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Voldemaro Provokatorių Buvo 
Neteisingai Įskristi

Astuoni socialdemokratai daugiau kaip 
metus laiko buvo nekaltai kankinami 
kalėjime

Ką tik gauti iš Kauno laik
raščiai praneša, kad kariuome
nės teismas, išnagrinėjęs so
cialdemokratų Alfonso Jakubė- 
no, Stasio Galinio, Kazio Bar- 
tuškos, Adomo Dagio, Alfonso 
Gučo, Kipro Ausiejaus, Stasio 
Vasiliausko ' ir Juozo Bigelio 
bylą, kurioje jie buvo kaltina
mi dėl priklausymo “slaptai 
priešvalstybinei organizacijai 
— Respublikos Gynėjų Sąjun
gai — ir platinimo ‘plečkaiti- 
ninkų’ literatūros”, gegužės 28 
dieną visus kaltinamuosius iš
teisino.

Socialdemokratų byla
Kauno “Lietuvos Žinios” pra

neša smulkmen i ngą tos bylos 
aprašymą, kuri čia ištisai pa
duodame: o

Šiandie (gegužės 28 d.) Ka
riuomenės teismas pradėjo sprę
sti studentų, valdininkų ir dar
bininkų socialdemokratų bylą.

Kaltinamųjų suole sėsli: stud. 
Jakubėnas Alfonsas, Galinis 
Stasys, Bartuška Kazys, Da
gys Adomas, Gučas Alfonsas, 
Ausiejus Kipras, Vasiliauskas 
Stasys ir Bigelis Juozas.

Jie visi kaltinami organiza
cijų, sudarytų okupuotoje Lie
tuvoje ir svetimose valstybėse 
dalyviams ir jų padėjėjams 
bausti įstatymo 1§ ir 3§, B. 
St. pap. ir pak. 126, 129 
ir Yp. V. Aps. Įst. 14§ 2 p.

Teismui pirmininkauja pulk. 
Engleris, kaltina majoras Bau- 
dikinas. o

Teisiamuosius gina prof. Leo
nas, prof. Stankevičius ir L. 
Ihirenienė.

Leonas gina Jakubčną, Ga
linį, Baltušką, Purėnienė Bige- 
lį ir Vasiliauską, Stankevičius 
Vasiliauską, Dagį ir Gučą.

Liudytojais iššaukta keletą 
krim. polic. T sk. valdininkų. 
I sk. virš. p. Statkus neaitvj'- 
ko, bet atsiuntė teismui raštą, 
kad dėl tarnybinių reikalų teis
me dalyvauti negalįs.

Kaltinamasis aktas

nizavę į slaptą organizaciją, 
Respublikos gynėjų sąjungą, ir 
dirbę kontakte su Plečkaičiu, 
kurstę sukilti kariuomenę, dar
bininkus ir valdininkus.

Teisiamasis Bigelis Juozas 
dalyvavęs slaptuose Respubli
kos gynėjų sąjungos pasitari
muose 1929 m. pradžioj ir jam 
buvę pavesta organizuoti gele
žinkeliečius. Be to, Bigelis su 
teisiamuoju Vasiliausku 1929 
m. vasario 6 d. iš Kauno gelež. 
stoties bagažo skyriaus išga
benę atsiųstą iš Panevėžio pin
tinę su plečkaitininkų litera
tūra.

Meno mokykloj Respublikos 
gynėjų skyrius

Ausiejus Kipras 1929 m. pra
džioj įMeno mokykloj buvęs su
organizavęs Respublikos gynė
jų grupę', o tų pačių metų ko
vo 2 d. iš universiteto rūmų 
išsinešęs visą, čemodaną “Pir
myn”.

Stud. Alf. Jakubėnas
— pasakyta kalt, akte, ^palai
kydavęs ryšius su 2-j u iulanų 
pulku ir “Tilkos” fabriko dar
bininkais. Be to Jakubėnas stu
dentų tarpe rinkęs l medžiagą 
“Pirmyn” laikraščiui ir pats ja
me bendradarbiavęs.

Respublikos gynėjų atsišau
kimuose

Lietuvos valdžia vadinama fa
šistų kraugerių gauja.

Kaltinami tuo, kad priklau
sę Respublikai ginti sąjungai, 
platinę uždraustą literatūrą, no
rėję nuversti dabartinę vald
žią.

Gynėjai energingai pradėjo 
reikalauti, kad teismas bylą ati
dėtų ir būtinai iššauktų liudy
toju Statkų.

Vos teismas spėjo pradėti 
■posėdį ir atlikti įžengiamuo
sius formalumus, kai gynėjai 
pradėjo reiijkalauti, kad Iteis-

Kaltinamajame akte sakoma, 
kad teisiamieji buvę susiorga- 

mas bylą atidėtų ir būtinai iš
šauktų krim. polic. I sk. vir
šininką p. Statkų. Prokuroras 
pareiškė, kad jis nieko prieš 
neturįs, jei byla butų spren-
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“NAUJIENŲ” ŠEIMINIS NUMERIS
SLA. Seimo atidarymo dieną, birželio 16-tą, 

išeis padidintas ir paveikslais papuoštas spe- 
cialis “Naujienų” numeris, pašvęstas Seimui ir 
Susivienijimui. •

“Naujienų” agentai ir išnešiotojai yra pra
šomi iš anksto pranešti ofisui, kiek to numerio 
kopijų jiems reikės.

Be to, SLA. Seime “Naujienos” turės štabą 
gabių korespondentų, kurie diena iš dienos 
smulkiai aprašinės Seimo eigą ir darbus. To
dėl visi, kuriems rupi gauti pilnas žinias apie 
Seimą, yra kviečiami, jei dar jie negauna dien
raščio, tuojaus jį užsisakyti.,

“NAUJIENOS”
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džiama be liudytojo Statkaus, 
nes Statkus dėl svarbių tarny- 
bių reikalų atvykti negalįs.

Tada teismas išėjo pasitar
ti ir tarėsi gerą valandą.

Paskui pirm, perskaitė ilgą 
motyvaciją, dėl ko byla neati
dedama. Svarbiausia tai, kad 
Statkus pats teisiamųjų nese
kęs, bet kaltinimą surašęs tik 
seklių ir agentų surinktomis 
žiniomis, dėlto ir iššauktas teis
mo posėdin vargu ką nauja ga
lėsiąs pasakyti.

(Bus daugiau)

Komunistams pade
da 100% Amerikos 
patriotai samdytojai
Vartoją juos darbo unijoms 

ardyti, kad tuo budu geriau 
galėtų darbininkus išnaudoti

AVASHINGTONAS, birž. 13. 
— Liudyciamas atstovų buto 
komisijoje komunizmui Ameri
koj tyrinėti, Edward F. Mc 
Grady, vienas Amerikos Dar
bo Federacijos lyderių, pasakė, 
kad komunistams šioje šaly pa
dedą kai kurie 1 ()0-procentiniai 
Amerikos patri. jotai samdyto
jai. Tie samdytojai vartoją ko
munistus darbininkų unijoms 
dlraskyti ir tuo budu priversti 
jas priimti samdytojų sąlygas.

AlcGrady pasakė, kad, pa
vyzdžiui, Virginijoj Danville 
River įmonių savininkas, Mr. 
Fit^gerald, palei(|ęs iš darbo 
200 senų darbininkų, bet lai
kąs mokamus komunistus. Fitz- 
geraldas dagi davęs leidimą ko
munistų lyderiui keliauti į Nevv 
Yarką konferuoti ten sbii ko
munistais.

McGrady tikrino, kad čia gi
musiuose amerikiečiuose komu
nistu propaganda menką tetu
rinti pasisekimą. Daug geriau 
komunistams sekęsi tarp atei
vių,. Vieną kartą -komunistai 
New Yorke buvę pasigrobę kai- 
liasiuvių uniją, kur po to bu
vęs prasidėjęs teroro viešpa
tavimas.

Pilsudskis — Vytau
to iškilmių komiteto 

pirmininkas
VILNIUS, birž. 1. — “Kur- 

jer Wilens'ki” praneša, kad Pil
sudskiui paskutinį kartą esant 
Vilniuje, lenkų Vytauto Didžio
jo iškilmių rengimo komitetas 
kreipėsi j jį, prašydamas priim
ti garbės pirmininko vietą. Pil
sudskis davęs savo sutikimą.

Franeuzų kariškiai 
suėmė sienoj Itali

jos šnipą
PARYŽIUS, birž. 13.—Men- 

tone, Italijos sienoj, franeuzų 
kariuomenės vyriausybė suga
vo Italijos šnipą, Fortūnato 
Valle vardu. Pas jį rado įdo
mių dokumentų, ypačiai stra
teginių Franeuzų Alpuosc ke
lių žemėlapių.

Trys francuzŲ kariuo
menės lakūnai žuvo
PARYŽIUS, birž. 13.—A via- 

ei,jos nelaimėse vakar užsimu
šė čia trys franeuzų kariuo
menės aviatoriai, dviem aero
planam sudužus;

Chicagos vyrai lietuviai kalbasi su savo mama už 1,200 mylių 
nuo Amerikos. — žinomo .Chicagos lietuvių realestatininko, p. 
Jono J. Zolpio, sūnus, Buddy, 8, ir Junius, 6 metų amžiaus, 
andai buvo labai nuliūdę, kai jų mama, ponia Zolpienė, sakė 
jiems good by, išvažiuodama už jūrių marių — į Lietuvą pa
viešėti. Bet praeitą, ketvirtadienį, 8 valandą vakaro, namie su
skambo telefonas, ir koks^ buvo Bodės ir Džiuniaus džiaugs
mas, kai jie išgirdo savo mamos' balsą. Mama kalbėjo jiems 
nuo Leviathan garlaivio, kurs tuomet buvo 1,200 mylių tolumo 
Atlanto vandenyne. Mama sakes, kad jai liūdna be jų, o Bode 
ir Džiunius skundės, kad jie ilgisi mamos. Mama ketino, grįž
dama namo, parvežti jiems gražių gražių lauktuvių.

Sako, kad tai buvęs dar ^pirmas toks pasikalbėjimas radio
telefonu iš Chicagos- Ponai Zolpiai gyvena 6627 South Rich- 
mond st.

12 Indijos nacionalistų 
sužeisti susikirtimuo

se su policiją
BOiMBUMUiS, Indija, birž. 13. 

— Vakar čia įvyko keletas su
sikirtimų tarp policijos ir indų 
nacionalistų, bandžiusių organi
zuoti demonstracijas, kurios 
vyriausybės buvo užgintos. Su
sikirtimuose dvylika asmenų 
buvo sužeisti.

Neramumų ir susikirtimų su 
policija įvyko taipjau Chairc, 
Bengalijoj.

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

Didumoj apsiniaukę; kartais 
gali būt lietaus; vėsiau po pie
tų; stiprus pietų vakarų vėjai.

Sekmadienį: iš dalies debe- 
siuota; vidutiniška temperatū
ra.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 690 ir 85° F.

Šiandie • saule teka 5:14, lei
džiasi 8:26. Mėnuo teka 11:13 
vakaro.

Senatas priėmė 
tarifo bilių

WA1SHINIGTONAS, birž. 13. 
— Senatas šiandie 44 balsais 
prieš 42 priėmė Hawley-Smooto 
tarifo bilių, kaip jis buvo kon
ferencijos pasiūlytas.

Atstovų butas pasisakys dėl 
jo rytoj (šiandie). Manoma, 
kad ir buto jis bus priimtas ir 
po to 'pristatytas prezidentui 
Hooveriui pasirašyti.

Senate už bilių balsavo 39 
irepublikonai ir 5 demokratai; 
prieš 10 republikonų, 31 de
mokratai ir 1 fiarmer-labor 
(Ships'tcadas).

28 vaikai žuvo filmų 
teatro gaisre So- 

vietijoje

MASKVA, birž. 13. — Vie
name krutamu jų paveikslų tea
tre Charkove, paveikslų rody
mo metu, kilo gaisras. Gau
tais pranešimais, gaisre žuvo 
dvidešimt laštuoni vaikai. Daug 
kitų buvo sužaloti.

Karolis proklamavo 
Helena karaliene

BUCHARESTAS, Rumanija, 
birž. 13. — Valdžios laikraštis 
paskelbė karaliaus Karolio II 
dekretą, kuriuo buvusią savo 
žmoną, princesę Heleną, jis pa
skelbia Ruman i jos karaliene.

Karolio motina, našlaujanti 
karaliene Marija, kuri prieš pat 
sunaus coup d’etat buvo išvy
kus į Bavariją, dabar grižo j 
Bucharestą.

Ar Voldemaras galė
jo tikėtis Mussolinio 

paramos? \
Ką sako Švedijos mokslininkas 

apie Lietuvą

Švedų istorikas docentas 
Selink išleido brošiūrą apie 
Lietuvos dabartinę politikos 
bei kultūros būklę. Brošiūrėlė 
pavadinta “Aplink Kauną ir 
Vilnių”. Minėdamas Lietuvos 
kariuomenę, autorius žymi, kad 
dĮel jos susikoncentravimo Kau
ne kariuomenė pastaraisiais 
metais suvaidinusi politikoje 
lemiantį vaidmenį, būtent Vol
demaro eroje, kuri suteikė Lie
tuvai diktatūros aureolę.—Vol
demaro 'galia rėmėsi šio vyro 
didele asmenine iniciatyva, be 
to jo priešų nepajėgumu. Vol
demaras sugebėjo griebtis val
stybės vairo kaip tik teisingu 
psichologiniu momentu. Drąsu
mu ir energija jis užimponavo 
tautai. Tačiau savo nepaprasta 
savimeile ir garbes troškimu 
jis atstume nuo savęs daug 
pasiryžusių asmenų, kurie šiaip 
butų likę jo bendrininkais. — 
Labiausia dėmesio į save at
kreipė diktatorius užsienių po
litika. Orientavimasis link Lat
vijos, Estijos ’ir Skandinavijos 
jam teatrodė romantiškas. La
biausia jam rūpėjo visaip iš
naudoti pridengtą nesan tykia- 
vimą tarp Vokietijos ir Sovie
tų Rusijos.

Dr. Schuck rašo, kad Vol
demaro griežta kova prieš so 
cialdemokratus pakenkė Lietu
vos vardjui užsieniuose, neina- 
žliaugia Anglijoje. Tuo tarpu 
Voldemaras tikėjosi, kad jį pa- 
rems Mussolini. Jis apsiriko ma
nydamas, kad fašistams labai 
rupi palaikyti analoginiai judė
jimai kituose kraštuose. Lietu
va juk ne Vengrija; Italijai ji 
nereikalinga kuriems nors tau
tiniams tikslams atsiekti, nes 
Italai šiaurės Europoje neturi 
ypatingų interesų.^

Eidamas tokiaisV sumetimais 
Voldemaras atšauks pasiunti
nybes Skandinavijoje ir paaš
trino santykius su Latviais ir 
Estais.

Pablogėjus santykiams su 
užsieniais ir bręstant naujam 
krizini Lietuvos viduje, Pre
zidentas Smetona padarė auto
ritetingą žygį — išėmė vairą 
iš Voldemaro rankų.

(LŽ.).

Gaisrą kovodami 9 prū
su gaisrininkai žuvo

- BERLYNAS, birž. 13.—Qucd- 
linburge, Prūsuose, kovojant 
.plytų fabrike gaisrą, kilusį dėl 
įvykusios ekspliozijos, devyni 
gaisrininkai buvo užmušti, o ki
ti du sužaloti.

Kinai įsteigia “jury” 
teisinus valdžios 

priešams teisti
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 13. 

— Tautines Kinų valdžios tei
singumo departamentas nutarė, 
kad tarptautinėj koncesijoj su
imami komunistai, profesiniai 
agitatoriai ir iš viso valdžios 
priešai butų atiduodami j aug- 
štesnius teismus ir jų bylos 
sprendžiamos šešių jury narių 
(prisiekusių posėdininkų).

Liigšiol toki nusikaltėliai bu
vo žemesnių teismų teisiami 
ir, paprastai, pasmerkiami mir
ties bausmei ir tuojau sušau
domi.

Šaukia nacionalinę 
konvenciją prohibi- 

cijos klausimu
NEW YORKAS, birž. 13. — 

National Temperai) ce League 
of America nutarė ateinantį ru
denį sušaukti nacionalinę kon
venciją prohibicijos įstatymo ir 
Aštuonioliktojo konstitucijos 
amcnclmento panaikinimo klau
simu. .

Konvencija numatoma su
šaukti St. Louise, Mo., tarp 
rugpiučio 17 ir spalių 2 dienos.

Moronėso kaltinimai 
sukėlė triukšmą

Meksikoje
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

13. — Darbininkų vado Luiso 
Moronėso, buvusio pramonės, 
prekybos ir darbo ministerio 
prezidento Calleso kabinete, 
sensacingi kaltinimai, busią bu
vęs prezidentas Portes Gil kon
spiravęs su Los Angeles komu
nistais nugalabinti prezidentą- 
elektą Ortizą Rubio, kai pasta
rasis lankėsi Jungtinėse Val
stybėse, valdžios sferose pada
rė didelio subruzdimo ir pasi
piktinimo.

Portes Gil kreipėsi laišku į 
prezidentą Rubio, prašydamas, 
kad jis ištirtų 'Moronėso pada
rytus kaltinimus, o kongreso 
nariai tariasi šaukti Moronesą 
teismo atsakomybėn už krimi
nalinį buvusio respublikos pre
zidento šmeižimą.

