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Išrinkta SLA. Pildomoji Taryba
Visi Visuotinu Balsavimu No

minuoti Kandidatai Išrinkti
Išrinktas organo redaktorius ir pastovios 

komisij
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje Seimo dešimtoje sesijoj, 
penktadienį po pietų, nutarta 
ST.A. konstitucijos svarstymų

Našliu ir Našlaiči

Žiburėliui

Vilniaus Kul ps Dr-ja 900.00 
Fondui 

600.00 
0.00

atidėti po kitų svarbių Seimo 
dienotvarkės klausimų, ir po to 
eita prie Pildomosios 'Tarybos 
rinkimų.

Išrinkti buvo:
Prezidentu—Stasys Gegužis.
Vice-prez.—A. Mikalauskas. 
Sekretorium—P. Jurgeliutė. 
Iždininku—P. K. Gugis 
Iždo Globėjais—M. Baginskas

Pieno Lašo Dr-jai .... 400.00 
Pavargusiam knygnešiui

Stoškui, Chicago je .... 100.00
Šerno paminklui .......... 150.00
Moksleivių Fondui .... 034.00

Manoma, kad SLA. 36-tasis 
Seimas baigsis šiandie po pie
tų.

(Atlantic and Pacific Photo]

Roma.-— Popiežius Pins XI apžiūrinėja naują automobilių, kuri jis gavo kaipo dovaną

Vokiečių sargybiniai 
nukovė lenkė kareivį
BERLYNAS, birž. 20. Pra

neša, kad vienas vokiečių sar
gybinis, dviračiu patruliuoda
mas Lenkų sieną, neto’i nuo 
Gross-Prostkeno pastebėjo len
kų kareivį Vokietijos pusėje. 
Lenkas šovęs vokieti, bet ne- 
kliudęs. Vokiečių sargybinis, 
nušokęs nuo dviračio ir prigu
lęs ant žemės, atsakė šovimu 
ir lenką nukovė. »

Besiedovskių skai
čius nuolat didėja

Darbiečiai planuoja 
reorganizuoti Britų 

imperiją
LONDONAS, birž. 20.—Dar- 

biečių vyriausybė projektuoja 
reorganizuoti Didžiosios Brita
nijos imperiją į milžiniškž vi
sų savo sudėtinių dalių federa
cijų. Tatai matyt iš antro Si
mono komisijos raiMirto Indi
jos byloj tomo, kuris bus atei
nanti antradienį paskelbtas. By- 
tų Afrika netrukus bus pada
ryta nauja dominija ir bus ži
noma kaip Didžioji Rytų Afri
kos Konfederacija.

ri .1. Januškevičius.
Daktaru-kvotėju—I)r. Klimas.
Renkant Pildomąją 'Tarybų 

balsai pasiskirstė taip:
J prezidentus: Gegužis 255; 

Bacevičius 0; I)r. Graičunas 0.
| vice-prezidentus: Mikalau

skas 248; Petronis 1.
Į sekretorius: Jurgeliutė 278; 

Jaškevičiutė 4.
Į iždininkus: Gugis 217; Ta

ve la 22; Salaveičikas 1.
Į iždo globėjus: Raginskis 

222, Januškevičius 234; Jusis 
0, Jonikas 2.

Į daktarus-kvotėjus: Dr. Kli
mas 238; Dr. Palevičius 1.

Organo “Tėvynės” redakto
rium komisija nominavo S. Vi
ta i t į, bet dėl formalumo buvo 
pasiūlyti dar du kiti kandida-’ 
tai. Balsavimu išrinktas S. Vi
ta itis 241 balsu.

PASTOVIŲ KOMISIJŲ 
RINKIMAS

Įstatų komisijon išrinkta: P. 
W. Birštonas, J. Borden ir J. 
Lopata.

Finansų komisijon: adv. A. 
()Ii3, J. Stungis ir K. Maciu
kas.

Labdarybės komisijon: P. 
Jurgeliutė, O. Kirienė ir J. 
Rauktyte.

Apšvietos komisijon: Dr. Vi- 
nik:s, Dr. Draugelis ir J. Pron- 
skus.

Skundų ir Apeliacijų komi
sijon: Adv. Bagočius, adv. Ra
stenis ir adv. Uvikas.

Kontrolės komisijon: J. Gri
nius, K. Strumskis ir J. Gla
veckas.

Sveikatos komisijon: Dr. 
Montvidas, Dr. Jonikai tis ir 

Dr. Karalius.

TAUTIŠKŲ CENTŲ PASKIR
STYMAS

4

SLA. jaunuoliams .. $1,400.00

Illinois valstija turi 
7,630,280 gyventojų
Pastarojo visuotinio gyven

tojų surašinėjimo duomenimis 
Illinois valstija turi 7,630,283 
gyventojus. To skaičiaus 3,373,- 
753 gyvena Chicagos mieste. Per 
pastarų dešimitmetį Illinois gy
ventojų skaičius padidėjo 1,- 
145, 003.

Vorošilov jau esąs 
pašalintas iš karo 
komisaro vietos

Berlyno spaudos žiniomis, Vo- 
rošilcvo vieton diktatorius 
Stalinas paskyręs generolą 
Goleny

šiandie - ilgiausia metų die
na ir vasaros pradžia.

Oro pranašas šiai dienai pra
našauja: Iš viso gražu; nedide
lė temperatūros atmaina; leng
vi mainų si vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 80° F.

išandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 1:28 
lyto.

Teismo nuosprendis 
komunistų vadams 

patvirtintas
■NIEW YORKAS, birž. 20. — 

Augščiausio valstijos teismo 
apeliacijų skyrius šiandie pa
tvirtino bausmę komunistų va
dams: Williamui Z. Fostėriui, 
Robertui Minorui, Joscplmi Les- 
teriui, Harry Raymondui ir Is- 
raeliui Amtteriui, nuteistiems 
ryšy su komunistų riaušėmis 
Union Sųuaire metų kovo 6 
•dieną.

Padėtis Indijoje
Civilis priešinimas Anglijai ne

siliauja; indai ima vartoti 
terorų

BOMBĖJUS, Indija., birž. 20. 
— Pandit Nehru, veikius na
cionalinio visos-Indijos kongre
so prezidentas, šiandie pareiš
kė, kad civilio priešinimos kam
panija nepaliausianti, kol An
glija busianti priversta nusilei
sti.

Tuo tarpu vyriausybe visur 
areštuoja pikietininkus ir bau
džia sunkesnėmis kalėjimo bau
smėmis. s

Šalapure tebesitęsia karo pa
dėtis. Kariuomenė operuoja vi
soj žiemių vakarų sienoj.

Valdžios priešiin inkai paga
liau vis dažniau ėmė vartoti 
bombas. Bombų Ibuvo išsprog
dinta Lahorėj, Amritsare, Ly- 
allpure, Gujrnvaloj ir Raval- 
pin(|i. Keletas policininkų ir 
milicininkų buvo sužeista.

Jurbarke susekta pini
gų dirbimo fabrikėlis
KAUNAS. — Gegužės 22 d. 

Jurbarke sulaikyti netikrų 5 
litų metalinių monetų padirbė
jai — Domas ir Pranas Grei
čiai. Krečiant pas juos rasta 
padribtų monetų po 5 lt., kliše 
ir dirbtinių pinigų aparatai.

BERLYNAS, birž. 20. Ber
lyno spauda gavo pranešimų 
iš Maskvos, kad sovietų karo 
komisaras Vorošilovas jau ta
pęs pašalintas iš vietos. Voro- 
šilovo vieton, karo komisaru 
diktatorius Stalinas paskyręs 
žinomų generolą Goleny [tik
ra jo pavarde yra Bliucher], 
kuris, sovietų pasiųstas, per ke
letą metų buvo vyriausias Ki
nų armijos instruktorius, bet 
kuris vėliau, kai Kinų vadas, 
įgen. Čiang Kaišekas, nutraukė I 
santykius su Maskva, buvo kar
tu su savo “šefu” Borodjinu 
[kitaip Bergu, dar kitaip Gru- 
zenbergu] išvytas iš Kinijos.

Sovietų ambasada Berlyne 
atsisakė tas žinias patvirtinti 
aTba nuginti. Pasikalbėjime su 
laikraštininkais ambasados at
stovas pasakė, kad ambasada 
nieko nežinanti apie bet kurias 
permainas, nes jokio tiesiogi
nio komunikato iš Maskvos dar 
nesanti gavus.

Kurdų sukilimas
Įsitvirtinę Ararato kalne kur

dai kertasi su turku kariuo
mene

Surado tikrojo “Dėdės 
Tarno” kapą

I ----- -—
TORONTO, Ontario, birž. 20.

Valant apleistas senas ka
pines netoli nuo Dresdeno, Ont., 
buvo surastas nedidelis akmens 
paminklėlis, prieš daugelį me
tų pastatytas ant pastoriaus 
Josiah Hertsono kapo. Yra ži
noma, kad Josiah Henson bu
vo tas dėdė Tarnas, kurį rašy
toja Harriet Beecher Stovve at
vaizdavo savo pasakojime “De
dies Tarno Grintelė.” Tas “dė
dė Tarnas” buvo gimęs 1789 me
tais, o mirė 1853 m.

