilta, 
O paskui... jau metavoji 
ir spakainas žmogus stoji, 
nes už visą narsų žygį 
mus policija “karžygį” 
į belangę tamsią meta 
patupėt bent porą metų...
Ir tupi čionai per žiemą, 
ir kai vasara ant kiemo, 
ir tupi čionai be lašo, 

‘nors drėgmės liežuvis prašo. 
Noris spirito ragauti,, 
bet nėra čio, jo kur gauti, 
nes per storas muro sienas 
lašas nepateks nė vienas. 
Kaip surasti šitoks būdas 
įtaisyt belangėj dūdas 
ir su šita vario dūda’ /
spiritėlio mums nor bliudą/.. 
Oi sugrįžt tuomet saulutė 
mums j kamerą mažutę 
Ims mus šildyt, gerklę pildyt, 
vargą, sopulius nutildyt...

L. U.

Amžinasai Perkūne, mes ta
vęs jau nebebijome! Rustasai 
Jehova, mes jau ir Tavo manos 
nebelaukiame! Malonusis Kris
tau, jau mes nė Tavo karalys
tės nebenorime!

Mums jau visai nerupi nė 
dangus, nė pekla, n-ė šventoji 
dvasia, ne nemarioji siela. Mes 
jau senai apspiaudėm visus 
šventus daiktus ir visokius die
vus ir dievukus.

Dolerį mes dabar garbiname 
ir ant jo aukuro gyvus žmo
nes deginame, —Doleris musų 
dievas ir galingesnis už Dievą 
Tėvą ir visus šventuosius!

Maldų mums nereikia, baž
nyčias mes garažais paverčia*- 
me, o kunigus akmenimis dau
žome, nes musų Visagalis Vieš
pats Doleris mums suteikia vi
sa, ko tiktai mes trokštame.

Jei dievas Jehova stebuklus 
darė, tai mūsiškis dievas Dole
ris šiame darbe tikras mist ras., 
kuriam jau seniai pavydi visi 
Dievai.

Valio modernojo pasaulio 
Dievas Doleris, be kurio leidi
mo nė plaukas nuo galvos nu
kristi negali!

—Mat.

Musų žodynas
arba mažiau suprantamų 

žodžių paaiškinimas
Paskola—jei neatiduodi—pel

nas, jei atiduodi—nuostolis
Piršlys— nusikalstamo darbo 

bendrininkas.
Rankovė— daug kam pava

duoja nosinę skepetaitę.
Rakto skylė — smalsuoliui 

žiūronas.
, Vekselis — falšyvas pinigas 
ųž kurio padirbimą retai kada 
baudžiama.

Karvė—jei ne ta, kur tvar
te stovi, tai ta, kuri nesiprau
sus, susivėlus, suveltame kam
baryje slankioja.

Utėlė—kai kam labai artima 
kraujo giminystės ryšio giminė.

Purvas—jei kieme tai ir pa
lieka purvas, jei panagėse ar 
ant kaklo, tai aždaba.

Policija—jei blaivus —nieko, 
jei gintas—eik gult.

Procentai— plėšimas vidury 
dienos.

NELAIMES
Bėdos prispirta

$100,000
DRABUŽIU NEPALAIMA

HART, SCHAFFNER & MARK SIUTAI ir kiti augštos rųšies iš- 
dirbysčių Siutai ir Topkautai už neįtikėtinai žemas kainas. Visas 
stakas gerai žinomos Popular Clothing Co., per daugelį metų biznyje 
prie 1228 S. Halsted St., eina išpardavimui už nemielaširdingiausiai 
nukapotas kainas, kokių dar niekas negirdėjo Chicagoje.

Išpardavimas Prasideda Nedčlioj, 
Gegužės 24 d., 9 vai. ryte

vienos ar dviejų eilių sty- 
visokio didumo. Eina 

už

$12.75

Vyrų augštos rųšies 
SIUTAI

$25 iki $27.50 vertės
Vyrų siutai susidedantys ‘iš vie
nos ar dviejų eilių ir konservaty
vių modelių. Visokių stylių ir di
dumų! Jie eina už

$9.75
SIUTAI

$30 iki $32.50 vertės
Vyrų puikiausių audeklų šio se
zono styliaus ir spalvų; gerai pa
siūti;
liaus;
tiktai

Hart, Schaffner & 
Marx Siutai 

SIUTAI
Pirmiau parsidavinėjo iki 950

Vyrų siutai, garsieji Hart, 
Schaffner & Marx, kolegijų sty- 
lių, konservatyvus, ar dėl mėgs
tančio puoštis

$17.75
Hart, Schaffner & Marx ir kitų 
augštos rūšies išdirbyščių

SIUTAI
Pirmiau parsidavinėjo iki $55 

štai čia dabar yra proga nupirkti 
geriausių pasauly išdirbyščių ge
riausios rųšies siutus už kainą, 
kokią jus mokate už paprastus 
drabužius. — šilko pamušas ir 
rankomis siūti drabužiai; visokio 
didumo

$21.75

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

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

1439 So. 49th Court — Tel. Cicero 5927

PROGA
VI IEM
Tapti savininku dalies Lietuvių Rojaus, Spring Forest, 
III. (Pirmiau vadintas Willow Springs). Su tokiu negir

dėtai mažu įmokėjimu, tik

O likusius išmokėsite savaitiniais mokesčiais tiktai po 
$3.00. Ši proga gera ant dviejų dienų,

GEGUŽIO (MAY) 24 ir 25, 1930

Subdivizijos ofisas randasi ant Archer Avė. (pusę mylios į va
karus nuo Keane Avė.) ir Spring St. Atdaras kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 7:30 vai. vakare. Telephone Willow 
Springs 61.

Atvira gromata 
Raudo janam Grąžtui
Brangus tavorščiai, kurie grę- 
žiate!

Aš, vadinasi, prašau manęs 
paklausyti, štai koks reikalas. 
Gerai darote vartodami savo 
raudoną grąžtą visose draugi

Arkliai telefonuoja
Maždaug buvo šitaip. Užeinu 

į krautuvę Laisvą Žodį pasi
pirkti. Pradėjome, kaip ir vi
si žmonės, šnekėti apie viską 
ir galų gale apie arklius.

Tik štai suskambėjo telefono 
varpelis. Vienas žmogus bėga 
prie, telefono,’ o kitas sako:

Pranešimas Publikai
Musų sankrova būt atdara kiek
vieną vakarą iki 9 vai. ir nedė- 
liomis iki 6 vai. vakare naudai 
tų, kurie negali atsilankyti die
nos laiku.

Vyrų ir vaikinų 
TOPKAUTAI 

$20 iki $25 vertės
Vyrų puikiausiai pasiūti topkau- 
tai — šilko pamušu, vėliausių sty- 
liu ir spalvų — didumą prirink
sime kiekvienam

$9.75

S.P.Kazwell&Co.
(Kazlauskas ir Kazvvell, tai ta pati ypata)

2839 W. 63rd Street, CHICAGO Tel. Republic 8899