Maniu sudarė naują Ru
munijos vyriausybę

• BUOHAIREISTAS, Rumanija, 
biirž. 13. i— Karaliaus Karolio 
II iš naujo pakviestas, premje
ras Julius Maniu, ūkininkų par
tijos vadas, sudarė naują mi- 
nisterių kabinetą, į kurį įeina 
keletas pirmiau buvusių minis- 
terių, jų tarpe G. Mironescu 
kaip užsienių ircikalų ministe- 
ris.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

i



o

2 " NAUJIENOS, ChicagS, UI.
I 

šeštadienis, birž, 14, 1930
WWWWW<WWW<WWWWWWWWWW<WWXW1 

■■

i 2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2 
! nes. Eina kiekvieną šeštadieni, bendradarbiaujant !
, -------------------- K AUGUSTUI, J. VARKALAI, J. ŠMOTELIUI ir V. RUŠINSKUI --------- --------------- !
9 j
t A A A A A A A. A. A A A A. A A A A. A A A A. A. A A. A A A. A A A A A A A . — _ 1— — - —   — — — — —. — — — —      

APŽVALGA

Kiek Amerikai kainuoja vogi
mai ir kiti prasikaltimu

Ruseli A. Algire, National 
Surety kompanijos vice-prezi- 
dentas, apskaičiuoja, kad vogi
mai. falsifikacijos ir išaikvoji- 
mas svetimo turto bei plėšimai 
Amerikos žmonėms kainuoja 
apie $500,000,000 per metus.

Daug kas butų galima pada
ryti tais pinigais: užlaikyti ke
liolika universitetų, sutvarkyti 
kelius ir 1.1. Teisingumas šia
me atvėjyj tikrai duotų gerus 
dividendus.
Farmų skaičiaus padidėjimas !

Per paskutinius penkerius 
metus North Dakotoj tapo par
duota nuo penkių iki šešių mi
lijonų akerių žemės- Tą žemę 
nupirko farmeriai. Jei tas pir
kimas nepasiliaus, tai už kokių 
trijų metų visa liuosa žeme bus 
išparduota.

Reikia pasakyti, kad North 
Dakotoj iki šiol buvo didžiausi 
žemės plotai, kuriuos savinin-1 
kai išnuomodavo farmeriams. 
Patys savininkai tą žemę nie-1 
kuomet nedirbo ir nemanė dirb-; 
ti. Dabar tie dideli žemės plo
tai yra nuperkami ir išdalina
mi farmomis.

žemes vertė
žemės verte, kaip ir kitos 

prekes vertė, nuolat kinta. Ne
seniai Washingtono ekonomis
tas Dr. Nourse padarė palygi-1 
nimą: kiek kurioj valstijoj že
mė kainavo prieš pat karą, ir
kaip ta kaina pasikeitė vėliau.

Pavyzdžiui, paimkime tokią 
žemę, kuri 1913 m. buvo parda-
vinėjama po $10< ) už akerį Pa
žiūrėkime dabar. kai) ta 1 maina
mainėsi laikui bėgar. t

1913 m. 1920 1928
Illinois 100 160 96
Iowa 100 213 117
North Dakota 100 145 99
Kansas 100 151 113
South Cavolina 100 230 110
Texas 100 174 139
Californija 1OO 167 161
Connecticut 100 137 139

Kaip matome iš 'tos lentelės,
žemč 1928 m- pabrango tik vie
noj valstijoj, būtent, Connecti-. 
eut valstijoj. Ten už žemės 
akerį, kuri 1913 m. buvo gali
ma pirkti už $100, reikėjo 1920 
m. mokėti $137. o 1928 m. — 
$139. Visur kitur žemė dau
giau ar mažiau atpigo. Ir kaip 
parodo lentelė, atpigo pusėtinai 
daug. Dabartiniu laiku ji yra 
dar pigesne, negu buvo 1928

Vincas Rušinskas

Sakoma, kad jei yra pasiry
žimo ir noro, tai atsiranda ir 
progų.

Taip, progų yra, tik reikia 
mokėti jomis pasinaudoti. Ir 
reikia pasakyti, kad p. Rušins
kas mokėjo jomis pasinaudoti. 
Atvažiavo jis į Ameriką 1913 
m. Atvažiavo iš kaimo, kaip ir 
dauguma musų brolių. Lankė 
jis ten tik pradžios mokymą,— 
tolimesniam mokslui jam ke
lias buvo užkirstas. Atvažia
vus Amerikon, pirmoj vietoj 
reikėjo rūpintis tuo, kaip duo
ną pasidaryti. Tad teko dirb
ti ir vienoj ir kitoj dirbtuvėj. 
Tačiau dirbtuvės darbu p. Ru
šinskas nenorėjo pasitenkinti, 
nes pamatė, kad šioj .šalyj pa
prastam darbininkui yra gana 
sunku gyventi. Tad pasiryžo 

f jis išmokti amatą- Stoja j 
spaustuvę ir ten pradeda dirbti 
kaipo “linotype” operatorius.. Iš 
pradžių dirbo prie buvusio 
“Lietuvos” dienraščio, o paskui 
“Naujienose”, kur ir šiandien 
dar tebedirba.

Daugelis tuo budu ir pasi
tenkina, bet p. Rušinskas bu- 
bo labiau ąmbitiškas. Amatas 
amatu, o mokslas mokslu. Prie 
amato jis pasiryžo daugiau mo
kslo pridėti. Tad vakarais pra
dėjo, lankyti YMCA mokykla. 
Tiesa, jis mokyklą lankė' ir pir
ma, bet tik tuo tikslu, kad šiek 
tiek pramokti anglų kalbos. Ta
čiau dabar jis sumanė imti re
guliari aukštesnės' mokyklos 
(High School) kursą. Po kelių 
metų studijavimo, ant galo, 
1926 m. jis baigia aukštesnę 
mokyklą.

Kaikurie sako, kad valgant 
atsiranda ir apetitas. Taip, mo- 
tomai, buvo ir šiame atvėjyj. 
Besimokant pas p. Bašinską at
sirado dar daugiau, noro siektis 
prie aukštesnio mokslo. Ir ru
denį jis jau lanko YMCA ko
legiją. Mokosi irgi vakarais', o 
dienomis dirba. Kolegijoj la
biausia pamėgsta visuomeniš
kus, arba kaip Lietuvoj sako
ma, humanitarius mokslus, 
kaip tai: filisofiją, socialogi- 
ją, psichologiją, ekonomiją, is
toriją ir t.t.

Vakar kolJ^ja' turėjo iškil
mes ir baigusiems mokslus) stu
dentams išdalino diplomus. 
Tarp tų laimingųjų, kurie gavo 
diplomus, buvo ir p. Rušinskas.

Jam suteikta “Associate in 
Arts” diplomas.

Well, kaip matote, energija ir 
įasiryžimas daug ką gali pada
ryti. O tų savybių p. Rušins- 
kui nestokavo- Jis'ne tik dirbo 
ir mokėsi, ale dažnai šį bei tą 
j “Naujienas” parašydavo. Jis 
yra nuolatinis šios skyriaus 
bendradarbis, “Naujienų” Ben
drovės direktorius ir vice-prezi- 
dentas.—K.

Nauji Vokietijos 
muitai

Kaip jau buvo šiame, skyriuj 
kartą minėta, šių metų balan
džio mėnesyj Vokietija žymiai 
pakėlė muitus žemės ūkio pro
duktams. Tie pakeitimai, kaili 
paduoda vienas laikraštis, yra 
sekami:

1. Kiaulėms. Muitas gali būti 
pakeliamas iki 50% geno mui
to, jeigu kaina laikosi žemiau 
75 markių centneriui. (Atskirais 
atsitikimais vyriausybei leidžia
ma pakelti muitą net iki 100% 
seno muito).

2. Arkliams. Už įvežamus 
arklius pigesnius nei 300 mar
kių ir mažesnius nei 1.4 metro 
ūgio, ligi šiol buvo mokama 30 
markių muito. Dabar muitas 
pakeliamas iki 150 markių.

3. Kiaušiniams— už 100 kilo
gramų buvo 6 markės, dabar 
pakeliama iki 30 markių.

4. Sviestui. Autonominis mui
tų tarifas' iki liepos 31 d. 1929 
metų buvo 30 markių už 100 
kilogramų. Nuo liepos 31 d. 
muitas pakeltas iki 50 markių. 
Be to, nustatyta, kad iki 1933 
m. gruodžio 31 d. muitas svies
tui negali boti mažesnis, kaip 
50 markių už 100 kilo., iki 1935 
m. gruodžio 31 d—ne mažes
nis, kaip 40 markių už 100 ki

lo. Ir nuo 1936 m. sausio 1 d. 
ne mažesnis, kaip 30 markių už 
100 klg.

5. Pienui. Šviežias pienas, 
maslięnkos, ir išrūgos, buvo į- 
vežamos į Vokietiją be muito, 
dabar gi nustatomas muitas 5 
markės už 100 klg.

Plunksnuočiams. Muitas plun
ksnuočiams pakeistas šiomis 
muito normomis:

Papjauti, supiaustyti. nepri
rengti—buvo 30 mark., dabar 
45 mark. Paprastai parengtos 
žąsų krutinės ir šlaunys buvo 
60 nik., dabar 85 mk- Kitokia 
paukščių mėsa buvo 35 mk., da
bar 60 mk. Parengta kaip deli
katesai' buvo 75 mk., dabai* 120 
mk.

Iš visų čia išvardytų svar
besnių muitų pakeitimų dar at
skirai pažymėtinas muitų pa
keitimas įvežamoms i Vokieti- l >
ją kiaulėms.

Kiaulėms faktiškai muitas 
visiškai nenustatomas. Vyriau
sybei paliekama teisę įveža
moms kiaulėms muitus keisti 
priklausomai nuo kainų svyra
vimų, prisilaikant pagrindinės 
kainos ne žemesnės 75 markių 
už centneri. ‘

Tokia pat muito sistema' nu
matoma ir įvežamiems javams'.

Įstatymu pripažinta vidutine 
pagrindinė javų kaina rugiams 
230 markių už toną, kviečiams 
260 markių už toną. Įvežamų 
javų muitus vyriausybė ^ali 
keisti savo nuožiūrą, daboda
ma įstatymų numatytų kainų 
pastovumą.

Tokio įstatymo rezultate šio
mis dienomis buvo pakeltas 
muitas kviečiams iki 150 mar
kių už toną; miežiams, gyvu
liams' maitinti 100 markių, ir 
kitiems reikalams 150 markių 
už toną.

Grudų gaminimas (malūnų 
poduktams) nustatomas dvigu

bas kviečių muitas plius rizi
kos priedas pusantro markės už 
100 kilogramų.

Tokie nepaprasti įgaliojimai 
Vokietijos vyriausybei suteikti 
tik vieneriems' metams, t. y. 
iki 1931 m. kovo 31 d.

Nėra, žinoma, reikalo aiškin-

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

A. Grigas & Co.
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
. . BE PEILIO

Akli išsikišantys HEmORROIDAT, Fistula, Fissure ir visos Rcktumo 
ligos išgydomos musą gydančiu švelniu metodu.

MUSŲ GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME 
Nevartojamą etheras, nėra pavojaus, nereikią ligonines, ar gaišti darbo 
laiką. ' Atsft'šAūkite <ir šaykite šiandie.1 * < Junis1 tai užsimokės. šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

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

REKTUMO DEPARTAMENTAS

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

Daktaras WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

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

Kapitonas
Specialistas iš 

ti, kad tie muitai skaudžiai pa
liete Lietuvą. Lietuva yra že
mes ūkio kraštas. Pirmon gal
von, ji eksportuoja žemės ūkio 
produktus. Iki šiol daug tų 
produktų pirkdavo Vokietija. 
Dabar dėl aukštų muitų tas pir
kimas turės žymiai sumažėti.

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tcl. Lafayette 1083

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

Tel. Prospect 21Q2

m.
Restoranu bankrutavimas

Per pereitus metus Kansas 
City nusibankrutavo 551 resto
ranas. Del tų bankrutavimų, 
žinoma, nemažai nukentėjo 
maisto krautuvės, su kuriomis 
tie restoranai darė biznį. Čia 
jau reikia pridurti, kad bėgiu 
tų pačių metų atsidarė 549 
nauji restoranai. Ar didelis jų 
nuošimtis pajėgs išsilaikyti 
biznyj, sunku pasakyti.

The AIR-COOLED
(Oru vėsinti)

c tg ar et ai
švelnesni . . švaresni . . šaltesni

kol dar turime sandelyj!

U WINGS jau čia — jie aplenkė 
v Wtjjk minią, yra jos pryšakyje! Visai 

naujas būdas jieųis gaminti -~— 
® oru valyti. Toks procesas daro 
WINGS cigaretus skaniausiais, šva
riausiais, šalčiausiais rūkyti. Tam
sta dar tokių nemėginai!

Jie gaminami iš tikro turkų, Vir
ginijos ir Burley tabako rūšių, tai 
šaltos, švelnios tabako rūšys, atgai
vinančios, kad jų gali rūkyti kiek tik 
nori — visą, kiekvieną dieną. Visas 
smėlis, dulkės ir erziną gerklę ne
švarumai, oro proceso IŠVALYTI.

Pagaminti Raleigh gamintojų 

BK0WN & \VILLIAMSON TOBACCO 
CORPORATION, Louisville, Ky.

Garsinkitės “N-nose”

Vienas pakelis
NEMOKAMAI

su kiekvienu perkamu pakeliu!

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl base- 
mento, kalkes (vapną), plasterj ir viską kitą..
Apskaitliavimus Darome Dykai

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

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.

Naujasis dvilypis dešimčių pakelisNaujasis kišeninis pakelis
Visiškai naujas dalykas! Du ploni, maži pake
liai, po 10 cigaretų kiekvienam, vietoj senosios 
mados—didelio ir nepatogaus bei cikvojančio, 
20-tios cigaretų, pakelio. Parankiausias ir pato
giausias savo didumu pakelis. Jis tiks i Tams
tų brusloto mažiausią kišenuką, ar ridikiulj.

Geriausia idėja per daugelį cigaretų gamy
bos metų. I tikrai savaime patvari ci
garetų kišenine dėželė tvirtos ir ištvermin
gos konstrukcijos. Saugoja kiekviena ciga- 
retą nuo pirmojo iki paskutinio, ir užlaiko 
juos švariai ir gražioje formoje.

14th St. & Western Avė.

S. L. A. 36-to Seimo
DELEGATAMS PATOGI VALGYKLA

Nerasit daugiau sugadintų, ar pusiau tuščiu cigaretų
c c

1930, Brown & \Villiatnson Tobacco Corporatioii, Louisville, Ky.

Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopūstus, vir- 
tienius, keptas žąsis, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki 

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31st Street
(Prie pat Halsted Street)



šeštadienis, birž. 14, 19!i0 NAUJIENOS, Chieago, TU

KORESPONDENCIJOS
Five Island Park, III

Švariam, bėgančiam vau- laiką jau gerokai išaugome, — 
smagu maudytis. O kas 

tai tam tikras 
gyvenant kon- 

risiklausyti iki
paukščiai nuolat 

Ir reikia pasaky-
Vasarnamiai

Apie šią puikią vietą dar nie
kuomet nebuvo rašyta “Naujie
nose”, tad aš noriu keletą žo
džių pabrėžti. Five Island Park 
randasi 
kranto, 
skendęs, 
šia

tus. 
denyj 
myli žuvauti.
piknikas, čia 
certų galima 
valios, nes 
koncertuoja.
ti, kad jie visai neblogai dai
nuoja, ir dainuoja įvairiais bal
sais. žodžiu, klausykis ir ge- 
rėkis.

Taigi kurie norite pigiai ir 
linksmai praleisti vakacijas, tai 
atvažiuokite į Five Island Park.

—Overytė.

Kenosha, Wis

t.uD.ar turime 40 narių. Nors 
laikai nėra geri, bet kliubui se
kasi gana gerai. Kliubas nu- 
čarė rengti pikniką, kuris įvyks 
birželio 22 d. Pou#5 Lake. Bus 
dešimtis dolerių išlaimėjimui. 
Priegtam bus Įvairus sporto 
dalykai, kaip' tai: žaidimas su 
bole, bokso rungtynės ir kito
kie gėmiai.

Kviečiame visus • lietuvius 
atvykti,- busite tikrai paten
kinti.

Dar 
Dobilo 
geras
Jaunimui dabar bus puikios 
progos lavintis' sporto srityj 
Kliubas yra nepartyviškas. To
dėl kiekvienas prie jo galės 
priklausyti, kuris tik apšvietą 
mėgsta ir nori 
praleisti, 
to

sijos dalykas su tokiais svečiais 
apsidirbt.

Bet gėda! Juk ir tėvai ne 
biedni net ir savo namus turi, 
o neištenka vai k M ant tikieto!

Bet nemažiau mandagus ii’ 
vaikas. Jis baigia aukštesnę 
mokyklą, sekančiais metais 
žengia Į “universitetą”. — 
taip elgiasi.—Pilviškietis.

žmonėms išanksto praneša, kad' St. Charles, 
jų laikas baigiasi, jeigu jie ta-! 
da išvažiuoja ir nelaukia, kol 
deportacijos yarantas išleistas,, 
tai jie gali legališkai grįžti.

Paieškojimas Nr. 30
ir

porą žodžių apie Balto 
Kliubą. Tai buvo labai 

sumanymas jį steigti.

Imigrantų proble 
mos

šie asmenys gyveną Ameri
koje yra ieškomi:

Banevičius, Stasys 
giminės. Kilęs 
krašto.

Kavaliauskaite, 
Kauno miesto.

Kiela, Juozas. Kilęs iš Alun- 
čių k., Raguvos vai., Ukmergės 
aps. Prieš karą gyv. Steeger ir

■arba j<V 
iš Vilniaus r?

Veronika.

, Illinois.
Laskauskienė, Kazimiera. Iš 

Kauno miesto. Gyv. Chicagoje.
Ruddius, Fritz Thscdoro. Kilęs 

iš Klaipėdos krašto.
Šukiai, Jonas, Petras ir Ur

šule. Broliai mirusiojo Kazio' 
Šukio. Kilę iš Vilkaviškio aps.