General Electric įve
da apdraudą nuo 

nedarbo
SOTIiENECTAiDY, N. Y., birž. 

20. — General Electric kom
panija paskelbė Įsiteigianti sa
vo darbininkams apdraudos nuo 
nedarbo sistemų.

Kompanija ir darbininkai mo
kėsią tam tikrus lygius mokes
nius į apdraudos fondų. Darbi
ninkai, išdirbę metus ar dau- 
įgiau teliko, mokėsiu 1% algos 
per trejus metus. Didelio ne* 
darbo laiku darbininkai paliau
ju mokesnių mokėjimų fondan, 
o visi kiti darbininkai ir tar
nautojai, iki pat augščiausių 
valdininkų, mokėsią 1% savo 
uždarbių.

Darbininkai, laikinai paleisti 
iš darbo, gausią pusę savo re
guliarios algos, bet ne daugiau 
kaip '$20 savaitėje ir ne ilgiau 
kaip 10 savaičių pavymui.

J. V. užgynė parda
vinėti karo medžia
gas sovietų Rusijai

Valstybės dep-tas patvirtina ži
nias apie užgynimų parduoti 
Maskvai 20 karo aeroplanų

WA:S1UN!GTONAS, birž. 20. 
— Pranešimas apie tai, kad 
VVashingtono vyriausybė; užgy
nė Baltimorės Glenn iMartin ae
roplanų. kompanijai parduoti 
sovietų Rusijai 20 karo aero
planų, pasiro<Įe teisingas.

Valstybės departamentas pa
tvirtino žinių, kad gegužės 14 
dienų buvo pasiųstas aeroplanų 
firmai laiškas su informacija, 
kad pardavinėti ginklus sovie
tų Rusijai yra užginta.

Laiške, kuris ibuvo veikian
čio valstybės sekretoriaus Jo- 
se.pbo P. iCottono rašytas, žo
dis “aeroplanai” neminima. Jo 
vietoj vartojama žodis “gink
lai”. Tai reiškia, kad vyriau
sybė padėjo embargo visų ru
siu ginklams ir karo pabūk
lams į Rusiją. Sovietai, vadi
nas, gali pirktis Amerikoje vis
ką, išskiriant ginklus ir amu
nicijų.

Buvęs New Yorko komunistų 
laikraščio redaktorius atsisa
kė grįžti i sovietiją

Ką tik gauti Chicagoj Ber
lyno laikraščiai praneša apie 
dar vienų žymų sovietų ir ko
munistų partijos valdininkų, 
kuris paliko bolševikų rojų ir 
atsisako grįžti atgal į Rusiją, 
nežiūrint, kad už tai jam gre
sia mirtis, jeigu jis pateks į 
sovietų Ge-Pe-U nagus.

Kalba eina apie buvusį New 
Yorko komunistų laikraščio 
“Novy Mir” redaktorių A. A. 
Gidoni, kuris 1927 metais iš
vyko į Maskvą ir ten visą lai
kų laikė užėmęs žymias vietas 
valdžioje ir komunistų parti
joje-

Dabar Gidonį yra Berlyne, ir 
savo pareiškimą apie nutrauki
mą santykių su bolševikais pa*- 
darė čia rusų rašytojų susirin
kime. !

Chicagos skerdžia! 
atgauna 12 milijo

nų taksų

Simono komisijos pasiūlymai 
gali nepatikti Indijos naciona
listams, tačiau manoma, kad 
jie ras pakankamos paramos 
Induose, kad vyriausybe gale- 
tų imti vykinti.

Svarbiausia priežastis, delko 
britai nenori urnai suteikti In
dijai dominijos teisių, — nors 
tokios teisės jai bus galų ga
le suteiktos, — yra ta, kad 
jie nori pirma prirengti indus 
laip, kad jie sugebėtų patys 
valdytai, kartu pasilikdami im
perijos dalim.

Leųkų protestas dėl 
tariamų persekio

jimų Lietuvoj
VARŠUVA, birž. 20.—Varšu

voje įvyko protesto mitingas 
'prieš persekiojimus lenkų Lie
tuvoje. Priimtoj rezoliucijoj sa
koma, busią lenkai, kurių Lie* 
tuivoje esą 200 tūkstančių “du
sių”, esu sistematiškai rengia
mų pogromų aukos, persekio
jami dagi už meldimųsi baž-

TEHERANAS, Persija, birž. 
20. — Pranešimai iš Taibrizo 
sako, kad 10,000 turkų kariuo
menė kovoja sukilusius kur
dus, kurie esą įsistiprinę Ara
rato kalne. Kai kuriuose susi
kirtimuose turkai turėję pasi
sekimų.

Persų kariuomenės dalys ser
gi sieną nuo įsiveržimų.

Dakta eina kalėjimai! 
iki gyvos galvos

Prašo kongresą su
rast biržos krachų 

kaltininkus
WASHINGTONAS, birž. 20. 

— Koingresmanas Adolph J. Sa- 
bath (<|em., III.) įnešė atstovų 
bute rezoliuciją, kad kongre
sas ištirtų ir nustatytų, kas yra 
kaltininkai tų skaudžių biržos 
krachų, įvykusių praeito laip- 
kričio mėnesį ir po to vėl ne 
sykįį atsikartojusių.

38 nusižudymai per 
18 dienų Los An

geles mieste
LOS ANGELES, Cal., birž. 

20. — Los Augelėse paplito 
nusižudymų epidemija.. Per pa
staras aštuoniolika dienų, nuo 
birželio 1 iki 18, trisdešimt 
astuoni asmenys nusižudė.

NusižudžiusiųJmivo daugiau
siai moterų.

Lygos atstovas tyrinės 
padėtį demarkacijos 

linijoj
VARŠUVA, birž. 20. — Bir- 

želio mėnesio gale į demarka
cinę liniją atvyks Tautų Są
jungos generalinio sekretarija- 
to narys susipažinti su dalykų 
padėtim vietoj.

LAWRRNCE, Kan., birž. 20. 
— Teismas pasmerkė čia ka
lėjimui iki gyvos galvos dak
tarą S. Nethertonų, 62 metų 
amžiaus, kuris buvo apkaltin
tas dėl nužudymo savo žmo
nos tikslu paveldėti jos 100 
tūkstančių dolerių turtų.

Pagavo pašto karvelį
Butrimonių km. Biržų v. par- 

gautas pašto karvelis. Ant de
šinės kojos yra žiedas, kuria
me išspaustas lenkų arelis ir 
skaitlinė 1980.

GIREAT BEND, Kan., birž. 
20. — Arkansaso upėj, netoli 
nuo čia, prigėrė jaunas chica- 
gietks, Firank Fisher, 22, ir 
mihvaukietis E. Taigwagie, 21 
metų. Juodu buvo atvykę čia 
kviečių valymo darbams^.

WASHlSji(7PONAS, birž. 20. 
— Iždo 'departamento vidaus 
pajamų biuras praneša, kati 
Chicagos skerdyklų kompani
joms grąžinama daugiau kaip 
12 milijonų dolerių “permokė
tų” taksų.

Tos sumos iždas grąžina 
Swift;& Co. Libby,
McNeil & Libby — $3,727,035; 
Omaha iPącking kompanijai — 
$836,609; G. H. Hammond kom- 
jpanijai —. $634,094; W. F. 
Priebe kompanijai — $121,777, 
etc. i

111,720 detroitiečių rei
kalauja pašalinti mie

sto burmistrą

nyČiose savo gimtąją kalba. 
Nusavinimai lenkų turto, be jo
kio atlyginimo, siekią 100 mi
lijonų dolerių. Lenkų vaikams 
esą užginta lankyti lenkų mo
kyklas ir tt. Pastarasis “po
gromas” Kaune buvęs tik vai
sius tos Kauno dešimties me
tų politikos, kuriuo esą siekia
ma, visai išjiaikinti lenkų gai
valas Lietuvoje. Tokia Lietu
vos politika esąs visiškas pa
neigimas mažumų teisių, Tau
tų Sąjungos garantuotų.

z Rezoliucija pagaliau atsišau
kia i visų civilizuotų pasauli, 
kad jis pasmerktų Lietuvos po
litiką su lenkais.

mTROtT, Mieh., birž. 20.— 
Miesto klerkui vakar buvo pri
statyta petiicija su 111,720 pi
liečių parašais, kuriai reikalau-

[Lenkai toki jau žmonės: pa
tys muša, patys rėkia. Vokie
čių sienoj jie šaudo vokiečius 
ir triukšmauja, busią vokiečiai 
puolų lenkus. Jie rengia pogro
mus lietuviams okupuotoj Lic-

jaiha, kad meras (burmistras) tuvoj, kaip antai neseniai įvy- 
Cliarles Bohvles butų pašaliu- ko Dmitraukoj, ir protestuoja 
tas iš vietos. Meras kaltinamas pasauliui, busią lietuviai skau
dei tariamo pataikavimo pikta- 
daryliems.

Kruvinos vestuvės
BEREGSZAZ, Vengrija, birž. 

20. — Netoli nuo čia per vie
no ūkininko dukters vestuves 
Įvyko kruvinos muštynės. Vie
nas asmuo buvo užmuštas, o 
penkiasdešimt kitų sužaloti. Su
žalotųjų bent apie dvidešimt 
veikiausia nebepasveiks.