Vaitkunaš, Antanas. Kilęs iš 
Sakalų vai., Ežerėlių apskr. 
Tarnavo Amerikos kariuomenėj 
iki 1929 m. Gyv. New Yorko

mieste.
Vilčinskas, Domininkas. Iš 

Kauno miesto-
Aukščiau išvardyti as;menys 

yra prašomi atsiliepti ir kiek- 
i vienas kas ką nors apie juos 
žinotu prašomi suteikti žinių. 
Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
Rm. 1032—608 S. Dearborn St.

Chieago, Illinois.
ant pat Fox River: 
Jis yra medžiuose pa-1 

čia randasi daugiau- j 
vasarnamiai. Vienas jų 

priklauso lietuviams . Jis yra
žinomas kaipo Colman Grove, 
To vasarnamio savininkai yra 
p. .p Moliai. Dabar jie pasta
tė platformą šokiams. Ponai 
Moliai yra draugiški žmonės ir 
labai gerai į vasarotojus atsi
neša. Kainos' irgi prieinamos.

Fife Island Park nuo Chica- 
gos randasi apie 40 mylių. Jo
kio Midelio prisirengimo nuva
žiuoti ten nereikia, —per porą 
valandų jau galima pasiekti tą 
vietą.

Nuvykusi į tą vasarnamį aš : 
jau radau p. Bulasky su savo I 
žmona, ponią Kemėšienę ir ki-

Naujas kliubas

Prieš kelis mėnesius čia susi
tvėrė naujos rųšies kliubas. ko
kio dar iki šiol neturėjome. Tas 
kliubas kreips daug dėmesio į 
sporto reikalus. Vadinasi, už
siims draugiškumu ir sportu.

Prie kliubo įsteigimo dalyva
vo 16 narių, kurie sudarė ko
misiją. Tai buvo išimtinai vy
rai. Nauja organizacija bus 
žinoma kaipo Balto Dobilo Kliu* 
bas.

Dirbdami vienybėj, į trumpą

linksmai laiką 
Tad lai gyvuoja Bal- 

Dobilo Kliubas.—Kliubietis.

Detroit, Mich
Benas

Lhiosu noru išvažiavimas ir 
deportacija

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

RADIOS
BUDRIKO MUZIKOS KRAUTUVĖJE

Pamatykite naujus 1931 Modelius radio:

General Motors, Atwater Kent, Brunswick, 
Zenith, Victor ir kitų gerų išdirbysči.ų, BU
DRIKO milžiniškas pirkimas padaro galimu 
parduoti už daug pigesnes kainas kaip kitur
Victrola ir Radio krūvoje, 9 
tūbų, AC visa elektrikos už 
RCA. Radiola su 
viskuo 
l’hilco 8 tūbų Dynamic

Sparton 9 tūbų Dynamic

Zenith 1930 Model už

$95.00
538.00
$48.00
$78.00
$98.00

Turiu pranešti Detroito lietu
viams, kad benas labai gerai 
gyvuoja. Birželio 28 d. jis ren
gia didelį naktinį pikniką Beech 
Nu t Grove darže, tarp Michi
gan Avė. ir Es'core. Piknikas 
prasidės antrą valandą po pie
tų. Muzika pradės groti 6-tą 
valandą vakare.

Visi gerbiami Detroito lietu
viai ir lietuvaitės yra kviečia
mi atvykti į puikų naktinį pik
niką. Prie geros muzikos ga
lėsite smagiai pasišokti. Tuo 
pačiu laiku paremsite ir beną.

Benas jau yra pusėtinai pa
žengęs pirmyn ir gerai išlavin
tas. Jis' pilnai gali prieš pub
liką pasirodyti. Juozas Gugas 
yra geras vedėjas. Benas jau 
ne sykį dalyvavo lietuvių pa
rengimuose, ktiip tai piknikuo
se ir įvairiuose vakaruose.
'Dar kartą pakartoju: pa

remkite beną, skaitlingai atsi
lankydami i jo naktinj pikniką.

—Kopūstas.

Klausimas.— Mano draugas 
atvažiavo į Suv. Valstijas kai
po svečias paskirtam laikui. 
Laikas praėjo ir j te išgirdo, kad 
jį iš Suv. Vai. išdeportuos. Po 
kiek laiko jam iš Washingtono 
pranešė, kad valdžia turi įsaky
mą (order) jį išdeportuoti. Jis 
tuoj pranešė, ar nebus galima 
jam liuosnoriai išvažiuoti. At
sakyta, kad galima ir jis tą 
padarė. Dabar, ar man negalite 
pasakyti, ar šis draugas gali ka
da nors atvykti į Suv. Valsti
jas?—K. G. S., Pittsburg, Penu.

Atsakymas. — Jeigu tavo 
draugą areštavo ir po išklausi
nėjimo prie imigracijos inspek
toriaus, varantas jį išdeportuoti 
buvo išleistas iš Washingtono, 
—jis niekad negal gryžti atgal, 
kad nors jis liuosnoriai išva
žiavo ir savo išlaidas pats už
simokėjo, taip išvengdamas' for- 
mališką deportaciją.- Ateivis, 
kuriam įsakyta, kad bus išde- 
portuotas, ir kuris liuosnoriai 
išvyksta yra skaitomas kaipo 
išdeportuotas ateivis. Liepos 24 
d. 1929 m. aktas draudžia' i- 
leidima tokiems ateiviams. Ne- 
kurie kongresmenai stengiasi 
šitų baisy įstatymą permainyti 
bet kol kas dar’ nebuvo permai- 

nytas. Imigracijos valdininkai

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA

KRAUTUVĖ

Augščiausios Rųšies
SEKLYČIŲ SETAI 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
PEČIAI
KAURAI IR
RADIOS’

už žemiausias kainas.
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25
S. Halsted St

Westville, UI
Lietuvių kalbos pamokos 

vaikams

ii rirrrrA
T E N • I > A. Nzt<5

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

I LIETUVA
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southamptoną 
1 Lietuvos Portą/

KLAIPĖDĄ
Ekskursiją Surengė:

Dienraštis 
“NAUJIENOS” 

1739 S. Halsted St, 
Chieago

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

Chieago

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

Chieago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St..
Chieago

ekskursiją parduoda ir dokumentus 
prirengia visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
Laivakortes j šią

346 N. Michigan Avė.

Naujos

Chieago, III.

Bankininkavimo
šiuomi pranešame Westville 

ir apielinkės lietuviams, kad 
su birželio pradžia atsidaro va
sarinė lietuvių kalbos mokyk
la mergaitėms te berniukams. 
Tėvai, kurie norite, kad jūsų 
vaikai pramoktų lietuviškai 
skaityti ir rašyti, pasinaudoki
te šia proga. Pamokos teikia
ma dovanai.

Norintieji lankyti pamokas, 
užsiregistruoti galite bile die
ną L. T. parapijos klebonijoj, 
219 W. Main St—X.

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rąžyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chieago.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

šitas gražus Dynamic Radio, 9 tūbų, 2 metų garantaciįajau 
Komis ir su viskuo tik l

tu-
$88.00

Tik 10 dolerio tereikia įmokėti.

Lengvus Išmokėjimai

Nepamirškite Lietuvių Programos • 
Duodamus J. F. Budrik Krautuvės 
kas nedėldieni nuo 1 iki 2 vai. po pietų iŠ Stoties VV.C.F.L,, 
970K. Kas ketvergą iš Stoties VV.H.F.C, 1420K. nuo 7 iki 8 

valandos vakare.

DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVĖS:

Jos. F. Budrik, Ine
So. Halsted Street 
Boulevard 4705

3417-21
Tel.

REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted Street

Toronto, Ont
Negeistinas svetys

Per kiekvieną Jaunimo Są
jungos parengimą atsilanko ne
laukiamas ir negeistinas Teat- 
raliai komisijai svetys.

Teatrale komisija dar neat
eina. o jau kalbamasis asmuo 
slankioja pasieniais, ir laukia, 
kol salės duris atrakys.

Rengėjai sueina, “negeistinas 
svetys” to padaryti negali, ir 
kur dėtis, kol pradės rinktis 
publika? Vyras mažai galvo
jęs, šmurkšt į išeinamas vietas 
ir tenais šluosto sienas, kol 
bent visi tvarkdariai, susirenka. 
Vėliaus nejučiomis įslenka į vi
dų ir stengiasi susimaišyt su 
svečiais, manydamas, kad jį 
niekas nepastebėjo.

Tai toks to “negeistino sve
čio vargingas ir žemas kelias 
pasilinksminti su jaunimu 
apie 35 c.
toks yra?

Ugi čia 
rintis apie 
Morkio 
daug 
“sūnūs’ 
liais traukia su jaunuomene!

Aš nesakyčiau nieko, — juk 
iš tiesų tai čia Teatralės komi-

Klausimas, kas
HZ

jis

tu-

šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scręe

“General Crack”
dalyvaujant 

JOHN BARRYMORE, 
Lowell Sherman, Marian 

Nixon ir k.
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl bemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

■ DEL JUSU ŽOLYNU IR PAPARČIU ■

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Valandos
PRADEDANT SU LIEPOS 14 D., 1930, 
savaite, sekami bankai bus atdari vieną 

vakarą kiekvieną savaitę - tiktai 
Subatomis.

NAUJOS BANKININKAVIMO VALANDOS BUS

SUBATOMIS 
nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro

KITOMIS DIENOMIS
Reguliarės bankininkavimo 

valandos.

ATLAS EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted prie Taylor St.

COMfMUNITY STATE BANK
3600 Roosevelt Road

SCHIFF TRUST AND
SAVINGS BANK

Roosevelt Rd. arti Halsted

STATE SAVINGS BANK 
AND TRUST CO

Roosevelt Rd. prie Kedzie

gimęs ir augęs,
20 metų amžiaus— 

sūnūs Vincas. Tai 
apsišvietusio bolševiko 

tokiais garbingais ke,-

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninku per 15 metu. 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai vra idealės trąšos 
dėl medžiu, geliu kru 
mu ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETKI- 
NINKUS IR SEKLIU SANKROVOSE

(ZENKE’S)

New Plant Life

CRAWF0RD STATE 
SAVINGS BANK

Roosevelt Rd. prie Crawford

LIBERTY TRUST AND 
SAVINGS BANK

Roosevelt prie Kedzie

PUBLIC STATE BANK 
Blue Island Avė. prie Roosevelt

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

WEST SIDE NATIONAL 
BANK

Roosevelt Rd. prie Ashland

WEST SIDE TRUST
AND SAVINGS BANK

Kampas Roosevelt ir Halsted
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BEGĖDIŠKA PROVOKACIJA SUSMUKO

Aną dieną pastebėjome Kauno laikraščiuose prane
šimą, kad kariuomenės teisme netrukus prasidėsiąs va
dinamos “Respublikos Gynėjų Sąjungos” narių bylos 
nagrinėjimas. Tarpe kaltinamųjų buvo paminėta grupė 
socialdemokratų veikėjų: Alf.' Jakubėnas, St. Galinis, 
K. Bartuška, Ad. Dagis, Alf. Gučas, K. Ausiejus, St. 
Vasiliauskas ir J. Bigelis.

Dabar “Lietuvos Aido” gegužės 30 d. numeryje 
skaitome pranešimą, kad visi kaltinamieji “Respublikos 
gynėjų” byloje tapo išteisinti. Pranešimas skamba taip:

“Kariuomenės teismas, užvakar išnagrinėjęs 
Alf. Jakubėno, St. Galinio, K. Bartuškos, Ad. Da
gio, Alf. Gučo, K. Ausiejaus, St. Vasiliausko ir J. 
Bigelio bylą, kurioje teistieji buvo kaltinami pri
klausymu slaptai priešvalstybinei organizacijai — 
‘Respublikos gynėjų s-gai’ ir platinimu plečkaiti- 
ninkų literatūros, visus išteisino.”

Perlų ieškotojai
Kur yra randami perlai?—Na- 

runų gyvenimas. — Victor 
Berge, — Naujas aparatas.— 
Perlų ieškotojų skaičius. — 
Persijos užlaja. — Perlų ieš
kojimas prie Ceylono salos.

Tai ve koks tos sensacingos bylos finalas. Pernai 
metais Lietuvos oficiozinėje spaudoje buvo pakeltas di
delis triukšmas, kai žvalgyba padarė kratą Kaune “So
cialdemokrato” redakcijos kambariuose ir paskelbė su
ėmusi kokį ten “plečkaitininkų kurjerį”, kuris neva 
atvykęs iš Vilniaus krašto ir atgabenęs socialdemokra
tų partijos sekretoriui, St. Galiniui, slaptą laišką nuo 
“plečkaitininkų” ir pundą “plečkaitininkų” literatūros.

Galinis buvo suareštuotas. Kartu su juo buvo su
imti keletas žmonių, buvusių kratos laiku “Socialdemo
krato” kambariuose, ir visiems jiems buvo iškeltas kal
tinimas, kad jie palaiką ryšius su slapta “valstybės 
priešų” organizacija,’ kurios centras esąs lenkų okupuo
toje teritorijoje. Be to, valdžia uždarė Lietuvos social
demokratų organą.

Per keletą mėnesių Kauno oficiozai, o paskui juos 
ir Amerikos fašistų, klerikalų ir bolševikų laikraščiai 
bubnijo apie tą bylą ir šaukė, kad Lietuvos socialdemo
kratai esą “tėvynės išdavikai”.

Bet dabar pasirodo, kad tai buvo gryniausias bur
bulas.

Jeigu net dabartinės Lietuvos valdžios paskirtas 
kariuomenės teismas nerado kaltu nė vieną suimtąjį, tai 
aišku, kad žvalgybos pasakoms apie “plečkaitininkų 
kurjerį”, slaptus laiškus ir uždraustos literatūros trans
portus, neva užtiktus “Socialdemokrato” redakcijoje, 
nebuvo menkiausio pagrindo. Fašistiška žvalgyba buvo 
sufabrikavusi begėdišką provokaciją tikslu apjuodinti 
Lietuvos socialdemokratų partiją.

Del tos žvalgybinink.ųxprovokacijos tečiaus drg. Ga
linis ir kiti septyni visai nekalti žmonės turėjo išsėdėti 
kalėjime apie metus laiko!)

Tautininkų įvesta Lietuvoje “nauja era” yra kuone 
aršesnė, kaip tie laikai, kada Lietuvoje siautė Vonsiac- 
kiai, Veriovkinai ir kiti Rusijos caro šunes.

SHARKEY VĖL PRALAIMĖJO

Lietuviai jau kelis kartus skaudžiai nusivylė, tikė
damiesi, kad Jack Sharkey-žukauskas laimės pasaulio 
bokso čempionatą. Kiekvieną kartą, kai Sharkey pra- 
kiša, jie ir pinigų daug praranda laižybose.

Užvakar lietuvis -boksininkas buvo paskelbtas pra
laimėjusiu, kadangi jisai esąs sudavęs savo oponentui, 
vokiečiui Schmelinįui, žemiaus juostos. Sako> labai ne
daug kas tą smūgį matęs, bet vistiek sprendėjas (“re- 
feree”) pripažino Schmelingą pergalėtoju ir pasaulio 
čempionu.

Iš šalies sekant tą incidentą, atrodo, kad Sharkey- 
Schmelingo rungtynėse viskas iš anksto buvo “sutaisy
ta”. Tarytum tyčia buvo padaryta taip, kad pasiliktų 
neaišku, kuris jų dviejų yra geresnis boksininkas. Spor
to rašytojai laikraščiuose labiau giria Sharkey, negu 
Schmelingą, rengdami tuo budu dirvą dar vienam jų 
susirėmimui, kuris, žinoma, atneš vėl apie milioną do
lerių įplaukų.

Bet jeigu nėra tikrumo, kad tos rungtynės buvo 
teisingos, tai ko jos iš viso yra vertos?Musų išmanymu, 
visas tas kumščiavimosi biznis nėra vertas nė penkių 
centų.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj per išnešioto jusi
Viena kopija ___ ___ _______ 8c
Savaitei_________ ________  18c
Mėnesiui 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
• paštu:

Metams ...--- -------------------- $7.00
Pusei metu __________  8.50
Trims mėnesiams ..............   1.75
Dviems mėnesiams ... .......... — 1.25
Vienam mėnesiui ........... ......... - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams _____  $8.00
Pusei metu ..................   4,00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

PILSUDSKIS — VYTAUTO KOMITETO GARBĖS 
PIRMININKAS

Senovės Lietuvos kunigaikštis Vytautas, kaip jau 
ne kartą buvo nurodyta spaudoje, pasitarnavo gal būt 
ne tiek daug lietuvių tautai, kiek lenkams, nes jisai už’ 
rašė savo valdomas žemes Lenkijai ir padėjo lenkų ku
nigams prievarta išnaikinti senuosius dievnamius Lie
tuvoje ir įvesti krikščionybę.

Todėl lenkai žiuri j Vytautą Didįjį, kaip į savo did
vyrį ir yra sudarę komitetą jo 500 metų mirties sukak
tuvėms paminėti. “Elta” dabar paduodu’tokią žinią:

“ ‘Kurjer Wilenski’ praneša, kad, Pilsudskiui 
paskutinį kartą esant Vilniuje, lenkų Vytauto Di
džiojo komitetas kreipėsi į jį, prašydamas priimti 
garbės pirmininko vietą. Pilsudskis davė savo suti
kimą.”
Vadinasi, ir Pilsudskis garbina tą viduramžių Lie

tuvos kunigaikštį. Ir tegu garbina! Lietuvos žmonėms 
su Pilsudskiais ir panašiais ponais nepakeliui.

ir greit pasiekia dugną. Jo pa
dėjėjai tąsyk ištraukia akmenį 
ir prirengia jį kitam narūnui.