BUENOS AIR EIS, Argentina, 
birž. 20. — Futbolo rungtynė
se čia įvykč riaušių, per ku
rias trisdešimt asmenų buvo su
žaloti, kai kurie pavojingai.

džių lenkus.]

WASHINGTONAS, birž. 20. 
— Valstybės departamente ta
po pasirašyta Jungtinių Val
stybių su Lenkija sutartis prieš 
svaigiųjų gėrimų šmugeli.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
1’atarnrtujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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SLA. 3 6-tas Seimas
Rašo S. Lkikanas

— tai nežinia. Bet dabar va
žiuoja ramiai.

— Pustapėdis.

priesaikoje yra pasakyta “taip, spredimus, ir kas bus nepaten- 
Dieve, man padėk”, — kad bu- kinti Skundų ir Apeliacijų 
vęs paduotu pataisymas prie sprendimu, tai tik' įtures galios 
komisijos reiiomendaęijoš, idant atsišaukti į Šeimą. O naujame 
tie žodžiai apie dievą butų ap-Į konstitucijos projekte, kur yra 

'kalbama, kad Skundų ir Ape
liacijų Komisija darys tyrinė
jimus ir riš narių nesusiprati
mus ir savų tyrinėjimų pasek
mes ir rekomendacijas patieks 
Pildomajai Tarybai, o Pildomo
ji Taryba tik darys sprendimą. 
O jei bus nepatenkinti P. T. 
nuosprendžiu, tai turės teisės 
kreiptis' į Seimų.

Senoje konstitucijoje ir kuo
ne panašiai būdavę rišami ne
susipratimai tarpe narių 
kuopų, kaip pagal naujos 
stitucijos projektą.

Advokatas Jurgelionis,^ 
Įstatų Komisijos pirmininkas, 
pastebi. kad advokato Bago- 
čiaus pataisymas, pagal SLA. 
konstituciją, yra ne vietoje, 
ba dabartinėje SLA. konstitu
cijoje yra aiškiai pasakyta, jog 
visi konstitucijos pataisymai 
turi būti priduodami Įstatų Ko
misijai 60 dienų pirm seimo, 
ir mes, priimdami naują kon
stituciją, turime laikytis esan
čios konstitucijos patvarkymų.

Advokatas’ Bagočius, gavęs 
balsą, karštoje kalboje įrodinė
ja, kad jis turis teisės, kaipo 
kuopos atstovas, duoti įnešimų 
kaipo pataisymą ir SLA. kon
stitucija to nedraudžianti.

Išsivysto karštos diskusijos 
už advokato Bagočiaus' pataisy
mą ir prieš. Po karštų diskusi
jų Bagočiaus pataisymas pa
statoma balsavimui.

Bagočiaus įnešimas gauna už 
1 16, prieš 79 balsus. Kįla abe
jonių ar bus legališka, kad mi
nėtas pataisymas negavo du 

savo trečdalius balsų, bet preziden-

kyli “djurniau”.
Aš net nustebau. Jeigu ad

vokatas sako, tai žino ką jis 
sako. Jeigu jau kitą vadina 
dumiu, (ai aš jokiu budu ne
galėjau suprasti, kaip advoka
tas gali būti durnas: ir jeigu 
jis yra durnas, tai tur būt ne
paprastas.

Toliaus, 1 U-toj sesijoj, po pie
tų, konstituciją nuvertė į šalį 
ir paliuosavo Seimo vežimėlį. 
Bet prižadėjo sugrįžti prie Die
vo ir konstitucijos. O kas bus

tas Gegužis aiškina kad patai- 
symaui nereikia 2-jų trečda
lių, o pakanka didžiumos bai
sų. Tik tas konstitucijos sky
rius lirie kurio yra padarytas 
pataisymas, reikalauja 2-jų 
trečdalių balsų. Pastatoma bal
savimui balsuojama už 273 prieš 
69, ir šis naujos konstitucijos 
skyrius su pataisymu priimtas 
daugiau kaip 2*-jų trečdalių bal
sų.

Po balsavimui sesija uždaro
ma pietums.

(Bus daugiau)

ba, kad Pennsylvanijos valsti
jos įstatymai draudžia rinkti 
Centro Valdybų visuotinu bal
savimu, o turi būti renkama 
Seimo. Delegatas Grinius sa
ko: “Aš manau, kad advokatas 
Lopata turi tiesą, aš duodu į- 
nešimą vakarykšti tarimą at
šaukti”.

Pakviečiama adv. Lopatto 
paskaityti Penn. valstijos įsta
tymų tą punktą, kur yra kal
bama apie panašų patvarkymą. 
Adv. Lopatto skaito ir karštai 

įkalba, kad Pildomoji Taryba 
renkant visuotinu balsavimu 
bus nelegali ir SLA. pirmiau ar 
paskiau turės' pakeisti vaka- 
rykščio čarterio pataisą.

Po adv. Lopatto kalba pre- 
nuosakiai įro- 
turi laikytis 
nuomones ir 
įstatų Komi- 
iš advokatų,

(Tęsinys)

Kili konstitucijos skyriai 
imami pagal Įstatų Komisijos 
rekomendaciją.

Prieinama prie Konstitucijos 
projekto skyriaus, kur kalbama 
apie Seimo delegatų rinkimą ir 
naujų susitvėrusių kuopų teisę 
dalyvauti Seime. Kįla diskusi
jos. Po diskusijų priimta vi
sais balsais prieš 1.

Prezidentas Gegužis praneša,' 
kad į Seimą esąs priduotas tū
las raštas ir jis norįs, kad Sei
mo delegatai žinotų apie tai. 
Advokatas Bogočius kaip Skun
dą ir Apeliacijos Komisijos pir
mininkas skaito minėtą raštą. 
Tai buvo taip sakant musų 
“progresyvių” laiškas, kuriame 
jie pasisako turį savo “legališ- 
ką seimą” Meldažio svetainėj ir Į 
pagaliau siūlosi, kad 
Seimas pasikviestų 
Pasirašo “draugai” 
Šalaviejus'.

“Draugų” laiškas 
stovuose linksmo ūpo. 
adv. Bagočius perskaitė ir 
sakymo projektą, 
Mandatų Komisijos, 
visuotinu pritarimu 
atsakymą 
svetainės mitingieriams. 
7-tą sesiją prez. Gegužis 
re pietums 12:10 vai. po

Aštunti Sesija
Aštuntą sesiją atidarė 

Gegužis 2 vai. po piet. 
delegatų vardošaukis. Po 
došaukio seka priėmimas naujos; 
Konstitucijos atskyrais sky
riais, 
iionis 
pirm, 
tų laikomi kas 2 metai.

Nutarta, kad delegatai renka 
mi i Seimą butu tik tam Sei
mui. ir reikalui esant šaukti 
extra Seimą, kad delegatai bu
tų renkami iš naujo. Pagal se
nąją konstituciją Seimo dele- 
gatai skaitydavosi delegatais! Sesjj 9 .Uidarf prezi(len. 
per visus 2 metus igi naujam L . Gegu-is į,15 va) ryto De. 
, , , i legatų varcrasaukis. Po to pa
bus demokratiškesnė. t • . , , . , . „ , ,rvi, .. , si rodo, kad keletas delegatų

Pildomoji Taryba ir pagal „ • • * • • < .-i. .. ... .. , . Ipasivėlavo ir užsiregistravo tik
Naują Konstitucija bus renka-1 , , , j * .i-. . 1 , . . J P<> delegatų vardasaukio. *ma tik dviem metams kaip kad1 n j *. 1 • Prezidentas Gegužis pranešair ligi šiol buvo. e .. , v . - , . . .1 Seimui liūdną žinią, kad 14 kp., 

Prieinama prie Naujos Kon-jiš Cleveland, Ohio. delegatas 
stitucijos punktų kur kalbama i V. Andersonas apleido Seimą 
kad Seimas tik užtvirtina Pil-jdel jo moters mirties.

Skaitoma ir priimama, be 
vakarykščių sesijų

Po skaitymo ir pri
ėmimo protokolų prezidentas 
Gegužis praneša, kad vakarykš
tėje sesijoj, kur buvo nubal
suota priesaika Pildomosios 
Tarybos narių, pagal Įstatų Ko-

pasiųsti

pri

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

iki prieinama prie tur- 
kontrolės komisijų parei-

skyrius diskusuojama. o 
diskusijų nubalsuojama

arba 
kon-

kaip

Iš S. L. A. Durnos 
posėdžio

pas save.
Mizara ir

Beferuoja adv. Jurge\ 
kaip Įstatų Komisijos

zid. Gegužis ir 
do, kad Seimas 
Įstatų Komisijos 
pasitikėti ja, nes 
sija ir susideda

į kurie pažįsta įvairių valstijų į- 
statymus. Delegatai jo kalbai 
karštai nuplojo.