Narūnas eina juros dugnu ir 
renka žemčiugines austres, ku
rias deda į tam tikrą krepšį, 
užkabintą ant kaklo. Jis turi 
apiei dvi minuti laiko pripildyti 
savo krepšį, nes ir labai patyręs 
narūnas' ilgiau negali išlaikyti 
vandenyj kvapą, kaip tris mi
nutes. Kai jį ištraukia į vir
šų, jis ištuština s^vo krepšį ir 
kaikurį laiką pasilsėjęs vėl lei
džiasi į dugną.

Be pavojaus perdaug ilgai pa
silikti vandenyj, narūnui tenka 
susidurti ir su kitokiomis kliū
timis. Jį gali užpulti didelės 
žuvys'. Reikia taip pat atsimin
ti, kad juros gilumoj yra ne
paprastai didelis vandens slėgi
mas. Vandens sĮėgimas 120 
pėdų gilumoj lyginasi 75 sva
rams kiekvienam ketvirtainiš- 
kam coliui. Net ir patyrusio 
narūno sveikata turi būti ge
riausiame stovyj, kad visa tai 
atlaikyti. Jeigu jis kiek nesi
jaučia gerai, tai dažnai nardy
mas pasibaigia tragiškai. Per
daug smarkus kilimas iš gilu
mos irgi gali nelaimingai užsi
baigti.

Persijos užlaja, kurios kran
tai tęsiasi apie 300 mylių prie 
Arabijos“, pasižymi savo spal
votais perlais. Kai prasideda 
sezonas, tai iš kiekvieno kaimo 
gyventojai eina perlų ieškoti. 
Apskaičiuojama, kad apie 100,- 
000 arabų dirba kaipo narūnai 
arba jų pagelbininkai. žiemos 
laiku perlų ieškojimas sustoja.

Prie užlajos krantų kiekvie
nas yra prileidžiamas, bet vie
tiniai šeikai kolektuoja mokes
nius už laivukus'. Mokesnių di
dumas nustatoma' sulig to, kiek 
laivuke randasi narūnų. Priei
tam reikia atsiminti, kad Per
sijos užlaja dažnai yra vadina
ma “britų ežeru”. Tai reiškia, 
kad anglai ten turi teisės iš
leisti savotiškas reguliacijas ir 
patvarkymus. Einant tais“ pa
tvarkymais užlajoj draudžiama 
vartoti kokie nors mechaniški 
prietaisai ( austrių gaudymui. 
Taip dalykams esant perlų pra
monėj su arabais niekas negali 
konkuruoti, kadangi jie yra la
bai geri narūnai.

Austrės čia yra atidaromos 
ryto metą, — pirm negu narū
nai pradeda savo darbą. Surasti 
austrių kiautuose perlai atiduo
dama būrio kapitonui, o keva
lai numetama, kadangi jie šioj 
apielinkėj yra perdaug ploni ir 
niekam netinka. Sezono pabai
goj kiekvienas narūnas gauna 
tam tikrą perlų dalį. Jis atmo
ka skolds, o už likusius pini
gus, kuriuose gauna už perlus, 
turi pragyventi iki sekamo se
zono.

Narūno gyvenimas yra labai 
sunkus J o jo pelnas priklauso 
nuo giliukingumo. Nelabai se
niai buvo pranešta, kad vienas 
arabų būrys surado 50 granų 
perlą, kurio vertė siekė $250,- 
000! To būrio vienas narūnas 
išėjo iš proto, kai sužinojo, jog 
jam turės tekti didele suma pi

Perlai yra randama tolfrniau- 
siose pasaulio dalys’e. Tenai pa
prastai šimtai narūnų leidžiasi 
j juros dugną ir rizikuoja savo 
gyvastį, kad prabangoj gyve
nančios moterys galėtų pasi
puošti ir svietui pasirodyti. Ir 
reikia pasakyti, kad tų narūnų 
gyvenimas yra labai sunkus. Jie 
turi pasinerti į1 vandenį nuo 25 
iki 100 pėdų gilumo ir juros 
dugne ieškoti austrių (perlinių 
oisterių). Narūnai paprasta^ 
treniruojasi iš pat mažens. Mir
tingumas tarp jų, sako Victor 
Berge, kuris yra pats narūnas, 
tiesiog esti netikėtinas. Jų am
žius nėra ilgas. Jų gyvenimas 
dažnai yra romantiškas, bet tuo 
pačiu laiku labai pavojingas.

Berge išmoko nardyti būda
mas 18 metų amžiaus. Tai bu
vo Bandą saloj, kur jam sutei
kė prieglaudą kinietis pirklys. 
Pripuolamai berniukas' surado 
narūno kostiumą, kurį kinietis 
parsivežė iš Aru salų. Kostiu
mas gulėjo užmestas, kadangi 
kinietis nesurado apielinkčj nei 
vieno žmogaus, kuris butų su
tikęs leistis į dugną perlų ieš
koti. Tąsyk jaunas Berge su
manė pats patapti žemčiūgų na
rūnu.

Dabartiniu laiku Berge ran
dasi netoli Tahiti, kur jis pri
žiūri buri vietos narūnų. Tie 
narūnai naudoja jo išrastą apa
ratą. Aparatas susideda iš plie
ninio cilinderio ir Diesel motoro. 
Su to aparato pagalba narūnas 
gali plaukioti vandens paviršiu 
arba pasinerti į dugną lyg ko
kioj submarinoj. Tai žymiai pa
lengvina perlų ieškojimo darbą 
ir daro jį kur kas mažiau pa
vojingu. Prieš kiek laiko Berge 
pranešė pasauliui, kad jam pa
sisekė surasti 91 grano sunku
mo perlą.. Tai pirmas toks gi- 
liukis per dvidešimtį metų. 
Perlo skersinis esąs penkios' aš
tuntos colio dalys- Kiek žinoma, 
dar niekuomet nebuvo surasta 
perlo, kuris svertų daugiau nei 
šimtą granų.,

Berge apskaičiuoja, kad pa
saulyj randasi apie 100,000 na
rūnų, kurie daro pragyvenimą 
iš perlų ieškojimo. Rytų šalyse 
dauguma perlų ieškotojai yra 
“odiniai” narūnai. Tai reiškia, 
kad jie nenaudoja jokių prie
taisų ir nardo nuogi. Tokiu pri
mityvišku budu gaunama dide
le dauguma perlų. Būriai na
rūnų susėda į irklais varomus 
laivukus ir plaukia į jurą. Jo
kių moderniškų prietaisų jie, ne
turi. Jie naudoja tokį pat bū
dą. koks buvo naudojamas prieš 
tukstančiua metų. Narūnas įli
pa į virves kilpą. Jam paduoda
ma sunkus akmuo, kuris yra 
pririštas prie kitos virvės- Su 
tuo akmeniu jis šoka į vandenį

nigų. Mat, iš didęlio džiaugs
mo neteko lygsvaros.

Kita pagarsėjusi perlais vie
ta randasi netoli Ceylono salos. 
Singaleziečių rekordai rodo, 
kad dar prieš Kristaus gimimą 
ten žmonės užsiėmė perlų ieš
kojimu. Esą Ceylono karalius 
Vigaya 550 metų prieš Kristaus 
užgimimą pasiuntęs daug bran
gių perlų į Indiją.

Apie Ceyloną perlų ieškoji
mas ne, visuomet tėra pelningas. 
Ten dažnai pasitaiko taip, kad 
vienas sezonas duoda labai daug 
perlų, o paskui, taip sakant, du 
ar trys metai yra visai liesus. 
Ir tas periodiškumas kartojasi 
jau nuo daugelio metų. Vienu 
laikotarpiu per dešimtį metų 
visai mažai tebuvo surasta per
lų. Tada valdžia pradėjo dary
ti tyrinėjimus, kad surasti ka
me dalykas. Dabar perlų ieš
kojimo vietos yra valdžios prie
žiūroj.’

Laikraščiuose paprastai pa
skelbiama vieta ir laikas perlų 
ieškojimui. Prie tos vietos per 
trumpą laiką susirenka’ minios 
žmonių, — tūkstančiai narūnų, 
moterų, pirkėjų ir šiaip visokių 
šaisterių, kurie ieško progos' pa
sipinigauti.

Tarp tos margos* minios mai
šosi ir valdžios inspektoriai. Kai 
duodama tam tikras ženklas, tai 
visi narūnai pradeda savo dar
bą. Jie lyg kokie ruoniai 
knibžda vandenyj: vieni jų pa
sineria, o kiti iškyla į pavir
šių su savo grobiu. Dvyliktą 
valandą pasigirsta šūvis. Tai 
reiškia, kad darbas turi pasi
liauti. Tąsyk visi narūnai su 
laivukais plaukia į krantą.

1905 m. tuo budu iš juros 
buvo išimta 80,000,000 austrių, 
kurių kiautuose tapo surasta už 
keliolika šimtų tūkstančių do
lerių vertės perlų. Valdžiai tie 
perlai davė $800,000 pelno. Rei
kia žinoti, kad kiekvienas aust
rių krovinys' yra padalinamas į 
tris lygias krūvas. Vieną krū
vą gauna narūnai, o dvi tenka 
valdžiai.

Valdžia, savo austrių dali par
duoda iš/! Varžytinių. Už tūks
tantį austrių ji paprastai gauna 
nuo septynių iki dešimties do
lerių. Tai yra savotiška liote,- 
rija. Pirkėjas nežino, ar jis 
laimės, ar pralaimės. Gali pasi
taikyti, kad tukstantyj austrių 
jis nes'ujjffš" nei už porą dole
rių perlų. Na, o kartais laimė 
nesišypso ir pirkėjas suranda 
perlų už tūkstančius dolerių.

-±K. A.

GENYS

Pirmu kartu man teko matyti 
verkiąntį ąžuolą kai genys grę
žė skylę, vabaliuko ieškodamas. 
Sudarkė galingojo ąžuolo lie
menį... Del mažo vabaliuko su
žalojo šimtametį ąžuolą...

Ąžuolas galingas’ — jisai ga
lėtų tūkstantį tokių genių su
triuškinti, bet jisai tiktai verkti 
ir kentėti teišmokęs, nė mažiau
sio lapelio nepajudino-..

Miestan sugrįžęs Sutikau 
žmogų-genj, kuris, bjauresnes 
skyles' musų kūnuose prasigrę- 
žęs, traukė lauk ir j savo bedug
nius kišenius kimšo popierga
lius, vadinamus doleriais. Vie
nas silpnas žmogus-genys nai
kina musų kunus’ ir alina musų 
sielas, o mes, kaip ir tas ąžuo
las, kenčiame ir verkiame, bi
jodami net vieną pirštą paju
dinti...

Ąžuolas tyli, o mes dejuoja
me “Oi varge, varge, vargeli 
mano, kada aš tave jaunas iš- 
vargsiu?” Gal būt mes daugiau 
jaučiame, negu ąžuolas —užtat 
gal būt daugiau ir kenčiame. Ir 
už tai mes gal būt žioplesnį, 
negu ąžuolas'.—Mat.

Mergaite:—Ar kokosiniai rie
šutai turi viduje pienų?

Motina.—Taip.
Mergaitė:—Tai kaip juos pa- 

mclžia?

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

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skujenieks

c --------------
(Tąsa)

Bravo!... Kol kas tai buvo 
dar tik vienas Brencens. Bet 
visoje publikoje buvo matyti 
augantis dėmesys.

Bet palikime tai prie jos 
draugų. Imkime dalyką iš es
mės. Argi ištikro tautinis biz
nis jau kas nors taip blogas? 
Ar tautiniai prekybininkai jau 
kas nors išjuokiama ir perse
kiojama? Ką tik ima atgyti 
tėvynės“ pramonė ir prekyba, 
tuoj atsiranda jos griovikai bei 
ardytojai. Bet aš jūsų paklau
siu: kiek žydų krautuvių buvo 
Rygoje prieš karą ir kiek jų 
dabar? Ar prieš karą žydai' tu
rėjo kolonialinių prekių krau
tuves ir duonos kepyklas? Ar 
ant vienos latviškos krautuves 
neišeina dešimts žydiškų ?

Rėza Meija nebeiškentė.
“Jus juk patys juos s'uleido- 

te Latvijon!”
Tylos! Leisti kalbėti! Dau

giau pagarbos kalbėtojui!.. 
Lengvu rankos mostelėjimu 
Škerbelis sustabdė savo karš
tuosius gynėjus“. Jis tokios pa
galbos visai nebuvo reikalin
gas- i

Kieno rankose dabartiniu me
tu visa Latvijos miškų preky
ba? Argi latvių tautietis gali 
dalyvauti varžytinėse ir varžy
ti bendrai. Ar ne žydų rankose 
visa cukraus ir miltų prekyba 
ir visa manufaktūros' šaka. Ar*
žydai nenustato kainas savo 
nuožiūra ir latvių tautietis ne
turi mokėti kiek reikalaujama? 
Ar žydams nepriklauso penkios 
šeštosios dalies tėvynės odos 
pramonės, ir ar jie nesistengia 
įsibrukti į visus naujai steigia
mus didesnius biznius?

Dabar tai ir Žiemeliui pasi
darė per tiršta. Jis pašoko nuo 
kėdės.

“Pas jus jie jau įsibrukę! 
Jūsų “Tarpininke”, jūsų Rytų- 
Vakarų banke...”

Bet škerbelis tęsė lyg ne
girdėjęs.

Kiek namų suirutės laikais 
nėra perėję iš tautiečių į žydų 
rankas? Ar jus esate persitik
rinę, kiek musų bankų kapitalų 
randasi žydų ir bendrai svetim
taučių rankose, ir kiek gauna 
patys latvių biznieriai? žydas 
visur turi kreditą, bet jus, ku
rie šalate savo krautuvėlėse, 
kurie žiopsote savo Padauguvio 
turgaus budelėse — pabandy
kite pasiskolinti porą dešimts 
tūkstančių rublių!..

Dabar tai jį nutraukė smar
kus plojimų griausmas. Pačia
me salės viduryje, ptfšę eilės, 
kur sėdėjo dauguma storų bo
bų, skarelėmis ant galvų. Ir tų 
jis numalšino rankos mostelč- 
jimtb Tad išsitraukė iš kiše- 
niaus sulankstytą “Demokrato” 
numerį.

Ir ką mes dar šįvakar skai
tome šitame lape? Kodėl man 
eiti tautiečio krautuvėm, jei žy
das man tą pačią prekę duoda 
rubliu pigiau?... Reiškia, demo
kratų akyse tautiškumas ir 
rublio nevertas! Už rublį jie 
savo tautiškumą parduoda žy
dams! O jei komunistai pasiū
lys du tai ir tiems...

Nusivokęs, kad paskutinioji 
f rąžė su komunistais publikai 
ypač patinka, jis dar valandė
lę pasiliko prie tų pačių komu
nistų.

Tai .yra tiešiausis kelias į 
komunizmą. Taip sakant, tie

sioginis susisiekimas: Ryga- 
Maskva — ir prie to, bę per
sėdimo. Demokratizmu prade
dama, internacionalizmu bai
giama. Internacionalu ir rau
donuoju teroru, bado baiseny
bėmis ir lavonų valgymu. | tai, 
gerbiamieji ponai ir gerbiamo
sios ponios, veda šie žydams ir 
žydiškumui tarnaujantieji po
nai !

Ilgos ovacijos' iš sales gilu
mos iki pat skarelių viduryje. 
Net priešakinė pusė sėdėjo pik
ta ir susirūstinusi.

žydiškam internacionalizmui 
jie tarnauja ir išpalengvo pa
tys pavirsta žydais. Aš čia pir
ma kur tai užpakaly girdėjau 
ką tai apie žydus musų tauti
nėse įmonėse. Ne tik vieni žy
dai — ir musų tautiečiai nori 
ten prievarta įsibrukti. Ir tie
siog tie, kurie daugiausiai rė
kia, rengia viešas paskaitas ir 
neleidžia priešingąjai pusei kal
bėti...

Skambiai rėkiantis skambu
tis užpakaly nutraukė jį

“Nemeluok! Tamsta užgauni 
asmenis! Tai buvo taikoma į 
mane!”

škerbelis išskėtė rankas, žiū
rėdamas į salę, pamojo galva 
atgal.

“To aš visai nesakiau- Bet. 
matyti, ant vagies kepurė de- 
o* n ”

Žiemelis pašoko per žingsnį 
nuo kėdės, varpelį lyg akmenį 
metimui rankoje sumygęs.

“Aš sakau: Tamsta meluoji! 
Kur aš esu lindęs?”

Dabar tai škerbelis atsisukę 
į Jį-

“Na, — jei Tamsta nori, į 
tą patį “Tarpininką” ir į Rytų- 
Vakarų banką. Ar Tamsta ir 
ponas Gulbė ir ponas Brikis ne
bandot žut-but paveržti šias 
tautines įmones? Ir kad Tams
tai tai nepavyko, ar Tamsta vis 
dėlto ir dabar nemėgini ten įsi
skverbti pro užpakalines dure
les?”

“Tamsta niekšas, aš sakau! 
Kur įrodymai?”

“Pamažu, gerbiamasis! Už 
tokius išsireiškimus Tamsta ga
li atsakyti dar ir kur kitur. — 
Kur man įrodymai, Tamsta 
klausi? čia' pat. jei Tamsta 
nori.” i j

Jis išsitraukė iš antrojo kiše- 
niaus kelis popierius ir ėmė 
jais švaistytis ties Žiemelio no
simi.

“Štai tie laiškai, kuriuos 
Tamsta dar trys savaitės atgal 
rašei “Tarpininko” ir banko 
taryboms, rengdami denuncia
ciją prieš gerbiamąjį poną 
Neikę, kurs Tamstos prašymus 
paliko be pasekmių, ir pasiža
dėdami be atodairos klausyti 
šių įstaigų vadovybių parėdy
mams. Ponas Žiemelis pasiren
gęs visam — kad tik jį įsileis
ti, duoti jam pora pajų ir du 
milijonu kredito.”

Žiemelis vėl susmuko kėdėn, 
lyg dalgiu pakirstas. Varpelis, 
lyg akmuo metimui, vis dar 
sumygtas rankoje, bet lupos 
murmėjo:

“Kur Tamsta juos gavai? 
Tamsta juos pavogei!”

Bet jo jau niekas nebesi- 
klausė ir negirdėjo. Salė linga
vo viena juoko banga- Juokėsi 
ir Robertas, burną už portfelio 
paslėpęs. Juokėsi ponia, jam 
solidariai prisiglaudusi, virpin
dama pečiais.

(Bus daugiau;

PRANEŠIMAS 
“Naujieniečiams” SLA. 36-to Seimo 

Delegatams
Sekmadienyje, Birželio-June 15 d., “Naujienų” ofisas 
bus atidarąs visą dieną — nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, čia atvykusioms delegatams iš kitų miestų ga
lima sustoti. — “Naujienos” saviškiems sulig išgalės 
parūpins vietą apsigyvenimui ir automobiliais nuveš į 
apsigyvenimo vietas. —“NAUJIENOS”.
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BANKINĮ BIZNĮ
Laivakorčių Skyrius

U. S. ROYAL TAIRAI

yra

Marųuette Park
Iš po Margučio pastogės

Žemesnės Kainos Dabar

Padidinki!

CUBYSI.EII MOTOBS PKOU1JCT

Lietuvių Valanda

REO

MALT TONIG'O
arba Dykai

Extra Pale Alaus
Specialiai Šią Savaitę

VEDĖJAS

groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali Pildymas Daktarų receptų yra hiusų svarbiausia darbas

ŠIOS SAVAITES BARGENAI

$1.00
50c

ATLIKITE SAVO APIEL1NKĖS BANKOJ, KUIUOJ 
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

New York and Maple Pecan 
Kvorta plyta šaltos košės

Reikia pamatyti 
jj įvertinti, nes jo 
suteikia šiam ka- 
standarda.

Išvažiavimas ir pramogos; k: 
bės advokato F. Bagočius

Nyal Žoles dėl vidurių 
35c Valerijono lašų .... 
25c Karbolava mostis 
Skruzdėlių pauderis .... 
Boyer Veido Milteliai . 
85c Jad Salts ..............

Joniškiečių kliubo 
simpatizatoriai

Unguentine ...............................
60c Bromo Seltzer ...............

50c Tooth Brush ...................
Sųuibbs Tooth Pašte ....... .

$1.00 Nauja Gillette Geležtė
Akiniu nuo saulės ..................

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

DIDESNĖ JĖGA 
GERESNIS VEIKIMAS 
STEELWELD* BODY

Muzika, kaip 
iš smagia u-
Taipgi se- 

žadama su- 
programa.

31X5.25

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJA GILLET
TE BRITVA su ge
ležte su kiekviena 
tūba PAR arba 
PALMOLIVE Shav- 
ing Cream už

Universal State Ban 
ko koncertai per 

radio

daugeliui gėrėtis; taipgi daly
vaus mėgiama dainininkė, so
prano, p-lė Jaseliuniutč, ir dar 
įbus išpildyta žymus reproduk
cijos numeriai 
visados, bus viena 
šių ir šauniausių, 
kaličiam ketverge 
rengti gera radio

DEL GERIAUSIO 
DARBO

*Naujos rųšies gerųjų karų body konstrukcija— 
suvirinto plieno: nėra sudurimų—didžiausias pa
tvarumas—didelis patogumas dėl body tylumo, 

stiprumo ir saugumo.

tumu. Nauji bodies Steelvveld'1' konstrukcijos su
teikia didesnį stiprumų, tykumą ir komfortų, o 
garsus “internal-expanding” nepasiduodantys oro 
jtakai 4 ratu hydrauliniai brūkiai priduoda šiam 
karui nepalyginamų saugumą 
šį pagerintą D? ,S‘oto Six, kad 
ypatybės ir įrengimas aiškiai 
rui nepaprastai atigfttą vertes

ABELNAS AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Dieną ir Naktį Patarnavimas

907 West 35th Street, Tel. Yards 4500
PLYMOUTH

Pasidžiaugkit patogumais 
lietaus maudynės vasa
ros laiku ir padarykit sa
vo maudynės kambarį la
biau modernišką. greito patarnavimo ir žemiausių 

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

J.C.Wehrens & Son

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES 

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

“Naujienų” b-vei, 
Chicago, 111.

šiandien išsiunčiau paštu $3, 
kuriuos gavau Now York e iš 
laivų bendrovės agento, ir pra
šau gavimų šių pinigų patvir
tinti.

Leiskite man išreikšti širdin
giausią padėką už puikią ke-

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METŲ PRIE
35 SOUTH DEAKBORN 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 nesveikumų. Specialis gy
dymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedėliais, seredomis ir 

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

A. BELSKIS
A. BELSKIS, PU. G., H. PU.,

1900 S. Halsted

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 komfortų. Puikus pasi
važinėjimas, puikus žuvies, stoi
ko ar vištienos pietus ir pasilink
sminimas dėl viso ju.sų kliubo už 
prieinama kainų.

Telefonuokit ar rašykit dėl in
formacijų-

* Tel. WHITEHALL 4417

Naujienų patarnavimu atva
žiuoja iš Lietuvos Liudvisč ir 
Marijona Asciliutes pas' savo 
tėvelj į Cicero.

Išvažiavo jos iš Hamburgo 
birželio 9 d. Bus Nevv Yorke 
birželio 18 d. Apie atvykimą 
Chicagon pranešime vėliaus.

Vincas Ascila yra meldžiamas

Laiškas “Naujie 
noms”

lionę, kurią turėjau, Jums tar
pininkaujant, laivu “America” 
keliaudamas iš Lietuvos į Jungi 
Amerikos Valstybes. Laive kam
bariai buvo labai švarus, pa, 
tarnavimas mandagus ir mai
stas kuo geriausias.

Su tikra pagarba
Juozas Paškevičius, 

Roekford, III.’’

suręs piknike tokią 
kurią visi ilgai mi-

Nes jeigu kas moka šauniai 
linksmintis ir savo svečiuš pri
imti, lai joniškiečiai. Dar kar
tą — visi kviečiami!

Kvieslys.

PRADŽIOJ Rugpiučio, 1928, De Soto 
sykį pasirodė automobilių rinkoje. Tai 
jautinis ir didžiausias pasisekimas. Jis padarė 
viso laiko rekordų pirmų metų pardavime ir ne
paliovė laimėjęs naujus liaurus per dvidešimt 
du mėnesius he jokio mainymo išvaizdos, kon
strukcijos ir kainos. Dabar, už žymiai nupigintą 
kainą, pasirodo pagerintas De Soto Six. Dides
nis, daugiau jėgos turintis motoras pagerina vei
kimą karo, kuris jau ir taip yra pasižymėjęs 
savo švelnumu bėgimo, greitu pradėjimu ir grei-

Einu aną dieną 69-ta gatve 
arba, tiksliaus pasakius, Mar- 
([uette Parko lietuvių Broad- 
\vay. Žiuriu, prieš akis ore kaba 
didelė iškalba, ant kuriuos už
rašyta: “MARGUTIS”. Klapt, 
atsidariau duris ir klausiu: “Ar 
tai čia tas lizdas, iš kurio iš
sirita “Margutis” i margą p.a>- 
sa'ulį? P-lė L. Žilvičiu tė, kuri ei
na “(Margučio” gaspatfpriaus, 
knygvedžio, raštininko, pono 
red. pagelbininko ir daugybę 
kilų darbo pareigų, atsako: 
Taip, tamsta. Prašau į vidų.”

Apsidairius, matosi pavyzdin
gai graži ir tvarki vieta. Lan
gas išpuoštas gerai, išdėstyta 
daugybe įvairių knygų ir gai
dų. Prie lango didelis Kombi
nacijos Radib ir turtingas pa
sirinkimas įvairių plokštei i ų- 
irekordų. Už grotų stovi rašo
mieji stalai, lentynos prikrau
tos knygų ir laikraščių, žod
žiu, viskas tvarkoj ir gana 
jauku.

“Kaip, sakau, biznis naujo
je vietoje ”

“iRiiznis, sako, labai geras. 
Ponas “Margučio”* redaktorius 
dabar važinėja po rytines val
stijas su 'koncertais, jis ton gau
na gana daug “Margučio” nau
jų skaitytojų. Nors dabar “Mar
gutis” metams kaštuoja $2, bet 
už tai mes duodam naujiems 
prenumeratoriams knygų ver
tės net už $j.OO. Matai, sako 
panelė, čia sukrauta pundlai 
knygų išsiuntimui.

“O kaip biznis čia', vietoj?” 
“Geras, parduodam viską — 

radio, rekordus, knygas, dainas 
ir laikraščius.”

O kokis dabar “Margučio” 
adresas?”

Gavau atsakymą, kad labai 
paprastas: 2437 W. G9th Si., 
telefonas Grovehill 2212.

Na, tai good bye, panele, ir 
linkiu gero biznio! X.

1531 — llth Avė 
Regina, Sask.

CANADA
Ofiso telefonas 22906;

namu — 23460

priduoti savo telefoną į Nau
jienas, kad, reikalui esant, ga
lėtumėm greitai su juo susi
siekti.
Naujienų Laivakorčių Sykius

Joniškiečių kliubas juo to
liau, tuo daugiau įsigija sim- 
patizatorių, kitaip sakant — 
daugiau gerų draugų.

Busimas Joniškiečių Kliubo 
išvalžiavimas, sekmadienyje, bir
želio 15 d., p. Svclainio farmo- 
je, duos mums progą 'išgirsti, kal
bant gabiausią Amerikos lietu
vių kalbėtoją, advokatą F. J. 
Bagoičių, kuris atvažiuoja ils 
Bostono, Mass., į Chicagą ir

Ketvirtadieni buvo ketvirtas 
I ir paskutinis koncertas per ra
dio, kurį davė Universal State 
Bankas. Dainavo visus keturius 
vakarus p. Babravičius.

Kai rengiama musų vakarai 
arba kai rengiama koncertai per 
radio, tai mums, lietuviams, jie 
patinka ir mes juos giriame. 
Dažnai giriame net stengdamie
si užmiršti kai kuriuos silpniau 
išpildytus numerius.

Kalbant apie p. Babravičiaus 
dainavimą per rAdio, “užmir
šti” nieko nereikia'. Priešingai, 
norėtųsi atminti kiekvieną jo 
dainos gaidą, kiekvieną garsą.

Perdėm, visus keturius va
karus p. 'Babravičius dainavo 
taip, kaip tik jis vienas iš Ame
rikos lietuvių dainininkų tega
li dainuoti.

Norėtųsi tarti ačiū Universal 
State Bankui už surengimą šių 
koncertų p. Babravičiui, nes 
jie buvo tikras malonumas ne 
tik mums lietuviams, bet ir vi
siems klausytojams programų 
per radio. Rep.

kitokie išvažiavimo 
pamarginimai ? Kur dainos, kur 
muzika, kur šokiai ir žaismės? 
Reikia manyti, kad šis Jonis-' 
kiečių kliubo išvažiavimas bus 
vienas šauniaiusių šią vasarą.

Taigi visi ir visos rytoj į Jo
niškiečių išvažiavimą! Važiuo
kime į Willow Springs miškus, 
kurie randasi prie Svclainio 
f ar mos, linksmai laiką pralei-

savo pelną ir 
komfortą

Dabar yra laikas įsivesti garo ar van
dens apšildymą, už tiek žemai kaip 
$50 už kambarį. Nereikės pradėti mo
kėti iki žiemos. 12 iki 24 mėnesiu 
išmokėjimui. Padidėjusios rendos ir 
nuosavybės vertės pakilimas padarys 
tai, kad tas investmentas pats už sa
ve apmokės.

Nepamirškite, ikat' sekmadie
ny, birželio 15, lietuvių radio 
valandoje, kurią duoda Jos. Bu
drike muzikos krautuvo, iš sto
ties W'CFL, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, dalyvaus operos dai
nininkas, p. 'Brųnvaldas, kurio 
dainavimu jau pirmiau teko

Moderniška lie 
taus maudynė

Įvedama už tiek pigiai 
kaip

$6.50

Prašykite savo 
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

THE

Willett Company
222 E. Grand Avenue

BELSKIS IR RAKŠTIS
P. RAKŠTIS, PH. G., R. PU., VEDĖJAS
2425 W. Marųuette Road

(kampas G7-tos ir Artesian)

Roxee Motor Sales
J. CHALKIS & S. RIMKUS, Savininkai

kuris prabils į šio išvažiavimo 
publiką.

P-nas Bagočius jau seniai ne
buvęs Chicago j e. Dar seniau 
nėra kalbėjęs čia. Ir, galima 
tikėtis, kad po ilgo nesimaty
mo jisai 
prakalbą, 
n ės.

O kur

Garantuotas darbas
SAMDOMI VIEN TIK UNINIAI DARBININKAI

R konienduoja žymiausi architektoriai ir statytojai per 15 metų. 
Musų atstovas mielai atsilankys ir paduos musų kainas ant suve
dimo šilumos ar sumodernizavinio jūsų maudynės kambario. Tiktai 
pašaukite 1

Economy Plumhing & Heating Co.
1308 S. Crawford Avė. Tel. Crawford 0200

Ateikite šiandie ir pamatykite 
girdėtą nupiginimą ant viso musų jOHBk sirinkimo U. S. Royal Tairų. Tai 
v^same Pasaulyje pagarsėję tairai,

I S WMI daryti didžiausio pasaulyje gumos 
bHS mintojo ir garantuoti visam amžiui!AM Jeigu jus norite kuodaugiausia mylių 

kuomažiausią kainą, dabar yra lai- 
®^as Ph-kti šiuos tairus- šis kainų s’uma- 

žinimas yra stačiai sensacingas. Pirki- 
te kol jus galite sutaupinti — šiandie!

štai keli iš daba? pasiūlomų bargenų
33X6.00

$11.05

■ fNVl&OBATIH®
Sį.OOO COMVAUliON0
V RtJKtSHlNO 
1 COOD SOR THC HOM. 
k lwr» »‘M <»•

Norėdami Gražiausių 
ir Geriausių Auksinių 

Daiktų 
eikime pas 

MARYAN AST
4618 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Ta Įstaiga gyvuoja jau virš 20 metų dideliam 
visti kostuinierių pasitenkinimui.

Laikrodžiai, laikrodėliai, rankiniai laikrodėliai 
garsiųjų išdirbyščiu Elgin ir Grant Watch, aus- 
kariai, žiedai, šliubiniai žiedai, branzaletai, fon- 
taninės plunksnos ir 1.1.

Muzikaliai instrumentai — armonikos, smuikai, 
koncertinos ir t.t. Skutimos įnagiai — britvos, 
žirklės, mašinėles plaukams kirpti ir t.t. Viskas 
kuogeriausios rųšies, garantuota. Su pagarba

MARYAN AST, 4618 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0595

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau- š 
jo užnuodijiiną, įf 
žaizdas ir odos! 
ligas. Jo c.yvas- Į 
tį gelbėjantis gy- 4$
lįyinas pašalina į \ $7
iš kraujo visus V 
nuodus ir nepri- \ 
leidžia pa r a 1 y- \ 
žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau- 
giausi ir geriau- 
si žinomi meto- r
dai. Dr. Ross iš- Dr. B. M. Ross 
bandyti gydymai 
išgydė tūkstančius. Užsikrčtėlis 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus. 
Žemiausia kaina, kokią galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy-

Nuperka Geresnį De Soto Six
Six pirmą 
buvo tuo-

Sl.00

Mes sutaisom Filmas ir padarome piveik.lus i 24 valandas

32X6.00

$8.88 $10.75
Kitokiu didumu tairai ant tiek pat nupiginti. 

LIETUVIŲ
TOMLAN’S VULCANIZING SHOP

2516 South Halsted Street
TEL. VICTORY 9744

|llL m fln
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rožių Žeme
Komunistai kitaip negali pu

blikos pasigauti, kaip tik pri-l 
atdengę kitų skraiste. Jie ir i 
p raė j u s į sekmadienį
išvažiavimą Į V\
Heighls, prisidengę Susivieni-

surengė

Vieta išvažiavimams čia yr? 
paranki: gali atvažiuoti arba 
ir pėsčias ateiti. Toje vietoje 
ir kitos draugystės rengia iš-j 
važiavimus. Ir komunistams ki
tų parengimai labai patinka.! 
Jiems tuomet lengviau pasigau
ti “kostumerių” ant savo meš-l

sg*sy>?

The Rusgis boys are hanker- 16573—Juozui Ruk.šteliui 
ing to take Universal i n ten nis.

Name’s VVesley Wolf. Plays 
bąli, tennis, ridės. swims, has 
a Hudson vvith yellow whoels. 
Oh Flo!

16586
1141-
25669—Onai Valskienei
25610—Barborai Jokulbaitienei

Pelieve in Romanče! Ąsk
Schnukas. Sccs her every night.Į

See everybody at itlie con-;
vention.

- A. (Pranokėvičiutei
V. Zdanavičienei

2’5613 Liudvisei Mačiulienei 
25611 Antanui špitliui 
25617—M a rei Sara pi n i c n e i

25627—Fra n ui Ivanauskui

i vyks
Sekmadieny, Birželio 15 d. 