Po to kalba adv. Borden, ir 
sukėlė at-* skambioj kalboj pareiškia, kad 

Po to1 advokatai nėra vienos nuomo- 
at- |nės, kad tokių organizacijų

pagamintą ! kaip SLA. Pildomoji Taryba 
Seimas su i turi būti renkama Seimuose ar 
nutarė tą. visuotinu balsavimu. Jo nuo- 

Meldažio | mone, galbūt bus gerai ir vi- 
Po to ■ suotinas balsavimas, tas pri- 
užda- klausys nuo valstijos advokato 
pietų, nuomonės ir kitų tam tikrų da

lykų. Delegatai ploja ir advo- 
>rv. į^a^u* Lorden, ir tokiu budu pa- 

Seka i s’r0(^0’ v>suotino balsavimo 
; šalininku šiame Seime yra dau- var- . .....į guma ir nepaiso jokių baugim- 
| mų.

Toliau vėl skaitoma Naujos 
Konstitucijos projektas pasky- 
riui ir priimama maž ne vien
balsiai.

leisti. Pataisymas nupuolė ir 
Įstatų Komisijos rekomendaci
ja priimta didžiuma balsų. Bet 
balsai buvo neskaityti, tai tarp 
delegatų buvo nepasitenkinimo.

,Ši rytą viršminėtą tarimą 
perbalsuojama iš naujo ir bal
sai suskaitoma. Balsavimo pa
sekmės sekamos: prieš minė
tus žodžius balsuoja 62, o už 
— 216 balsų paduota.

Tolesnė Seimo eiga. Naujos 
konstitucijos projektą skaitant, 
Įstatų Komisijos pirmininkas, 
advokatas Jurgelionis, skaito 
naujos konstitucijos projektą 
ir keli punktai priimama vien
balsiai 
to ir 
gų.

šis
PQ
klausimą atidėti iki advokatai 
patieks savas rekomendacijas.

Vėl užkliuvama už skundų ir 
apeliacijų komisijos pareigų. 
Advokatas Bagočius, kaip skun
dų ir apeliacijų komisijos pir
mininkas, paduoda pataisymą 
prie naujos konstitucijos pro
jekto to skyriaus, kur kalbama 
apie skundų ir apeliacijų ko
misijos pareigas. Advokato Ba- 
gočiaus pataisymas suteikia 
skundų ir apeliacijų komisijai 
daugiau galios arba, kitais žo
džiais sakant, iš Skundų ir Ape
liacijų Komisijos padaroma 
kaip ir atskira ištaiga, kuri 
turės galios tyrinėti nesusipra
timus ne tik tarp narių kuopo
se, ale turės galios tyrinėti ir 
Pildomosios Tarybos narių pra
sižengimus ir daryti

Antradienį, numalšinus 
voliuciją, Seimo vežimėlis 
si gana tykiai. Vien tik gimna
stika buvo — itad yra, rankos 
aukšliu i/ vėl žemiu, aukštin 
ir žemiu.

Manęs Ekzaminierio rcpor- 
terka net pakaušė, kodėl jie 
taip tankiai rankas kelia. At- 

| saikiau, ka'd 'Chicagoj dažnai 
tenka kelti aukštin rankos nei 
gatvėje — tai gal ir keliama 
iš papraitimo.

Na, toliau Seimo vežimėlis 
atsirito iki 9-tai sesijai. Bet čia 
vėl sustok i no. M ad, pradeda 
skaityt punktai apie pakeitimą 
konstitucijos, kurią iškepė adv. 
Jurgelionis. Prie tos? konstitu
cijos Jurgelionis pasikalč ir žo
dį “Dievas”. Taigi kaip tik Sei
mo vežimėlis atsirito iki to žo
džio, tai ir užkliuvo. Ir kuo to
liau, tuo labiau pradėjo veltis 
į konstituciją.

O kur įstatymai, ten ir ad
vokatai. Gi advokatai tai tik
ri 'dženteliponai. Vicnaš žino, 
kitas dar geriau. Ir štai vie
nas kitam nesigaili net pasa>-

rrre- 
rito-

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

8-ta sesija uždaryta 5:40 vai. 
Gegužis.vakaro. Uždaro prez.

Chicag’O, III., Lietuvių 
rija, birželio 20

Audito-
- W d.

domaąją Taryba. Kilo diskusi-1 
jos dėl kvalifikacijos Pildomo-' pataisymo, 
sios Tarybos. Vėl pereinama Į protokolai, 
prie vakarykščios Čarterio pa
taisos, kur pataisytame čarte- 
ry yra pasakyta, kad Pildomo
ji Taryba yra renkama visuo
tinu balsavimu.

Adv. Lopata gavęs balsą kai- misijos rekomendaciją ir toje

Naujos
r,’/'

Bankininkavimo
‘i • < . . ■ ' *

Valandos
Jį » , r *

F k , <4 ■ .

PRADEDANT SU LIEPOS 14 D., 1930,
4

savaite, sekami bankai bus atdari vieną 
vakarą kiekvieną savaitę - tiktai

' ■ ■ Subatomis.

S. L. Fabian & Co

2839 W. 63rd St

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard OGU

6542 So. Western Avė

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards 0145

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victorv 4898

S. P. Kazwell & Co

Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted S t

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co

Tel. Prospect 21Q2

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

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

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

, HEMORROIDAI : IŠGYDOMI
BE PEILIOJ 

ARli išsikišahtys HEM0RR01DAI, Fistūla, Fissure ir visos Rektumo 
ligos išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSŲ GAKANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME 
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo 
laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės, 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi, 
mums savo reikalą.

PASITARIMAI IR EGZAMINACIJA DYKAI 
Valandos: 10 v. r. iki B v. v. kasdie. Nedėliomią 10 v. r. iki 2 v. p. p.

R EKTUMO I)EPĄRTA MENTAS

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

Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 

Kainos žemos.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

d

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TŪNICO
arba

Extra Pale Alaus_ _ _ _ _
fl mviGORATIH®
ą )O0 .OU COMvALe»C*HT»
■ KirntSHiNG
■ GOOO »OR THC HOet*

V )OVT» »•»* ««»*•« <#- _ j

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

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1G27

NAUJOS BANKININKAVIMO VALANDOS BUS:
-v—----------- —- ------------—--- . ________ . . ■■■-■•------------------------------------------ ---- r------- !-----------

SUBATOMIS KITOMIS DIENOMIS
nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro • Reguliarės bankininkavimo 

valandos. ■

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto ild 8 v. vak. Ncdėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

ATLAS EXCHANGE
NATIONAL BANK 

Halsted prie Taylor St.

COMMUNITY STATE BANK 
3600 Roosevelt Road

CRAWFORD STATE 
SAVINGS BANK

Roosevelt Rd. prie Crawford

LIBERTY TRUST AND
SAVINGS BANK 

Roosevelt prie Kedzie
PUBLIC STATE BANK 

Blue Island Avė. prie Roosevelt

SCHIFF TRUST AND 
SAVINGS BANK

Roosevelt Rd. arti Halsted

STATE SAVINGS BANK 
AND TRUST CO.

Roosevelt Rd. prie Kedzie 

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

WEST SIDE NATIONAL
BANK

Roosevelt Rd. prie Ashland
WEST SIDE TRUST

AND SAVINGS BANK 
Kampas Roosevelt ir Halsted

J9CUHM

Tel. Kedzie 8902

3514-16 RooBevelt Rd. 
arti St. Louia Ai 

CHICAGO. ILL.

.u

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

Kontraktorlai gali jjas mus gauti viską, kas tik jiems- reikalinga. 
Pristatome greitai ir akuratiškai.

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

S. L. A. 36-to Seimo
DELEGATAMS PATOGI VALGYKLA
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
8 (Prie pat Halsted Street)
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Savo garbei apginti
Nesusipratimui išvengti

Kam reikalingos blusos?

Švarios krautuvės

Pirmą

YRA LENGVA PADARYTI

Pradėkite Taupimo Sąskaitą.

KRAUTUVE
Columbia

IŠPARDAVIMU

16166

16171

TURU
Greatest ClothiersWest Side

Chicago, III Cor. Halsted St. & Roosevelt Road

B. M. Ross

Užsikrėtėlis

16158
16161

16165
16172

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA

3236 S. 
sesijoj

vis* 
prie

dideles akis. Amerika mat įga
li patikrinti, kas tie tokie pauk
ščiai buvo, kurie dėdės Šamo 
giesmės nemėgsta.

ir tą rūpės- 
, kiekvieną 
Išpardavime 
Musų visas

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25
S. Halsted St

už žemiausias kainas 
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.

Literatūros
S. Karpavičius, 
. Vitaitis. Kuo-

Ins'pektorius H. C. Johnson 
pranešė Sveikatos Departamen
tui, kad žemiau skelbiamos pie
ninės pradėjo išvažinėti anksty
bais rytmečiais pieną, grietinę, 
pasukas, šokolado pieną, plak
tą grietinę, rūgščią grietinę, 
kiaušinius ir sviestą. Anksti 
keliantis galės apsirūpinti. Tar
pe tų yra, rodos, ir dvi lietu
viško^: Lemont Dairy Co., 840 
W. 31 St. Liacakis Dairy Co. 
5’14 W. 31 St.

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

DEL GERIAUSIO 
DARBO

Daug rusiškų ypatybių tur 
ir lietuviai, tarpe kitų ir blu 
sas. čia Amerikoj rusiškų blu 
sų nėra. Bet gamtai pati pasi
rūpino žmonėmis, ir vietoj blu
sų dJavc 'komunistus. Jei ne ko
munistai, visi lietuviai jau mic 
gotų.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Vienatinis Lie- k 
tuvis Vakari- >
nėse Valstijose T,
išdirba Euro- >|PK (Jį 
piškus ir A- 
rikoniškm ak- L J/ h
menius pamin-j&^FX'Om į 
klus. Pasirin-
kimas iti(lžiau-’W^^M\\i^ML|r 
sias. Kmnos^ĮĮįJMg' 
pigiausios.

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

Tel. Beverlv 0005

$55—$58 Siutai Dabar

$42.75

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

J.C.Wehrens & Son

16168. Sharkio kumštynės
16164
16170
16143
16133
16147

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

Ketvirtadienio, birželio 19 d. 
“Naujienų’* laidoj 6 puslapy 
tilpo SLA. Seimo aprašymas, 
pavadintas “Didelė Oro Permai
na SLA Seime’’. Prie užbaigos 
Report. II sužymėdamas triukš
madarių pavardes tarpe kitko 
sako: “Kaip policija juos rin
ko, Jusą, Milių, Petronį, And
riulį’’ ir kitus.

Kadangi mano pavardė yra 
Jusas, ir jau per suvirs 10 me
tų tenka man darbuotis vietos 
Lietuvių draugijose Brighton 
Park, tai žinoma turiu daugy
bes pažįstamų, ne tik Jioje apy
linkėje, bet ir kitttoįe Chicago 
lietuvių centruose.

Niekas netikėtų kaip aš nu
stebau gaudamas per telefoną 
paklausimų iš savo pažįstamų 
delko mane policija turėjus jo-

Vakarų fronte nieko 
nauja

----ŠVENČIA 
10 Metų Augimą 

Su sutriuškintu Kainu

mgsių
Į Turtą

Pruseika rašo apie SLA. Sei
mą, kad jame “nėra gyvumo. 
Kas gi palaikys gyvumą? Be 
musų energijos... jų konvenci
ja... merdėtų.’’ Pas Meldažj esą 
kas kita: “Ūpas eilinių narių, 
iš kurių susideda konvencija 
(sovietas), saunas, karingas’’. 

Siurbos ir kitų teismo pašalin
tų konspiralorių “pakvietimas” 
atgal “buvo vienbalsiai užgir

ius žinote, kad viskas, kas padaro drabužius puikius, stiprius ir išsiski
riančius savo kokybe, viskas tas yra drabužiuose, kurie turi TURNER 
BROS, leibelj. Jus žinote pagarsėjimą musų gerųjų rūšių — 
tingumą, su kokiu mes parenkame kiekvieną gražųjį stilių 
patterną. Ir jus žinote ką reiškia pirkti tokį siutą dabar — 
už didelius nupiginimus dagi musų visuomet žemų kainų.
naujas stakas, be jokių išimčių ir rezervacijų, yra jūsų pasirinkimui už 
šiuos kainas triuškinančius nupiginimus. Niekad pirmiau jus neturėjote 
didesnės progos sutaupinti pinigus. Ateikite aksti.

Kuppenheimer, Fashion Park, GGG., Goodman 
& Sons ir Kitų Garsiųjų Išdirbvščių 

KAINOS NUKRITO!

1531 — llth Avė 
Regina, Sask.

CANADA

Ofiso telefonas 22906;
namų — 23460

įMeldĮaž 
paskelbė “vsiem, vsiem”, 
.jau turi $25.00 kapitalo 
džionkšenui” prieš SLA. 
$25 busią kaip koks padis 
tai privylioti, tai yra kad 
tų $25 prisidėtų ‘SLA. milijo
nas. Kai tie $25, kuriuos, beje,, 
paaukavo “draugas” šarkiunas, 
bus išaikvoti, tai Sovietas iš 
Meldažio svetainės trauks i 
Pittsburghą, į Aukščiausiąją 
Priegaudą. Kaip žinodami IjoI- 
ševikai iš anksto pasirūpino sau 
karšenę.

Nauji Columbia
Lietuviški Rekordai

“Vilnis” gavo nepasitikėjimą
Special bulotenis iš iMeldažio 

svetainės štabo skelbia, kad ten 
susirinkę bolševikai nutarę lei
sti savo reikalams speciali bu- 
etenį, kol “Tėvynė“ Dus at

gauta”. Atrodo, kad tas bule- 
tenis turės ilgą amžį.

“Yes, it’s too b a d, just 
too bad”Ne nusistatymas bet bailumas

SLA. Seimo atstovai labiau
sia pasipiktino bolševikais ne 
tiek dėl jų gkyplčšiškumo kiek 
dėl jų veidmainiškumo, kurs pa
sirodė vos tik Seimą pradedant. 
Kada Lietuvių himną pradėjo 
giedoti, tai visi po kits kito 
kl!ikt-kikt atsitūpė, bet kada 
Amerikos himną pragydo, visi 
dairydamiesi atsistojo. Kodėl? 
Ogi, todėl, kad baimei turėjo

Visokio 'didumo dėl vyrų ir jaunų vaikinų. Naujausios spalvos. Naujausi 
patternai. Tūkstančiai pasirinkimui. Nepraleiskite šio Išpardavimo.

tas”, žinoma, kad su tokia “ka
ringa” armija SLA. Seimas bu
tų buvęs “gyvas”.

Sovieto štymas baigiasi
T*ruse!ikos žtahas paskelbė, 

kad penktadienio vakarą dar 
busiančios vienos ^pakabos Mel
dažio svetainėje, ir tai jau be
ne busiąs jų “seimo” uždary
mas. Pergreit, pergreit. Tačiau 
vieną kartą visgi reikia ir na
mus atsiminti, juo labiau ka
da štymas išgaruoja.

Kaip gi su Aukščiausia 
Prieglauda.

Slavų gimines, o jų tarpe pir
mą vietą užima rusai, turi se
ną ir gana praktišką priežodį 
apie blusas. Sako, blusos yra 
reikalingos žmogaus gyvybei, 
būtent kad užmigęs žmogus vėl 
galėtų atsibusti (kai pradeda 
kąsti).

ti lauk iš Seimo ir apie kitus 
tos dienos (birželio 17) įvy
kius' Seime. apie kuriuos aš tik 
iš laikraščių žinau, nes nesu de
legatas.

Tiesa, aš esu SLA. 238 kuo- 
pos narys, bet aplinkybių ver
čiamas negalėjau nė valandėlei 
laiko nuvykti nors pasižiūrėti 
SLA. Seimo eigos. Taigi šiuo 
ir noriu pareikšti savo garbės 
žodi visiems mano pažįsta
miems, kad aš Seime nebuvau 
ir aš nesu tas Jusas, kum po 
įtaka Maskvos arba šiaip kokio 
fanatizmo apsėstas prisidėjo 
prie sukėlimo obstrukcijų SLA. 
Seime, ir kurį policija turėjo 
vyti lauk. Ir aš sakau, kad 
tokie žmonės tik būdami poli
cijos priežiūroje gali naudingą 
darbą dirbti. Meldžiu gerb. 
“Naujienų” Redakciją šį mano 
apsigynimo pareiškimą. įdėti 
“Naujienose”, už ką busiu dė
kingas. Su gilia paagrba.

Antanas Jusas, 
3959 Archer Avė., Chicago, III.

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau- A 
jo užnuodijimą, /r 
žaizdas ir odos 
ligas. Jo gyvas- pį 
ti gelbėjantis gy- 
dynias pašalina ™ 
iš kraujo visus 
nuodus ir nepri- V 
leidžia pa r a 1 y- N 
žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau- // 
giausi ir geriau- f 
si žinomi meto- 1 
dai. Dr. Ross iš- Ųr, 
bandyti gydymai 
išgydė tūkstančius, 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus 
Žemiausia kaina, kokia galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy-

Pasidarbavus Chicagos sarb- 
dariečiams, buvo sušauktas šios 
organizacijos Seimas’. Įvyko 
birželio 18 d. ir 19 d. vakarais 
Sandaros svetainėj, 
Halsted Str. Pirmoj 
birželio 18 d. tapo išrinkta sei
mo prezidijumas: pirm. K. šuo
lis, pag. M. Kasparaitis, sekr. 
M. Biekša. Mandatų komisijon: 
J. Kasputis, p. Jurėniene. Pri
siųsti pasveikinimai nuo 121 
kp. Racine, Wis. $10.00 13 kp. 
Waukegan $10.00, iš Worcester 
per p. P. Dėdyną $5.00, iš Day- 
tono TMD. Moterų kp. $10.00. 
Viso aukų gauta virš $35.00.

Antra šio seimo sesija įvyko 
birželio 19 d. vakare toj pačioj 
vietoj. (Jauta keletas sveikini- 
mų-aukų. Suplaukė $25.00 dole
riai. Valdyba išdavė raportus. 
Visi vienbalsiai tapo priimti. 
Nutarta sekantį seimą laikyti 
drauge su Sandaros seimu 1931 
m., Detroit, Mich. Knygas} siųs
ti į Vilniaus kraštą per Dr. Al
seiką.