St. Svelanio farmoje,
81 St. ir Keun Avė. (netoli Lietuviu Tautiškų kapinių) 

Pradžia 12 vai. dienos. |žangu liuosa.
Programas: Muzikai pritariant, daina “Ant marių krašto”; kalba 
adv. F. J. Bagočius iŠ Boston, Mass. ir kiti chicagieeiai kalbėtojai. 
Po programo seka žaismės: adatos vėrinius; pinuoklėj pinigo išlai
kymas 5 minutes; mergaičių bėgimai, jaunų bernaičiu lenktynės; 
motery, merginų bėgimai; suaugusiu vyrų lenktynės ir tt. Taipgi 
gėrimus ir užkandžius bus galima gauti ten pat ant vietos, žodžiu, 
įvairumas, linksminas, draugiškumas kiekvienam garantuojamas.

Užprašo PIKNIKO RENGĖJAI.

Praėjusį sekmadienį suvažia
vo nemažai žmonių. Mat, bu
vo Irijų draugijų išvažiavimai. 
Ir kadangi pasitaikė trijų drau
gijų išvažiavimai, tai buvo trys 
barai, ir kiekvienas išvažiavi
mas turėjo savo muziką. Kiek-1 
vieno išvažiavimo rengėjai trau- i 
kė publika pas save, t. y. prie 
savo bsro, girė savo stotą ir 
muziką.

Biznis daryta ne prastas. Dau
giausia pasižymėjo bizniu ir lie
žuviu komunistai. Jie net gvol- 
tu traukė žmones prie savo ba- 
įo — nežiūrėdami, ar tie jiems 
pritaria, ar ne. Tik kabinėjo- 
si: ot, spendyk, mums pinigų 
reikia, ba, girdi, turėsime 
sjvienijimo seimą.

Ncapseita ir be kokosų, i 
tik pasitaikė, tai, žiūrėk, 
mesiris komunistas, pasiga 
Susivienijimo narį, tempia 
i krumus ir kalba jam apie bu
sianti seimą. Ir kai matei ko
munistus taip darant, tai at
rodė negražu. Proto turinčiam 
atrodė taip: kam čia eik votis,

Kur

galės išrišti visus klausimus, 
kaip matys reikalą.

Net katalikai juokėsi iš ko
munistų, sakydami, kad seniau 
komunistai juos, katalikus, pra
vardžiavę tamsuoliais, o dabai 
patys komunistai tokie atrodo.

$ * $

šiuo laiku nedirba. Manau, kad 
daugelis iš jų važiuos pažiurč-

komunistai kovos už raudoną 
biznį. Iki šiol komunistai pa
sakodavo savo ištikimiemsjems, 
buk jie kovoja už darbininkų

Palagas ir Priežiūra 
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Placc

Tel. Boulevard 6060

A. BITINO
Paminklu Išdirbystė

Vienatinis Lie- 
tuvis Vakari- a
nėse Valstijose T
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak- f1'
menius pamin- 
klus. I’asiriri- 
kinias 
sias. Kainos*^a^|^z 
pigiausios. ! '!

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

Tel. Beverlv 0005

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. RockweII St„ 
CHICAGO. ILL.

SLA. 
skirtu 
ir 19

PRANEŠIMAS
36 kuopos tarp kitų man 
mandatu, birželio 16, 17, 18 
dienomis dalyvausiu ,SLA. 
rūpintis organizacijos tre- 

iš tos priežasties ofise bu- 
minėtų dienų vakarais

rove; i;
siu tik
nuo 7tos iki 9 vai.

Dr. K. Drangelis
2417 W. 63rd St.

CHICAGO. ICC. 'r«l- 2266

New York. — Max Schmeling, kuris laimėjo bokso rungtynes iš Jack Sharkey. Jis suklupęs ant 
matroso nuo Sharkio kirčio. Kadangi kirtis tapo pripažintas nelegaliu, tai Schmeling liko pripa
žintas laimėtoju ir pasaulio čempionu.

reikalus, bet dabar matyti, kad Kada bus išvažiavimas ir ku- 
jie kovoja sau. Jų ježednipvna ' 

Įsmunka, tai (reikia susirasti ki
li ur vietelės. R.

Crete, III

šokiu tautu. Vasaros laiku čia 
suvažiuoja miesto gyventojai 
pas ūkininkus. Jiems ūkinin
kai surengia barnių šokius. At
važiavusieji praleidžia laiką 
linksmai. Bėga upelis, jame ne
mažai žuvies.

Mii'sčionys megia žuvį, ku
rie netingi, tai palys prisižvė- 
joja. Ūkininkai draugiški; ku
rie su jais susipažįsta1, tai to
kius priima ir vaišina, suren
gia svečiams šokius, o kartu 
ir patys linksminasi. Kai kurie 
ūkininkai dar moka krajavus 
šokius: matyti, kad iš Europos l 
atvažiavę. I

Praėjusį šeštadieni L. Lingis 
surengė barnūs šokius pas sa
vo kaimynus. Sukvietė daug 
ūkininkų, šokiuose buvo mie-

j “Naujienose”.
Nutarta priimti į kliubą vi- 

i ras, kas lik nori jam priklau
syti. M a t, iki šiol buvo 
imama lik džianitoriai, o 
bar galės priklausyti visi, 
rie norės.

Atsiranda lokių žmonių, 
rie, norėdami gauti darbo 
džianitoriu, eina i tą . namą, 
me džianitoriu kliubas laiko 
si rinkimus, ir klausia tų 
ventojų apie kliubą ir teirau
jasi kaip galima gauti darbas. 
Šiame susirinkime nutarta Įspė
ti, kad tas neprivalo būti da
roma.

Kas nori sužinoti kliubo (rei
kalais, lai turi kreiptis i kliu- 
L-o sekretorių, J. Rakauską ad-

savo gimines ir draugus.
> galėjo būti šokiuose kele-1 

tas šimtų žmonių. Rengėjas pa
rūpino gerų vakarienę ir mu- j

linksminosi, užkan-

gu laikas praleisti tarpe tokių 
svečių. Lietuviai, dalyvaudami 
tokiuose parengimuose, susipa
žindami su ūkininkais, manau, 
ne vienas panorės patys apsi
gyventi ukėse.

P-nas Lingis gyvena ukėje 
jau kelintus metus. Tai jo nuo
sava ūkė, ir gyvena jis nepras-
tai, 
bo.

I) bar, birželio 28 dieną, p.

lai bus su'batvakaris. 
Lingis sakė turėsiąs mu- 
/slgių ir prirengsiąs vi- 
‘Iriksų”. Lingis pasikvie

tė talkon pp. šiušius, kurie ir 
juo

P-na:

sutiko pagelbėti surengti 
šauniausią šoki.

Kuriems Likus pavelija, 
atvažiuoti. Bus priimti.

Buvęs.

Iš džianitoriu 
veikimo

Džianitoriu klitibas laikė su
sirinkimą birželio 9 dieną adre
su 6201 S o. 
Kai aptarta 
reikalai, tai 
A. Lapinsko,
pašalpos, idhnt galėtų pasigy
dyti. Lapinskas jau serga, ro
dosi, apie šešias metus. Kliu-

Krmbark avenue. 
bėgantys k Ii ubo

kuriuo jis prašė

at- 
pa-lankyti Lapinską ir nuvežti 

skirtą jam auką į Cicero.
K liukus rengi a' draugišką 

važiavimą į girias. Išvažiavime 
tus papuošti pietus. Pietums 
pagaminti išrinkta gaspadinės: 
pp. Rakauskiene, Mockevičiene, 
Jakubauskiene ii* Daubarienė.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

NAUJIENAS i
Pinigus gavo:

24614 Julijonai Petkunienei 
16612—Augustai Krikščiūnienei 
25648—Juozui Penkiunui 
256'50—Jonui Darvinai 
25652 (Mykolui Saravauskui 
16589—Vincui Radziukynas 
16615—A. Vilimui 
16518—Petrui Jaučiui 
16187—Elenai Paugienei 
16530—Marijonai Liorenčienei 
16568 — Fclei įButienei 
21604—Barborai Getauticnei 
25615

LINKSMAS IŠVAŽIAVIMAS
DRAUGYSTES ATGIMTI ES LIETUVIŲ TAUTOS 

MOTERŲ IR VYRŲ 
Atsibus

Nedėlioj, June 15 dieną, 1930 m.
Bus Archer Road, skersai nuo Oh Henry I’ark, Willow Springs, III. 
Važiuokite du mylias žemyn nuo Justice Park ir rasite saina drau
gystės. Kviečiu visus linksmai praleisti laika prie geros muzikos.

KOMITETAS.

forthcoming National Conven- 
pranešta tion or Seimaą to be, held next 

week at the Lithuanian Audito
rium and the Manjuette Club 
is no exception. This Congress 
is very similar to tha't at 
Washington, D. C. Delegates

I 

from all over the country will 
come here to sėt new SLA. 
policies, enact new laws’, con- 
sider suggestions, ete- We of 
the Junior Division are much 
^oncerned with the impending 
legislation for to hold the in- 
iterest of the younger .genera- 
tion sports mušt be sponsored 
and sport emtails expense būt 
our representatives are pre- 
pared to extoll the the benefi’ts 
to be deri ved thereof.

It has been 'the custom in 
the past to make these conven- 
tions gala events. A solid 
week of meetings, banųuets, 
dances, moonlight pienies, etc. 
has been aranged for by the 
Sixth District of the SLA.

This our chance to meet our 
felllow membters from distant 
cities. Let’s attend the dances 
and concent i n a group.

Anthony A. Royce.

ku-

ku- 
už 

ka- 
su-

Kliu'be gyvuoja draugišku
mas. Kurie norėtų jam priklau
syti, lai jiems verta priklausy
ti. Susirinkimuose bereikalin
gų ginčų n e varinėjama apie jo
kias Lenino dūšias... gal dėl to, 
kad kliubo ižde nėra dar dau
giau, kaip pora šimtų dolerių.

. Kliubietis.

The English Column
Gab Sez:

Stanley Godlewski is happy 
since the Michigan trip. Why 
is he? Her name is “Heleri”.

Jonui Petrauskui

Maudymos Kostiumų Sankrova
Didžiausias pasirinkimai mau
dymosi kostumų (beiting siutų) 
Southwest sidėj.
Visos išgarsintosios rūšys: Jant- 
zen, Pelton, Catalina, Ritestile ir 
kiti.
Taipgi didelis pasirinkimas ro- 
berinių daiktų: maudymosi šli- 
perių, maudymosi kepuraičių, 
vandens bolių ir kitokių maudy
mosi dalykėlių.

Geriausios kokybės ir žemiausios kainos.
DEL VISOS ŠEIMYNOS. PIRKTE TIESIAI Iš SVETERIŲ DIRBTUVĖS.

CONTINENTAL KNITTING MILLS
Tel. Lafayette 6358 4161 Archer Avenue

Marųuette Murmurs Won’t you be my liūtie sister

Con vention Comments!

Ali SLA. members in Chica- 
goland are atingle over the

The gang gavę the Valent
ines a reception royal when 
they retiirned Sunday from 
Pentvva'ter.

$7,500.00
Nepaprastas Pirkinys
4312 S0. SPAULDING AVENUE
Dviejų augštų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 5 kambarius kiekvie
nas. Apatinis pagyvenimas apšildo
mas vandeniu. Gasas, elektra, mau
dynės ir visas naujausia įrengimas. 
Vienas blokas nuo Archer Avė. gat- 
vekarių. Namas statytas trys metai 
atgal ir randasi geroj apielinkėj. Mu
sų bankas yra savininkas šio namo 
ir parduos už nepaprastai prieina
mų kainų, tik $7,500.00.

Už $8,500.00
4410 S0. TURNER AVENUE

Dviejų augštų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 5 kambarius kiekvie
nas. Apatinis pagyvenimas apšildo
mas vandeniu. Gasas, elektra, mau
dynės ir visas naujausis įrengimas; 
arti Archer Avė. ir Kedzie gatveka- 
rių. Tas namas statytas trys metai 
atgal ir turi būti musų banko par
duotas už $8,500.
Informacijas apie viršminėtus na
mus suteiks JUOZAPAS SEDEMKA 
ir WILLIAM JAGMINAS.

Peoples National Bank
Ashland Avė., kampas 47-tos gatves

____________ ______ __ ___— .............................

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

- Tel. Cicero 3794 ,
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201
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RAUDONAS grąžtas
LABAI MALONU

Tavorščiui L. Bruseikai taip 
patiko Baudono Grąžto Raudo
ni Anegdotai, kad vieną jų jis 

J;.vo Ježet^nevnoj išsispausdino 
bandė antrų išsispausdinti, 

4 susigraudino dėl Lenino ju
dėjų ir, užuot anegdotą išsi
spausdinęs, vienu atsidūsėjimu 
išpyškino ilgų straipsnį, pašvę
sta Grigaičiui garbinti.

Raudonam Grąžtui vis tik 
malonu, kad jo anegdįotai taip 
mačniai Ježednevnos k o<m iša
rė! j veikia. į sveikatą!

—R. Gr.

RAUDONO GRĄŽTO MARŠAS

(Maršuojant į Seimų) 
Anksti pirmadienio rytą 
Kai tik diena auš, 
Eisim gręžt, eisim gręžt.
Artyn prie salės durų, 
Su raudonais grąžtais, 
Aukštyn, aukštyn!
Užimsim visas sėdynes, 
Ypatingai pirmutines 
(iręžikų eiles.
Kai sustos giedoti himną, 
Mus sėdynes nekrutės, 
Kas ant jųjų atsisės.
Po komanda iš. Maskvos, 
■Musų vyrai atsistos 
In’ternašinal gietjos.
Užkariausime sėkmingai 
Savo naudai — ypatingai, 
Pirmyn, gręžt, gręžt...

—Grąžtas.
LIEŽUVIU REVOLIUCIJOS 

NEįVYKINSI

Draugai, tavorščiai ir drau
gės, mes, komunistai, seniai 
mokiname jus kaip pagerinti 

vo ir jūsų būvį. Mes leidžia
me komunistiškas gazietas, ren
kame pinigus, sakome pamok
slus kur tik galėdami ir kaip 
galėdami. Milijonus kartų pra
keikėme “Naujienas” ir dar tc- 
LckijJ,'
me savo draugų ir draugių bu- 

4vj, geriau sakant, kovų už bū
vį.

Bet šiandie mos turime, žino
ma, nenoroms, prisipažinti, kad 
visas musų darbas nuėjo ant 
uodegos. I'iktai pagalvokite, 
draugai ir drauges, kiek pra

kaito praliejome dirbdami, kiek 
pinigėlių surinkome dėl jūsų 
labo — nė suskaityti negali
ma, bet draugų būvis arba pa
dėtis eina vis blogyn ir blo
gyn... Tie draugai ir (Daugės, 
kurie gausiai davė pinigų, da
bar jau pasakė: “Nėra darbo— 
nėra nei pinigų!”

Bedarbė didėja ir bedarbių 
armijos vis dauginasi.

Prie tokių žioplų aplinkybių, 
kuriose mes', komunistai, atsi
dūrėme, buržujai pradeda juok
tis, kad musų -kova liežuviais 
pagerinimui darbininkų padė
ties, neturi jokios vertės.

Taigi dar kartą gyvenimas 
įrodė, kad musų darbas Jr dar
buotė nėra vemti išvalgyto kiau
šinio. Ne liežuviu, o rankomis 
reikia kovoti. Reikia kelti di
delę revoliucijų. Tiktai ginklu 
galėsime nuveikti didelius re
voliucijos darbus. Gręžimas lie
žuviu iš vidaus yra lygus ledo 
laižymui.

Draugai, tavorščiai ir drau
ges, mes turime gręžti ne lie
žuviu, bet su dideliu grąžtu, 
kalti su kuju ir piauti su pink
lu, kaip “karpe,nteriai” kad 
daro.

Toliau.
Sėkmingai pradėti naują grę

žimo darbą reikia, kad kiekvie
nas geras komunistas ateitų į 
SLA Seimą ir atsineštų su sa
vim didelį raudoną grąžtą. At
sinešę į salę savo grąžtų, pasi
dėję ant sėdynes laikykite ir 
laukite, kol bus jums duotas 
ženklas pradėti gręžimą. Revo
liucija Seime, “ja i bogu”, iš
degs, ba mes tikimės turėti 
talkininkų iš opozicijos priešų 
pusės.

Urrra, tavorščiai ir tavorš- 
kos! Tegul dar kartą gyveni
mas įrodo, kad musų raudonas 
grąžtas gali gerai gręžti iš vi
daus, iš šono ir iš visų galų. 
Visi j Seimų, visi atsineškite 
ir grąžtus. Kas neturite grąž
to, patelefonuokit į “Ježednev
nos” ofisą, o mes pristatysime 
jums iš Maskvos rusiškai už- 
artavotą.

P. S. Juodukams irgi galima 
ateiti j Seimą su juodais grąž
tais. —Don Pilotas.

Šunys apdraskė mer
gaitę

Pabėgusieji iš šunų farmos 
šeši šunys taip sunkiai apdras
kė mergaitę 6 metų, Lillian 
Meier, kad ši veikiausia mirs. 
Mergaitę šunys apdraskė N'ilcs 
Center.

Kurie norite daly
vauti S. L. A. Šeimi

niame bankete
Prašomi užsisakyti ir įsigy

ti biletus šiandie, nes sulig 
skaičiumi rezervuotų vietų bus 
parūpinta ir patarnavimas ban
kete.

Boliai biletų meldžiami kreip
tis į šias įstaigas:

Universal State Bank, kam- 
I>as Halsted ir 33 gatvių, tele
fonas Victory 9600; klauskite 
p. G. J. Stungio.

“Naujienos”, 1739 So. Hal
sted St., tel. Boosevelt 8500.

K. J. Mačiukas, 2436 West 
69th St., tcl. Prospect 3140 ar
ba 6920.

“Sandara”, 3236 So. Halsted 
S t., tel. Calumet 3277.

Galite taipgi nusipirkti ir 
koncertui tikėtą; koncertas 
įvyks birželio 17 d., 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj.