Centro valdyba' išrinkta iš 
šių ypatų. Pirm. p. K. S. Kar
pavičius iš Cleveland, Ohio, 
“Dirvos” redaktorius; pag. p. J. 
Dėdynas iš Worcester, Mass. 
Sekretorium ir organo redakto
rium p. Matas Biekša iš Chi
cagos. Iždininku A. B. Strimai
tis iš New York. Knygium M. 
Žilius iš Chicagos 
komisijon: K. 
p. Valaitis ir p 
pų seime dalyvavo virš dešim

•ties, kurios prisiuntė 26 atsto
vus. Seimas parėjo gan gyvai 
ir padaryti geriausi nutarimai. 
Ir nuo šio Seimo T. M. D., nė
ra mažiausios abejonės, turčs 
sustiprėti. Organu numatyta 
Sandara.—Koresp.

svetainės Sovietas 
kad

. Klausykite Lietuviu programus kas 
nedėldienį

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

Central^SS^Bank
A TRUST COMPANY 

1110 West35tb Street
A State Bank • • • • AOearingHouttBank

IŠMOKIT DEZAININIMA 
fC Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didele algų. 
/»kgĮ| Jus galite išmokti šio ge- 

rai apsimokančio uŽsiė- 
p/iSB mimo i trumpa laiką. Di- 

; plomos išduodamos. Ra- 
šykite dėl nemokamos 
knygelės.

master college 
Jo*. F. Kasnicka.

Principalas
190 N. State St- k. Laka St. 10 G.
..A.' A. _

Augščiausios Rųšies
SEKLYČIŲ SETAI 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 

.SETAI

PEČIAI
KAURAI IR 
RA DIOS

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METU PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

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

Virš trisdešimt metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūslės, 
urinarų. privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumu. Specialia gy
dymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedaliomis 10 

seredomis ir 
subatomis nuo 10 iki 8 v. v.

INGRAITI MACHANOJAUS ORKESTROS
2 dalys.

Močiutė Mazurka ir Kariška Daina
Jievutės Polka ir šiaučiaus Polka
Petro Polka ir Vestuvės
Kariška Polka ir Žydelio Judelio Polka
Klaipėdos Polka ir Katriutės Polka

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

NAUJAS MIKO PETRAUSKO
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė

WORCESTERIO ORKĘSTROS
Dviejų Žodžių Polka ir Lietuvos Kvietkos 
Lietuvių Kareivių Šokis ir Einik Polka

JUOZO ANTONELIO
Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės

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

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

Katalogas dykai.

Jos.F>drik,h
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

1920 1930

BANK

TURNER 
BROTHERS
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Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoj per išnešioto jusi 
Viena kopija _ ___ _______ 8c
Savaitei _______ _ __ ___ _  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00 
Pusei metu .........  8.50
Trims mėnesiams _________ 1.75
Dviems mėnesiams . ................  1.25
Vienam mėnesiui ___________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

jų teismas. Kiekvienas jų gavo 30 metų kalėjimo. Tų 
pačių dienų, po pietų, jie liko išvežti į Waupun kalėji
mų.

Kas yra girdėjęs tokį dalykų Chicago j? Čia plėši
kų bylos yra vilkinamos po kelis metus. Dėliai tos tai 
priežasties plėšikai; banditai ir kitokie kriminalistai 
Chicagų mėgsta, o Mihvaukee vengia. Kartų vienas 
Chicagos banditas pareiškė: “Mes vengiame Mihvaukee. 
Mes kartais vykstame ten, kada pasidaro karšta kituo
se miestuose, bet neužsiimame ten savo darbu. Mihvau- 
kee teismai mums perdaug greiti.”

Vadinasi, kriminalistai vengia Mihvaukee dėl to, 
kad ten sunku yra nuo bausmės išsisukti.

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

ISPANIJOJ NERAMU

Andreja Upite

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emile Skujenieks

Kai Ispanijoj susmuko Primo de Rivėra diktatūra, 
tai daugelis manė, kad ten turės užviešpatauti ramu
mas. Tuo labiau, kad naujasis premjeras generolas Bfe- 
renguen iš pat pradžių dėjo pastangų atsteigti konstitu
cines teises. Iš kalėjimų tapo paliuosuoti politiški kali
niai ir spaudai buvo leista daug liuosiau rašyti apie 
valstybės reikalus.

Ta laisve pasinaudojo studentai. Beveik visuose 
universitetuose prasidėjo bruzdėjimas. Studentai aiš
kiai pasisakė už respublikų. Kai praeitų mėnesį sugrį
žo iš užsienio prof. Unamtino, pagarsėjęs rašytojas ir 
filosofas, tai studentai surengė demonstracijas. Madri
de prof. Unamuno pasakė karštų prakalbų, smerkda
mas karalių Alfonso ir monarchistiškų santvarkų. Kal
bos pasiklausyti susirinko milžiniška minia, kuri pil
niausia pritarė kalbėtojui. Ypač didelio entuziazmo 
parodė studentai.

Amerikoj studentai visuomeniniame gyvenime ne
turi beveik jokios reikšmės. Visai kitaip yra Ispanijoj, 
kur viso randasi tik vienuolika universitetų. Visi tie 
universitetai yra valdžios kontroliuojami. Universite
tus lanko maždaug 35,000 studentų. - <■

Mokslas universitetuose tęsiasi nuo penkių iki sep
tynių metų. Per tuos kelis metus studentai sueina į ar
timų kontaktų su miestų gyventojais, kartu su jais 
svarsto įvairius valstybės reikalus. Kadangi universi
tete tik kelias valandas tereikia būti, tai laiko jie turi 
pakankamai.

Studentai taip pat turi savo ratelius, kur jie disku- 
suoja politinius klausimus. Tarp profesorių irgi pasi
taiko gana pažangių žmonių, kurie daro didelę įtakų 
studentams. Ir kadangi studentai yra jauni, jautrus ir 
energingi, tai jie ir kovoja su didesniu entuziazmu. Jie 
griežčiau nei kas kitas kovojo prieš diktatoriaus Primo 
de Rivera diktatūrų. Dažnai jie surengdavo demonstra
cijas, kurios tęsdavosi po kelias dienas. Ne retai su po
licija įvykdavo susirėmimų. Iki šiol studentai universi
tetų salėse jautė saugumų. Policija paprastai nedrįsda
vo eiti į vidų. Bet diktatūros laikais ta taisyklė tapo 
sulaužyta. Policija bent kelis kartus buvo įsiveržusi į 
universitetus areštuoti studentus. Tai dar labiau suvie
nijo studentus. Jie sukurė savo federacijų, kuriai pri
klauso visų universitetų pažangieji studentai.

Dėliai to studentų bruzdėjimo susirūpino net kara
lius Alfonso. Jis nujaučia, kad iššluoti “kramolų” iš 
gyvuojančių universitetų nėra galimybės. Todėl tapo 
sumanyta Madride įsteigti grynai “karališkų” univer
sitetų, kur jaunuoliai butų auklėjami monarchistiškoj 
dvasioj.

Studentai su pašaipa sako, kad geriausios patalpos 
tam karališkam universitetui yra Madrido kalėjimas.

Ispanijos monarchija, sako Leon Rollin, pasilaiko 
tik žmonių apatija. Monarchistai bijosi savo monarcho, 
o respublikonai nevisai pasitiki savo vadais. Tačiau 
pastaruoju laiku ta apatija po truputį pradeda nykti. 
Respublikoniškos idėjos platinasi ne tik tarp studentų, 
bet ir liaudyj, — ir juo tolyn, tuo labiau.

Ispanijoj diktatūra susmuko visai netikėtai. Kai 
ten sustiprės respublikos šalininkų judėjimas, tai tas 
pat atsitiks ir su monarchija.

MIIAVAUKEE

Chicagos miestas, tur būti, turi blogiausių reputa
cijų. Kitų miestų gyventojai mano, kad čia tiesiog pa
vojinga yra pasirodyti gatvėj. Gengsteriai čia šaudosi 
beveik kas dienų. Kartas nuo karto jie surengia stačiai 
skerdynes. : ! <|{|i

Netoli nuo Chicagos randasi Mihvaukee. Tai gana 
didelis miestas. Jis yra skaitomas pavyzdingiausiu mies
tu Amerikoj. Tų faktų pripažįsta net didlapiai, kuriems 
tikrai nėra jokio išrokavimo girti Mihvaukee miesto 
administracijų, nes. tos administracijos priešakyj stovi 
socialistas Hoan, ku^is eina mero pareigas.

Bet Mihvaukee turi ne tik švarių miesto adminis
tracijų, ale ir pavyzdingus teismus.

Neseniai, rašo “Tribūne” laikraščio koresponden
tas, trys Chicagos banditai atvyko į Mihvaukee. Naktį 
jie padarė apiplėšimų ir tuoj bandė i^ Mihvaukee pa
sprukti. Tapo suimti ir sekamų dienų prieš pietus įvyko

(Tąsa)
“Eikš. Bauers su Stende lau

kia.”
Robertas, žiūrėdamas Į gulin

čiuosius, ėjo toliau vienas. Ir 
tuojaus, iten pat, dešimtį žings
nių už šokių aikštės, pamatė. 
Pirmiausiai raudonų suknelę, 
panerta ant basliuko, kur džio
vinami tinklai. Paskui jų pačių, 
tarp dviejų kitų. Tos dvi buvo 
Spruks’tinių Lasė su Vaida, sė
domis. susisupę paklodėmis — 
išlindę iš jų tik iki pažastų, 
kojos pusiau strėnų nuogos. Po
nia Sluoka juodame maudymo
si kostiume su raudonu skritu
liu amt krutinės —* ji nuolat 
maudymosi kostiume su poil- 
gais auliukais. Kojas surietusi, 
rankas į abi puses plačiai iš
metusi, abidvi mergšes pusiau 
apkabinusi.