Specialistas rydyme chroniškų ir nauji] li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifiegzaminavl- 
maa atidengs jūsų tikra liga ir jei aS apat
iniui u jus gydyti, sveikata Jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys __ yrapo galutino išcgzaininavltno—kaa juma

Dr. J. E. Zaremba
20 . jy. JaękftU^ nAtoli 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

Lietuvos AkuSerčs
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graborfai

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161 

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

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tek Victory 1115
-O---------

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

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzainuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN.'J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

IIII8į Skaičius mirčių dėl tū
la niuAuvU berkuliozio sumažėjo

V i ..................... ' “.. . .

Žmonos ir Motinos
Reikalingos 
tikslios 

!

ŽINIOS cagos tuberkuliozio sanatorijos 
direktorius, praneša, kad 1929 
metais skaičius mirusiųjų dėl

Čekeriij bėdos 76,6 iš 100,000 gyventojų. Tai 
i mažiausias susirgimų skaičius 

ki-1 miesto istorijoje. Daktaras ma-

higienos

1646 W. 46th St,

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct

Telefonu
Cicero 3724

Checker taksikebų tarpe
virčiai, l’arp taksikebų draive- no, kad ateityje pavyksią dar

i ir jų asociacijos viršinin- labiau sumažinti skaičių mir-rių ir 
kų prasidėjusi kova (lėliai to, 
kad viršininkai buk sumanę 
perduoti, asociacijas interesus 
kokiai ten kompanijai.

čių dėl tos ligos.

Areštavo 1,223 nužiūrė
tų asmenų

Capones bravorą užtiko
Prohibicijos agentai užtiko 

Al. Capones bravorų adresu 
2108 So. \Vabash avenue. Jie 
užgriebė .>0,000 galionų alaus 
jau supilto į bačkas ir 75 pus- 
•bačkes. Jie taipgi užtiko ku
bilą salyklui rauginti 150,006 
galionų Įtalpos, 
gos, čekiai ir 
luotą Charles 
2; 25 So. VVells

Kyšyje su paskutinių laikų 
galvažudystėmis, o ypatingai 
su nušovimu “Tribūne” repor
terio Lingle, policija padare vi
sų eilę kratų ir areštavo 1,223 
nužiuiretinų asmenų.

VA-JE1 
saugus, 
ž/ali n g a s, 
moksliš k a s, 
ti.kslus ir pil
niausia užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite V A-J E L. 
Nedažantis, be kvaps
nio, neturi riebumų.
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie- 
kininkas turi jj $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jį dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekviepo pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbejų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamujų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki- 
ninką!

PUTRAS GRYBAS

PROBAK
Užgriebta kny- 

rekordai.
Wynert, gyv.

Surado tunelius 
Įėjime

ka-

Jolieto senajame kalė 
s rgai užtiko tunelį. Sargai 
žiuri, kad jį kasę kaliniai 
siu pabėgti iš kalėjimo.

DVIEJU ASMENŲ
BLEIDAI H

Geriausi skustis/* ko- B 
kius turėjot — arba | 

pinigai grąžinami. 1
Jei<u jūsų pardavikaa ne- į 
rali jus aprūpinai, rašykite

L tiesiai mums.
į 50c už 5 — $1 už 161 Seinpelio Meldas — lOe

1 PROBAK CORPORATION
MMastM 99 

Autottre* Ram

«M IIUI AVINUI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 12 dieną, 1930 m., su
laukęs 15 metų amžiaus, gimęs 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motina Veroniką po 
tėvais Visockaite, tėvą Petrą, 
seserį Stelių, brolį 
ir gimines. Kūnas 
randasi 6127 So.
Avė.

Bronislovą 
pašarvotas 
Maplevvood

NIWYORK

nu
tik-

Metropolio plotas turi
4,670,996 gyventojų

Vadinamam* Chicagos metro- 
ipolio plote, kuris apima št

ilis pavietus, gyvena 1,670,- 
996 gyventojų; taip rodo šių 
metų cenzas.

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileisklte užsikrčtimo! 
Gydykit kiekvieną isipio- 
mą, žaizdą ar jslbrSžinią 
su šiuo stipriu nenuodin- 
ru antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Laidotuvės jvyks 
birželio 17 dieną, 8:30 vai, iš 
rvto iš namu i Gimimo Pane
lės švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje 
gos pamaldos 
b, o iš ten 
šv. Kazimiero

utarninke,

atsibus gėdulin- 
už velionio sie- 

bus nulydėtas į 
kapines.

Petro Grybo gi- 
draugai ir pažjstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Tėvai, Sesuo, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

Visi A. A. 
minės,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O-------

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Wcst Marųuette Rd, 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1980.

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. Nedėliomls tik pagal su
tarti.

Įvairus Gydytoja?
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr.J. W. Beaudette

---o------  
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Res.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

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

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

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Phone Kenwood 1752
st.

o—1 “O— —

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

‘ Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis

, Pritaikau Akinius 
4650 South Ashland Avenue 

Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Bnuisirick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Viršuj Ashland State Banko

1800 Sd. Ashland Avė.

VALANDOS i

Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 ild IR 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Telefonas Boulevard 1989

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.
Ofl«o Telefoną, Virrinla 0030 

Bea. Tel Van Burna 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4
fl Iki 8 vakaro. MedMiom nuo 10 Iki 12 diena. Namu ofiaaa North Slde

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku ir visu chronišku Ii r U 

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

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

ir

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

K. GUGIS
i ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergę. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Streei,
Room 1701 .

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak 

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. ILL.

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

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

* Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

dalyse 
pagel

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. 1

Seredos vakare uždaryta 
Ncdėlioj pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tcl. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

Sąžiningai 
pigiai patar 
nauju diena ii 
naktį 
miesto 
Moteris 
bininkč.
2205 Lake St 

Tel. Melrose
Park 797

J. F. EudeikisKomp.
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 Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shpre 2238 ar Randolph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

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.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

• OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvray 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

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.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenee

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 8202

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioi pagal sutarti

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-6241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergab

3 iki 8 vai. vak. Utaminkais ir - 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v

Tel. Randolph 5J 30-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearhorn Street
,. Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 6 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

1 nuo 6 iki 8 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 14 St., Cicero, III.
X-Ray ir Gas

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Td. Boulevard 2800

Res. 6515 So. RockwelJ St.
Tel. Republic 9723



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, birž. 14, 1930

PRANEŠIMAI

Furnished Kooms Automobiles

Kas turite išnuomavimui kambarių?
Birželio 16 iki 21 įvyksta SLA. 

Seimas. Suvažiuos daug delegatų iš 
jvairių vietų, kurie pageidauja ap
sistoti pas privačius žmones. Todėl 
kas turite kambarių išnuomavimui, 
prašomi pranešti tuojaus seimo 
rengimo komisijai 3236 S. Halsted 
St., tel. Calumet 3277.

I4 inuiicia 
r mxnsai-Pinsko lo»

d u cn t i on a I
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbu.- Kol 
mokinsite^ ir dar ge remtis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

SU Charles. III. — DLK. Vytauto 
Dr-stė rengia puikų pikniką nedė
lioj, birželio 15 d., .Joe Molio Colman 
Grove miške, prie Fox River. Va
žiuoti reikia 22 keliu link Elgin iki 
žvyraunės. Gatvekariais važiuoti 
iki 49 stoties, eiti po kairei. Visus 
St. Charles ir apielinkės lietuvius-es
kviečiame atsilankyti. Įžanga 50c I-kt Rpmnrlplin
nuo automobilio. Jeigu lytų pik- Į Iv oJDŲ .TveinUuclld.VlinclB 
nikas įvyks sekamą nedėldienj.

— Komitetas.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Joniškiečių L. K. Kliubo išvažia
vimas jvyks nedėlioj, birželio 15 d. 
p. Svelanio farmoje, 84 St. ir Kean 
Avė. Programos, šokiai, žaismės 
su išalimėjimu dovanų, užkandžiai 
ir gėrimai' visiems atsilankiusiems, 
linksmumas, draugiškumas visiems 
užtikrintas. Kviečia Komitetas.

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 A. 
C W. of A. rengia dideli išvažiavi
mą i Jeffersono girias, nedėlioj, bir
želio 15 d. Programas prasidės 1 v. 
po pietų. Programas susidės iš cho
rų, šokių ir muzikos ir tokios muzi
kos, kokios dar nebuvot girdėję, to
dėl gerbiami lietuviai malonėkite at
silankyti ir linksmai laika praleisti.

Kviečia Komitetas.

Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 
priežiai, kambariai bungalovv viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su $5 
jmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoKite

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

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies. 

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

-------O-------
Dr-stės Atgimtės Lietuvių Tau

tos Moterų ir Vyrų linksmas išva
žiavimas įvyks nedėlioj, birželio 15 
d. Bus Archer Road Across From 
Oh Henry Park. Willow Springs, 
III. —Komitetas.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Draugija laikys mėnesinį 
susirinkimą sekmadieny, birželio 
15 d., 1 vai. dienos, Chicagos Lie
tuvių Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Nariai būtinai malonė-. , , _ ...
kitę dalyvauti, nes randasi daug Į BouiVY/^TVTZT TO Rep 4401
svarbių reikalų svarstymui. Taipgi j NOKKUS & CO. 
kurie esate užsilikę su mokesčiai, 
tai privalote apsimokėti.

P. K., nut. rašt.

NAUJIENŲ

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

UŽKVIETIMAS
šiuomi kviečiu visus pažįstamus, 
draugus ir visus, kurie nori pra
leisti linksmai laiką ant tyro oro 
tai geriasia vieta.

Colman Grove
randasi tarpe St. Charles ir Elgin, 
tik 40 mylių nuo Chicago, III. 
Daržo atidarymas įvyksta 14 ir 
15 dienas birželio.
puikios Fox Rivės kranto, galima 
maudytis, žuvauti, važinėtis luo
teliais.

Nakvynės, valgiai, minkšti gė
rimai, galima gauti ant vietos.

Kviečia visus atsilankyti savi
ninkas

Daržas ant

JUOZAS MOLIS.

Colman Grove
Road 5 arba Road 6 iki Fox 

River nuo ten Road 22.
5 mylios tarp St. Charles ir Elffin

CL ASSIFIED ADSi

Baby Chicks
Vištnkai

VISTUKAI
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.

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Educational
Mokyklos

GREITAI TR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU K‘LBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knvgvedystės. stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir iums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai irmiai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose aDfdšviete-

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

• P OLEKAS Mokvtola® 
3106 S. Halsted St 

. chicago. nu*.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO 
—<OL—

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

o

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
c'ONSUMERS Stogų Darbas Grei
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas. 
niausi darbą

stogus visokios rūšies, 
bile kur. Dykai ap-

Mes atliekame ge- 
miesta. Kedzie 8463 
—o-----

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

I Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3989 W. 6Ath PI. Tel. Republic 4139

WM. BENECKAS
MALEVOJU IR 
POPIERUOJU

NAUJAUSIOS MADOS 
POPIERA

Pigiai. Greit.
Darbą garantuoju

Tęl. Lafayette 7554

Financial
Finansai-Paskoloa

Paskolos suteikiama j vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus .
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

ANTRI morgičiai $4,700, mokami 
mėnesiais. Labai gera security ant 
pelningo mūrinio namo. Reikia tuo- 
jaus pinigų, nuleisiu 15%. Telefo- 
nuokit Boulevard 4639. 

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

Skolinam Jums Pinigu?
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame niorgižioz 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros 
1647 W. 47th St 

Arti Manhfield Anų

b

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su 

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

MAJESTIC

nereikia indorsuoto- 
ratos; pribusime ant

INVESTMENT 
CORPORATION

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

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockvvell 2000

LIETUVIŲ KOTELIS I NASH SEDANAS
šviesus, švarus kambariai su visais Aplinkybės verčia manei paaukoti 
parankumais, renduojasi ant savai- P^nklkškai naują Nash sedaną. Var
tės ir nakvinės už $1.00. Geriau- tojau tiktai nedaliomis ir šventė- 
šia transpprtacija. pus; kuras yra kaip diena išėjęs

GEO. JOKUBONIS dirbtuvės. Originalis gražus už-
nrno tir , • .j i, j baigimas, balloon tairai, puikus 2318 Washington hlva. mohair išmušimas, 4 ratų brūkiai. 

________________________________  Karas yra kaip naujas. Pirmas $300 
TATTAtnTio._______________________ paims jį. At siša u ki t o nedėlioj. 1815

DIDELIS garu šildomas furnišiuo- Central Park Avė., arti Ogden
tas kambarys pasirenduoja vienam Ąve įst f]af 
ar dviem vaikinam ar vedusiai po-1 
rai 3235 S. Halsted St., 2 floor, 
Victory 4873.

tteai hslate ror Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate Fo.r Salt
Aamai-Žeme »‘ardavimui

NAUDA IR PARAN- 
KUMAS'

Mūrinis namas, 3 flatai po 6 
barius, maudynes, elektra, cėm. 
mentas, skalbyklos beismente,

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

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

PROGA
PEERLESS Six — 1929 latest 

x p a- • i l iinodel sedanas, mano pirktas ma-
RENDON svarus frontams kamba- pjau l<aip 9 mėnesiai atgal, paau- 

o>£ar?? apšildomas, vaikinui. fcosiu tik .$325, nes man reikia 
3133 So. Emerald Avė. sukelti pinigų užmokėti morgičius

................. ant namo. Aš užmokėjau $1600 už 
RENDON frontinis kambarys ga- jį. Karas yra kaip naujas ir reikia 

ru apšildomas, vaikinui, su visais pamatyti, kad įvertinti. Atsišaukite 
parankumais. 3415 So. Emerald Avė. tiktai nedėlioję. 2231 North Kedzie 
2rds lubos................................................... Avenue, Ist flat.

2 ‘ • RENDON šviesus, švarus kamba- STUDEBAKER vėliausio modelio
Paskolas suteikiam i 24 rys dėl vyro. 3133 So. Union Avė., sedanas. Moteris turi parduoti. Iš- 
Be jokio komiso. 3 lubos. važiuotas tik kelis tūkstančius my-
S. OŠGOOD ----- ---- ---------------- lių. Karas yra geriausiame stovvje

We-$p^«»n S‘reet -"on vienam ar dviem
Telephone Armitage 1199 ™£“a“u. 6334''^'SaeramontrA've: f.^Ave UŽli25na|2538 N°''"'

I I " 4(1 III III ill(i .LoV 1 liti.

' 2231

Miscellaneous
Ivairo*

TURIU Fordų, galiu pavėžėti 
vienu kartu 15 žmonių piknikan. 
816 W. 33rd PI.

KAMBARYS ant rendos šviesus, 
su visais patogumais, su valgiu, 2 
lubos. 4359 So. Maplevvood Avė.

Business Chane**’*
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous for Sak
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI cafeteria arti dide-
RENDON miegruimiai su valgiu pų dirbtuvių. Biznis išdirbtas ir 

arba be valgio, naujame name, gerai eina. Esu našlė, vienai sun- 
Kreipkitės. 3427 So. Emerald Avė., ku apsidirbti. 716 W. 22nd St. 
2ros lubos. . , ........ - .................—..........

PIGIAI parsiduoda greitu laiku 
PARDAVIMUI Rnhhpr I RENDON kambarys ant pirmų lu- fruit štoras. A. Plungis, 10728 So.Plant^medžiaii ir šiaip įeliį, ne- >>« nevartojamiems svai- Michfean Avė.

irangiai greitam pardavimui; išva-I ffa^Ų'* ^348 So. Lowe Avė. 
žiuoju Lietuvon. 1464 Indiana Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vėčiusio® poro®. I URJKAI INC.AS k-iinhnrvc Mot*- eaate kviečiamos pasinaudoti mu»u pasiuly- HĘllĮVAIKI Kamoaiys Mar

mu. Me® nupirksime jum® rakandus tiesiai Į (juette Parko apielinkejc, su gara
is dirbtuves u«o m.taupima^mažiausia žu arba ye Republic 9047.

Joki® užsakymas nčra per maža®, ar per ..... —............. . 1
dideli® — nuo mažo stalelio iki visų 10- _ .... .
kamb. apartmento rakandų. Saukite Slkndie. RENDON. TliriU atliekamus du 
Mes nuvežime jus pas fabrikantu®. Me® tu-Į fovni^inoti švip*ciiQ irrimo ryžiu® ®u visomis reriau®iomi® kornpa- K‘»moai 1US, lOrniSlUOU, svl\sl?s ir
nijomi® Chicagoje. šaukte Coiumbu® 0467. smagus. Prie gatvekarių. Nebran- 
MR. VVELLS dėl platesnių žinių. giaį Tej Lafayette 4146.

PARDAVIMUI Refreshment Stand
RENDON kambarys su valgiu, išdirbtas per 6 metus, pelningas biz- 

gražioj Marųuette kolonijoj. Yra nis. Nupirkti galima su inaža pi- 
telefonas. 6614 So. Sacramcnto Avė. nigų. Ogden Avė. ir Wolfroad. 
Hemlock 6828. Western Springs, III.

PARDAVIMUI bučernė; cash biz
nis. įplaukų $800 j savaitę. Par
siduoda iš priežasties nesutikimo 
šeiminoje. Labai pigiai. 4900 W. 
14th St., Cicero.

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

For Rent

BARBERNĖ parsiduoda pigiai. 
Biznis išdirbtas per 1% metų, parsi
duoda dėl nęsveikatos. 4240 South 
Artesian Avė.

4 KAMBARIAI ant rendos, $17.00 
rendos; gasas, elektra ir visi įtaisy
mai ant 3 augšto. 1035 W. 19 St.

Personai
. Asmenų Ieško

PAIEŠKAU vaikino ar našlio be 
skirtumo. Malonėčiau susipažinti ir 
apsivesti. Rašykite Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 1205.
----------------------- 1----------- ,—.—. . —

NAŠLĖ paieškaU našlio arba vai
kino šeimyniškam gyvenimui. Atsi- 
šaukit laišku. Box 1204, 1739 So. 
Halsted St., Chicago.

ESU lietuvaitė — žemaitė 21 me
tų apdovanota visomis gamtos gra
žybėmis, (turiu 6 desentinas žemės V 
Noriu apsivesti vaikiną amerikietj, 
kuris pažintų tikrą gyvenimą. Pini
gų nereik. Rašyk savo paveikslą 
pridėdamas. Agnieška Straukaitė, 
Zilaičiai, Tvėrių paštas, Telšių ap., 
Lithuania.

vidutinio

PAIEŠKAU apsivedimui mo
ters, kuri mylėtų gražų šeimy
nišką gyvenimą, be skirtumo 
tikėjimo ir pažvalgų. Vidutinio 
amžiau^. Aš vaikinas
amžiaus; žinias apie save SU’ 
teiksiu ypatiškai, tiktai Chica- 
goje; kitur neatsakysiu. Norin
čios susipažinti kreipkitės j 
Naujienų Skyrių, Box 75, 3210 
So. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo bučernėj, turiu 
15 metų patyrimo. Kalbu lietuviš
kai, lenkiškai, rusiškai ir angliškai, 
Box 1203. Naujienos.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas, apy
senis, labai lengvas darbas; apie 
užmokesnį susitaikysime. Pageidau
jamas, kuris buvęs kariuomenėje 
arba už watchmoną, kad nebūtų 
girtuoklis. Kambarys ir užlaikymas 
ir darbas yra nuolatinis dėl tei
singo žmogaus. 1458 W. 15 St.

Help Wanted—Femah
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie sortavimo vilnonių skudurų ir 
maišytų skudurų. Kreipkitės J. 
Chaplan and Son, 2531 W. 18th St.

REIKALINGA mergina apie 16 
metų amžiaus dirbti piekamės 
krautuvėj’. Klauskit Mrs. Bouris. 
Tel. Hemlock 8000.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

UŽDIRBK $60 I SAVAITE AR 
DAUGIAU
keletą agentų, kurie 

su namų savininkais. 
Patyrimo nereikia, mes pamokysime 
ir nėra reikalo pamesti dabąrtinį 
užsiėmimą. Gali atsišaukti vyrai 
moterys.

J. SINKŪS & CO. \ 
6959 So. Halsted St,

Reikalinga 
turi pažintį

ir

■M

RENDON 5 kambarių flatas, ap
šildomas arba neapšildomas. Graži 
apielinkė, pigi renda. Savjpinkas lie
tuvis. 6602 S. St. Ix)uis Avė., Chi
cago Lawn.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ

Gera ir pelninga vieta, per daug 
metų išdirbta. Pirkęs tą vietą ne
sigailės. i

S. SAKALAUSKAS, >
6064 S. State St., Chicago

Tel. Englevvood 7601

RENDON 2 flatai po 4 kambarius 
$15 flatui ir flataš1 5 kambarių ren
da $18. 4908 So. Wentworth Avė. 
Tel. Yards 3490. Petrauskas.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen nebrangiai, priežastis — du 
bizniai. 5602 S. Carpenter St.

RENDON Storas', tinkamas dėl vi
sokio biznio, priešais lietuviškos mo
kyklos. 1505 S. 49th Ct., Cicero, 111.

BARBERNĖ, parduodu nebran
giai, išdirbtas biznis, gera vieta. 
2215% E. 79th St.

PASIRENDAVOJA 5 kambarių 
gražus bungalovv. Gražioje Mar- 
ųuette Parko lietuvių apielinkėje. 
Renda nebrangi. Matyti galima vi
suomet. Savininka? ant vietos. 2322 
W. 72nd St.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė, biznis geras. 1 išdirbtas per 
daugel metų. 3407 So. Wallace St.

kam- 
beis- 
cem.

elė, garadžius. Renda $95.00 į mė
nesį, pečiais šildomas. šviesus iš 
visų pusių. Kaina tik $7,500. In- 
mokėti $2,000, likusius $25.00 į mė
nesi. Randasi Bridgeporte prie 33 
gatvės.

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St

-----o-----

PARSIDUODA arba išsimaino 4 
flatų po 4 kambarius naujas mūri
nis namas, Brighton Parke. 4445 S. 
Campbell Avė. Savininkas 1-mos 
lubos frontas.

$8,900.00. Nauji šešių kam
barių mūriniai namai. Karštu 
vandeniu šildomi. $55.00 į mė
nesį. Gatvekariai už vieno blo
ko- Pasiklausykite radio stoties 
W.H.F.C. 1420 Ijilocycles kiek
vieną dieną nuo 5:30 iki 6 v. 
v. ir kiekvieną nedėlios rytą 10 
iki 11 vai. dėl pilnų žinių.

Fullerton Central Manor, 
5600 Fullerton Avenue.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
labai pigiai. Mr. Adams, 4458 So. 
Califomia Avė. Lafayette 7341.

$300 ĮMOKĖJUS paimsit mano 
5 kambarių murinę bungalovv, su 2 
karų garažu. Randasi 5613 South 
Mozart St. Flirnas'u šildoma; gat
vės ir elės ištaisytos; didelis lotas. 
Noriu skubiai parduoti. Savininkas 
tel. Merrimac 4773.
------------------------------------------- -—,—___

GRAŽUS VASARNAMIS
Dideli, šviesus kambariai, miega

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

PARDAVIMUI 2 flatų 5—6 kam
barių namas, pečiais Šildomas, pir
mos klesos stovyje. Rendos neša 
$90 į mėnesį. $3,500 už eųuity. 
Randasi

5627 S. Justine St. 
Kreipkitės prie savininko 7810 S. 
Lincoln Avė., tol. Stevvart 5538.

’aul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LUANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na 

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

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

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalovv, 

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

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

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

Visiškai nauja mūrinė 6 
rių bungalovv, 
karštu 
lotas.

kamba- 
porčiai, 

50 pėdų

803

miegamieji 
vandeniu šildoma.
$9,500.
J. H. SCHAFFER

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

TIKRAS BARGENAS. — Lotai 
41x135 pėdų už $450. Išmokėji
mais. Nuolaida, jei pirksite cash. 
Savininkas Grant, 11305 S. Spauld- 
ing Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6 
ir 6 kambarių. Didelis nupiginimas. 
Karštu vandeniu šildomas. 2 karų 
mūrinis garažas. 7012 South 
Artesian Avė.

PARDAVIMUI kampinis cottage 
su 2 lotais ant So. Leavitt ir 35tos 
"atves. Tinka gazolino 
3456 So. Leavitt St.

stočiai.

VILLA PARK, ILL.
Pardavimui 7 kambarių Kellastone 

rezidencija ir 2 karų garažas; 4 
miegamieji kambariai ir maudynė 
viršuj, karštu vandeniu šildoma, 
plasteriuotas beismentas, sieteliai ir 
stornl langai, lotas 60x180, 1 blokas 
nuo mokyklos, visi pagerinimai su
dėti; tikras pirkinys dėl žmogaus su 
didele šeimina.

Matykit savininką
332 Riverside Drive, 

telefonas Vilią Park 1191 J.

BARGENAS. Parsiduoda namas 
mūrinis 2 flatų, po 6 kambarius, 
garu apšildomas: naujas mūrinis 3 
karų garažas, lotas 35x125, randasi 
prie Marųuette bulvaro, netoli Hal
sted St. Kaina $11,500. $1,000
įmokėti, likusius po 4 metų. Agen
tu nerikia. Atsišaukite 6951 So. 
Union Avė., 2 lubos. Tel. Englewood 
7927.

BRIDGEPORTAS
ŠTORAS IR 2 FLATAI

Štai yra proga padaryti invest- 
mentą labiausia pageidaujamoj real 
estate rušyj: biznio prapertėj, kuri 
jau dabar neša didelį pelną ir teikia 
galimybės dar didesnio pelno atei
tyje.

ši pranertė vra tvirtai nastaty-

PARDAVIMUI dvi savastis, viena 
dėl vienos šeiminos, antra dėl dvieju 
mūrinė ant eonerete ,£umasas, pla
tus lotas, aptvertas nauja tvora; abu 
namai kaip nauji. Mažąjį atiduosiu 
už $3,000. Užkviečiu atsilankyti pir
kėjus, real estate agentus ir ligo
nius, kurie mano važiuoti į Califor- 
niją tyro oro ieškot — čia nusipir-|tas mūrinis štoras su 2 keturių kam- 

. .. Aš esu singelis, Į barių flatais viršuje ir 3 karų ga- 
Pilnas beismentas. 

gatvėj, arti 31-mos

T-kioiai* pigiai, kę turėsite rojų. 
1 arda- man gaSpa(|orystė nereikalinga. Ma-1 ražu užpakaly.

• Į tykite savininką vakare prieš 7, ne- Randasi Halsted 
dėlioj visą dieną. 5811 W. 64 pi. 1 f 1. gatvės.
--------------------------------------------------Savininkui yra

DIDELIS BARGENAS SLimni8 ^Priims
2 flatai po 6 kambarius, kampinis J®1 <^V1™U1’..1 riiniiS., . .» ,_

3 metų senumo namas. Platus lo-1 J ipokejimu, likt sius išmoke- 
-----1—, Rrio-h dmais: jei visi pinigai butu uzmo- • A - -J J J ’ POS lietuvių bažnyčios, Brigh- t&. dar dausriau nu]eistų. NA- 

BUČERNĖ ir grosėrne parsiduoda ton Parke. Ilgiai. tttrt rtttt parduotai
arba išsimaino ant namo; biznis ee- 4 flatų. du po 4 ir 2 po 5 kam- t 1
rame stovyje. Gurskas. 4550 So. barius, naujas, pirmos klesos mūri- •NOJAUS. Del nlatesnnj žinių tele-Marstfield Avė. | rts —*

Aktical frontas, blizgančiais stik
lais langai. Kaina prieinama^ Par- GRAŽI prape.rtė — rezidencija ir 
duosiu arba mainysiu ant mažo na- garažas su moderniškais pagerini- 

. .... ... imo ar^a lotu. mais, — bėgantis vanduo, maudynė
PARSIDUODA puiki fanna pigiai, Savininkas erasas, elektra, apšildimas. Praperte

80 akrų juodžemio. Randasi pui- .JUOZAS VILIMAS, randasi nrie Archer vieškelio, arti
kioj vietoj, prie konkreto kelio, Tę- 4556 So. Rockvvell St., Willow Springs, yra apsupta miško
dianos valstijoj, 55 mylios nuo Chi- Tel. Virginia 2054 ir krūmų ir vra patogi vieta pasi-
cagos. Mylintis farmas nepraleis- .............................   ■ ■■■ $ ■ traukusiems iš biznio žmonėms, re-
nta kXkit£°i’ PARSIDUODA puikus namas gra.kort-ii etų. Telefonuokit Willow

PRANEŠIMAS I5939 So. Rockwell SU Chicavo, TeL HoJ ir «et0> vietoj 2 flatai, vienas 0 Sn ngs J-______________________
Mitomobiliu oirkeiams u Grovehill 0475. kU1^’f.ntrasA flat^® J ruimi’ .5^48Mitomouiiių pirncjaiiis ________________________________________ s. Nordica Avė., Chicago. Savinin-

savininkams , kas Garden, Mich. P. O. Box 65.
280 AKRŲ FARMA, išdirbta,. ge- _______________________ __ _

Pirm pirkimo naujo karo, širdin- ro: vietoj, viskas pilnai įrengta.
gai prašau atsilankyti ir pamatyti Parsiduoda iš priežasties'nesutikimo DIDELIS BARGENAS, Iš PŲ®*
naujus 1930 NASH automobilius su šeimynoj už trečią dalį jos vertės, zastaes ligos tunu parduoti 3 augštų
vėliausios mados automatiškais įtai- Nesu agentas tik padedu savo pa-v namą, 5 kambarių flatas. 2 lotai,
symais, sport Royal tekiniais ir> Įd- Vystamam. Gerai Žinau tą farmą. Viekas blokas nuo bažnyčios ir mo
tais ištobulinimais, kokius tiktai Kreinkitės kyklos. 1634 N. Hermitage Avė.
NASH taip gali įrengti už tokias yy GREIČIUS, ----------------------------------- *— -------—
prieinamas kainas. 4533 ’ So Wood ’st> 
BALZEKAS MOTOR SALES

1030 Archer Avė
!>afavette 2082

•P

PARSIDUODA groseris 
renda 30 dolerių į mėnesį, 
vimo priežastį patirsite ant vietos 
3853 Wentworth Avė.

— -------------------------------- 1—

RENDON 4 kambariai, garažas, 
elektra, 2 lubos iš užpakalio. Ren
da $17. 2050 W. 21 St.

--------------—-- —— ---------- f—
LŠSIRBNDUODA flatas ir 

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

Automobiles

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 LAISNI9 DYKAI 

Sport Roadeter včliatisi® ----------
Standard Coupe vflllausi® ....... .....

1930
1930 ____________ r- _______  __ .____ x ,
1929 Town Sodan išvaž. 2160 mylių $466
1929 Standard Couprf nepaprasta verto $295
1929 “ ■
1929

Standard Couprf nepaprc_ __
Tudor. nauji tairai. ižv. 2700 m. 
Roadstor, tilt Wind®hlold. ®pbt)ight 

Visi karai turi 90 dienų ražtižkų 
garantijų. $20 iki 1Z įmokėti.

J. KELLY.
4445 West Madison st.

PARSIDUODA kendžių ir smulk
menų krautuvė, pelningas biznis. 
Pigiai. 615 W. 18 St.

labai reikalingi pi- 
paaukoti greitam 

$11,500, su

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Exchange—Mainai DIDELIS BARGENAS

NEPRALEISKITE nepamatė šio 
bargeno — kampinis 2 augštų na
mas, 4 flatai — su tuščiu lotu — 
$5500, 503 W. 46th PI.

SPECIALIAI 
BARGENAI

5 kambarių mūrinė bungalow, 
ąžuolu trimuota, apšildoma, 30 pėdų 
lotas. Turiu parduoti tuojaus.

Specialia bargenas
$6550.00

mainysiu 2 augštų medinį na- Gražus naujas mūrinis 
Imą ant didesnio mūrinio dviflačior
South Side apielinkėje 8840 Houston Rainas, pO O kambarius pa 

$495 Avė., 2 lubos. gyvenimai, angliškas augš-
“ ' tas skiepas, stikliniai por-

$375 1 IŠSIMAINO du namai, vienas na- • vaUailQin<a • murina itui- $375 mas 6-6 kambariai, karštu vandeniu Ciai, VeiiaUSlOS maCLOS Jtai 
šildomas, su 2 karų garadžiumi, kai- gymai, kaina tik $10,800 J 

Ina $9,600. Antras namas - 4-6|$1500 jmokėti, O likusią pa- 
skolą lengvomis išlygomis. 
Namas randasi 840 W. 34 
Place.

na $9,500. Antras namas — 4-5 
kambariai, kaina $5,500. Abudu na
mai ant išmainymo: mainysiu į bu- 
černę, lotą, automobilių ar didesnį 
namą.

F. G. LUCAS AND CO.
4108 Archer Avė. Tel. Lafayette 5107

GYVENIMO PROGA 
CADILLAC vėliausio modelio De 

Luxe sedanas. Aš esu priverstas 
paaukoti, kad sukelti pinigų. Karas 
visai mažai vartotas ir yra visiškai 
kaip naujas. Ir dar tebeturi Cadillac 
garantijų. Jus negalite įsivaizduoti 
kaip gražus karas yra mano Ca
dillac iki jus jo nepamatysite. Tai 
yra gražiausias karas Chicagoje. 
6 originalius balloon tairus, kaip 
naujus ir kiekvieną galimą įrengi
mą. Karas man kainavo $4,000 tik 
trumpą laiką atgal. Aš paaukosiu 
jį tik už $500; turi būti pinigais. 
Jeigu jus norite geriausio karo 
Amerikoje ir praktiškai naujo, bū
tinai pamatykite mano Cadillacą. 
Aš busiu namie visą dieną nedėlioj, 
2116 North Spaulding Avė, Apl. 11 6459 Š. Lincoln St.

IŠSIMAINO medinis namas ir 
60 pėdų žemės, labai geroj vie
toj. Mainysiu ant kendžių Sto
ro, ar mažos grosernos. Atsi
šaukite 4038 Archer Avė.

M. J. KIRAS

3335 So. Halsted St
--------------------------------------

/ V

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

------------------------------ - ■------------- -— ------------ 1—

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
štoras ir 2 flatai, medinis

PARDAVIMUI 3 flatų su Storu 
namas, su gerai einančiu bizniu,

2-4 kambariu mūrinis, sun parlor. 
Arti 46 ir Rockwell gatvių.

Extra bargenas
$9450.00

Mes turime daug kitų gerų bar- 
genų, pardavimui ar mainymui.

LegaliŠki patarimai dykai. Mes 
darome 1-mus ir 2-rus morgičius už 
6% palūkanų.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 Wcst 47th Street

REZIDENCIJA 8 kambariu medi
nis namas, lotas ir pusė. Parduo
siu už $5,500 iš nriežasties mirties. 
8858 So. VVinchester Avė. Telefonas 
Beverly 6963.

KAS turit gerą automobilių mai- 
. nyti ant 21 akerio žemės, Bass I^ake,

namas; kaina $1,600. Atsisau-| Indiana, 90 mylių nuo Chicagos, prie 
pat leikos. Kaina $3,500.

LEO R. JARUSZ, 
6109 So. Albanv Avė., 

Hemlock 9252

kitę kam reikia bizniavo namo. 
C. K. VALAITIS,

919 W. 35 St. Tel. Yards 1571

M I