Robertas atsisėdo — taip 
kad išlengvo buvo galima' da- 
silytėti ponios Sluokos kelius ir 
žiūrėti i jos kūno viršutinę da- 
ii-

“Mat, kur nulindę. Aš jus 
jau pusę valandos ieškau.“

Moterys visai neatrodė juomi 
sužavėtomis, Lasė valandėlei 
paleido paklodę — žinoma, kad 
suimti jų dar. tvirčiau. Bet to
ji šioje, valandėlėje suspėjo nu
slysti dar gerokai žemiau.

“Pusę valandos! Mat, dar 
kavalierius!“

“Mes’ Tamstai padovanosime 
akinius.“

Ir mergšė neiškentėjo. Ro
bertas į jas mažai tekreipė do
mės. Vien tik ponios delei jis 
buvo čion atėjęs.

“Kaip Tamsta šiandien jau
tiesi? Kaip gerai išsimiegojai?“

“Išsimiegojau gerai. Iki vie
nuoliktos valandos- Bet galva 
visai durna. , Tamsta irgi kar
tais visai iš proto išsikraustai. 
Kas Tamstai vakar buvo pasi
daręs? Kiek Tamsta vien ant 
šampano neišleidai!”

Robertas padavė jai papirosų 
ir pats užsirukė.

“Tai niekis. Bet Tamsta juk 
pati provokavai.“

“Aš — Tamstų? Na, tai kas 
nors naujo. Kaipgi aš Tamstų 
provokavau?“

“Na, ko Tamsta' šokai su vi
sais, koks ten nebūtų?“

Ponia Sluoka buvo surangiu- 
si rankas po galva, žiurėjo, 
kaip vėjas nuneša vienų po ki
tu durnų žiedus. Papirosų ji 
laikė vien lupomis, ir kalbant 
jis šokinėjo lyg elektrizuotas.

“Su kokiais nors ‘aš bendrai 
nešoku. Tik su pažįstamais.”

Robertas žiurėjo į bešokinė- 
jantį papirosų ir pats pradėjo 
nervuotis’.

“Tai tik išsisukinėjimai- Aš 
norėjau, kad Tamsta pasilip
tum ten pat, šampano būdoje. 
Bet Tamsta šokai nuo suolo per 
stalų.”

“Kam Tamsta mane nugirdai. 
Juk žinai, kad aš tada esu nėr 
suvaldoma.“

Lasė su Vaida buvo nusisu
kę į šalį. Palindę po paklode, 
jos užsivilko maudymosi kos
tiumus. Tada jos ėjo atšlaite 
žemyn — pamažu, duodamos 
save tinkamai apžiūrėti. Rober
tas palaukė, kol jos buvo jau 
tiek toli, kad nebebuvo galima 
atskirti Lasęs rausvosios plau
kų spalvos.

Bet kaip tik jis' norėjo pra
dėti iš naujo, ponių Sluoka j j 
staiga nutraukė.

“Kaip dabar Fridai su svei
kata?“ .

Robertas net paraudo. Ši mo
teris žaidė su juo, lyg sena ka
tė su pele. Jis nudavė nenugir
dęs. Atsilošė dar labiau į jos 
kojas ir pasilenkė pirmyn.

“Nepamiršk Tamsta, ką man 
vakar prižadėjai!”

Ponia Sluoka čia pirmų sy
kį žvilgterėjo jam tiesiog į akis, 
žvilgsnis nebuvo šaltas, bet vi
sai ramus — perdaug ramus.

“Aš esu Tamstai kų nors pri
žadėjusi?“

Jis staiga įširdo, susmuko 
pirmyn ir sugriebė jų už iš
lenktosios alkūnės.

“Aš Tamstų perspėju! To
kiais dalykais šposai nekrečia- 
ma.“

Ji pasiliko visai rami. Nuda
vė, lyg bandytų prisiminti.

“Ne, ištikrųjų. Kų aš Tams
tai bučiau galėjusi prižadėti? 
Tamsta busi mane klaidingai 
supratęs.“ z

“Leisk Tamsta man paliudy
ti: &'š buvau blaivas. Visai 
blaivas. Tamstos pasielgimas 
buvo nedviprasmiškas. Tamsta 
pati mane nuvedei iki to,.. O 
tada Tamsta šokai ir šaukei 
šampano ir davei man suprasti, 
kad šiandien —“

“— aš tų šampanų sumokė
siu. Berods taip, pone Nelke?“

Jis savo rankų, buvo užropo
jęs iki jos peties. Ji pasiliuo- 
savo, apsiversdama kniūpsčia. 
Dabar jos kimo formos išsilen
kė dar labiau viliojančiai. Ro
bertas lyg susmuko nuo jos 
piktumo, bet akių vis dėlto ne
galėjo atitraukti. Net balsas 
buvo lyg susmukęs.

“Nekalbėk Tamsta taip ir 
nevaidink komedijų. Juk Tams
ta žinai, kad tas šampanas... 
tai vis niekis ir dykas galas. 
Delei Tamstos tai tik dulkės-.. 
Važiuokime šįvakar! Kur Tams

tai patinka — į Kazino, į Kė- 
merus, į Ryga... Juk Tamsta 
šįvakar norėjai važiuoti į Ry
ga—”

Nuo jo juokingai prislėgtojo 
balso ji vėl pralinksmėjo. Su
mušė kojų pėdais, atsuko ant 
rankų paguldytąjį veidų ir žiu
rėjo viena akimi. Joje šokinėjo 
linksmios žiežirbėlės.

“Galbūt, taip, o galbūt, ne.— 
kaip sako D’Annunčio. Kų aš 
dabar beprisimenu. Juk Tams
ta buvai mane nugirdęs...“

Bet matydama jame staigią 
permainą, vėl surimtėjo.

(Bus daugiau)

h0LlandamericaiiNe

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

LIETUVOS
Laivai kas savaitę 

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

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

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

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

armonikos, smuikai, 
Skutimos įnagiai — britvos, 

. Viskas 
Su pagarba

Norėdami Gražiausių 
ir Geriausių Auksinių 

Daiktų 
eikime na s

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

Ta Įstaiga gyvuoja jau virš 20 metų dideliam 
visų kostumieriij pasitenkinimui.

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

Muzikaliai instrumentai 
koncertinos ir t.t.
žirklės, mašinėlės plaukams kirpti ir t.t.
kuogeriausios rųšies, garantuota. f-

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

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

Musų Insurance (apdraudos) skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisinga ir greita patarnavimų. Taiogi pagelbės sutvarkyti jūsų 
Insurance (apdraudos) reikalus be jokių kaštų ir atsakomybės 
tamstoms.

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

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

Tel. Repuhlic 8899

ATIDARYMAS
C. RAKAUSKO REZORTAS 

MICHIGANE

Prie St. Jos'eph Upes, gražiausioj Michigane apielinkėj. 
Smagi vieta vakacija's praleisti

Geras valgis. Smagus kambariai. Maudynes. Vaisių ir uogų 
kiek kas gali suvalgyti. Prieinama kaina. Mandagus

« patarnavimas 

Atdaras' dienų ir naktį

Mr. ir Mrs. Rakauskai
Box 104, Sodus, Michigan

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu —

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southamptoną 
j Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursiją Surengė:

Dienraštis
“NAUJIENOS”

1739 S. Halsted St..
Chicago

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

Chicago

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

Chicago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St 
Chicago

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

CUNARD |M
346 N. Michigan Avc. Chicago, III.

$195.00
Musų kainos pigios dėlto, kad esam savo prekių išdirbėjai.

Meldžiam atsilankyti — pirksit ar ne. Pamatykit musų setus, 
dirbtuvę ir pamatysit kainas. Po to galėsit palyginti musų kainas 
su kitų kainomis.

Archer Fmiture

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

$59.00

$165.00

$195.00 vertės 
tu Mohair setą

$98.00
$265.00 vertės 
šmotu Moc(|uett( 
tas

IšparėasfffiEi-
SeklyšĖsi Sete

$425i00 kainuoja kitose krautuvėse, o musų 
žema kaina .................................. i......................

1 • Ą/.

11” i< i/zvV7

Parlor Suite Manufacturers
JOSEPH KAZIK, Savininkas

4140 Archer Avenue
Tel. Lafayette 9733 Chicago, UI.



Aldonno is one sweet kid

night How’s ’a'bout it?Johnnie-

Oh, girls!”

15 dienųThe English Column
Lietuvių valanda

Marųuette MurmursSvečiai artistai
Who’s Who

nuošimčiai dykaiGalia Event! back with

The other Marųueteers’

Taupimo Sąskaita
Who Is He

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $1,600,000.00

Bank
advert

our

EHSE.Y
SUPER-SIX

Vienatiniai Lietuviai Graboriai

Essex Challenger pąrankumai

mu

CO. OF ILLINOIS

SKYRIUS
Tel. Boulevard 3201

sužinokite
- atsižvel- 

visokius

Ogden
Motor 
Ogden

Visi taupimo depozitai padaryti prieš 15 dieną 
kiekvieno mėnesio neš nuošimčius nuo 1 dienos.

kur taupiniai daugiau kaip 40,000 depozitorių 
buvo saugomi ir apginami nuo 1905 metų.

duos jums užtikrinimą ir prasmę nepriklauso 
mybės.

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

What is that one about the 
birdie Buddy?

Tony Schnukas likęs to play 
500.

GAB SEZ :
Stanley Valentine is so afraid 

his name won’t be mentioned 
in the column.

What, no Gab Sez about Flo, 
nors' Al, nor, Gene, nor Stanley

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS 
A KAILIŲ ANTKAKLIŲ

Pranas Jakavičius ir 
u-lė Skeveriutė

muzikos krautuvas, 3417 S. 
Halsted St., didžiausios lietuvių 
muzikos krautuvės Amerikoje. 
Tad sekmadienį 1 vai. po pietų 
užsistatykite radio ant 790 ki- 
loc. stoties WCFL.

Tik užmirškite “listo kaina” ir 
faktus. Sužinokite tikrąją kainą 
giant į įmainymą, finansavimą ir 
extras. Jus nusistebėsite pamatę, kaip mažai, 
o gal ir visai nekainuoja daugiau, pažymėtini

Royce has a weaknes’s for GARSINKITE NAUJIENOSE

kurie turi ambulance patarnavimą
Musų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių. 
Dabar mes Įtaisėme naują, puikų ir modernišką ambu- 
lance.

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

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

have to 
half the

Atidarykite Sąskaitą čia

Juozą Lapinsko 
laiškas

Nekainuoja Jums Daugiau 
-todėl kam tenkintis prastesniu karu?

In case you don’t know him 
other than by his incognito 
“The Prexy”, he is Anthony 
Royce and, girls, aside from be- 
ing a snappy column conduotor, 
he’s <|uite hands'ome. Buddy get 
out your pencil for the new 
giri members that are going to 
flock to Marųuette Club.

“Adv.—?”

Where and how some of our 
other members spent the week- 
end is not known as' this 
artiele goes to press. By the 
way, how about more contri- 
butions ?—Annette V.

». of llllnolu 
llrunrh 

Avė.
OOI I

’ Hnh*.
Avė.
I.yont, IU.
Car Co.

Ar jus žinote, kad puikusis Essex Challen
ger ištiktųjų kainuoja tik biskutį daugiau, 
negu karai, kurie yra žinomi tik savo pigu- Dabar kada nebėra prasmės atsižvelgti 

Esscx Super-Six Challenger kainą, jokis pra 
stesnis karas negali prilygti jam savo gra 
žumu, gerumu ir vertybėje.

Išpardavimas Prasideda
Subatoj, Birželio 21 d., 1930

With the much heralded SLA 
Convention here, for which 
great doings have been planned 
for every night of the week at 
the Li'thuania'n Auditorium, our 
literary editor is being kept 
ųuite busy in attendance and 
has asked for a little assistance 
in covefing Marųuette Club do
ings for this week.

• Do you suppose Jean mis 
sėd Chuck?Paliekant savo kautą storadžiuj vasaros 

mėnesiams, jus galite įsigyti antkaklę 
(choker) tuojautinjam dėvėjimui, tiktai už

dedant už jį mažą depozitą.
VALYMAS, TAISYMAS, REMODELIA- 

VIMAS, STORADŽIUS

Mes pasiimame ir pristatome visas drapanas

“Boots” likę to ride in the 
rumble seat.

DAVID ADLERBLUM
Įsteigta 1906 

6510 So. Halsted Street, 
Tel. Normai 5150

Džiaugsmingai dėkoju tiems, 
kurie manęs pasigaili ilgos li
gos suspaudime, aplankydami 
per laiškelius ir prisiųsdami

^^Vest’Side SAMNGS
cIhe Bank o f “Safety and Friendlų Savice 

Rooscvcll Roacųal nalstcd Street’ Chicaoo

WERT (Contlnued) 
Iludtion Motor Co. of IlUnole 

Parkway Brandi 
8308 W. North Ava.

Albany 4010 
Iludaon Motor ( 

WeKt Kldo 
8010 

l,uwndnk 
Lyone 
8027

Lyone 7121
Paragon 
5001 W,

Severai members 
group spent the week-end in 
Peoria, visiting Flo Belsky’s 
Aun and Uncle, the Baior’s.

Pereito šeštadienio vakarą p. 
Pranas Jakavičius, musų žino
mas linksmas dainininkas-bo- 
sas, įteikė asmenišką dovaną— 
deimanto žiedą p-lei Onutei 
Skeveriutei, vienai iš Birutės 
Triados dainininkių.

Onutė priėmė. reiškia, suti
ko. O ką sutikimas' reiškia, 
visi jau žino, kas tokį žiedą yra 
dovanojęs. Belieka laukti kada 
šoksime! .

Even if Buddy did 
šit up in a rocker 
night. vvrapped in a blanket it 
is no refleetion on our hosts; 
it just happened that some.- 
body found out Buddy is — 
(what’s another word for 
“tieklish”?)

ĮVEST (Contlnued) 
Rchellenberger Motor Salee 

6028 W. 22nd St. Cicero 1887
SOUTH

Ajax Auto Company 
7ROO Stony I.lanil Avė. 

Hiiclnuw I4OO 
Rurke Motor Kaire 
3512 Archer Avė. 

Lafayette 5160 
Caluinet Motor Co. 

10040 S. Mlchlgan Avė. 
Pullman 7800

Hnleted niideon-E.eex Co. 
7023 Halsted St. Trlangle 0841

Herbert Motor Sales 
7420 Cotfaff* G rovė Avė. 

Vinceonee 0715 
Hebert-Temple Motor Kale# 

8018 Commercial Ava. 
Regent 40X2 

Hcndrlcks-Mltchcll Motor Hales 
5200 Lake Purk Avė. 

Falrfax 0X25-0

While on the subject, we are 
also open for new men mem- 
bers who are interest^d in any 
line of sport — Baseball and 
Tennis for summer and Foot- 
ball, Basketbafl. bowling, etc. 
as fall and vvinter sports, in 
which a congenial group of 
young people participate. (It
does sound likę an 
isement!)

Motor 
. Dlvieion St. 

Columbla 5870 
S. lt B. Motor Sale* Carp. 
8854 TV. Koosevelt Road 

Vnn Buren 4010 
Jas. Singer Motor Salei! 

1428 Koosevelt Road 
Monroe 0310 Uayinarket 0912 
Kullivan-Morgnn Motor Hale* 

4701 Wa.hlngton Rlvd. 
Mansfield 24 14 

and 6201 W. 22nd St.
Berwyn 2171

bloades. How do you do it, 
Royce ?

Real hospitality was extended 
—and imagine putting up 10 
extra people for the 
a 5 room bungalovv!

NORTH (Contlnued) 
Plantondon Motor ' Co. 
4824 Sherhlan Road 

Longbeach 1818 
Portage Vark Hudson Co. 

4101 Mllwaukee Avė. 
Palllsade 1800 

ĮVEST 
Rervvyn Hudson-EsseK Co. 

8145 Ouk Vark Avė. 
Rervvyn, H). 
Rervvyn 851 

Crandnl! Motor Car Co. 
430 Madison St.

Oak Park. III. Enclld 0017 
Crandall Motor Car Co. 

of Mayvvood 
Illinois 

51 Lake St. at First Avė. 
Mayvvood, III. Mayvvood 860 
Hudson Motor Co. of Illinois 

I.oean 8<|tiare Rranch 
2647 Milvvaukee Avė. 

and 
2401 T.ogan Rlvd. 

Spaiilding 3000

Al Bagdon is 
and also made 
Peoria, as well as Stanley God- 
lewski, Arfthony Schnukas 
Gene, Bud Rusgis and the Bels- 
key and Valentine families.

Sekmadieny, birželio 22 d. 
iš radio stoties WCFL nuo 1 
iki 2 vai. po pietų, chicagiečiai 
turės nepaprastą progą išgirsti 
žymius svečius artistus: Julė 
Metrikaitė iš Worces'ter. Mass., 
soprano; Violet Mockaitė, smui
kininke, iš Mahanoy City ir K. 
B. Kraučunas, Lietuvos operos 
artistas. Jie dalyvauja dabar 
SLA. Seime. Tai bus vienin
telė proga chica'giečiams juos 
išgirsti sekmadieny per radio. 
Visiems artistams akomponuos 
pianu p. M. Jozavitas'.

Kaip žinia, ši radio valanda 
yra duodama Jos. F. Budriko

F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: /
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 ir 1742 SOUTH (Contlnned)
Heyne Motor Kale* 

0104 H. Ashland Avė.
Proipect 7016

ItndHon Motor Car Co.. oi 
Urntvvorth Ava. Rranch 
7141 W«n(worlh Ava.

Trlunxle 5900
Mldvvay Corporation 

6014 Cottare Grove Avė.
Falrfax 4810

Jack Perlman Motor Kaire 
6727 8. Weatcrn Avė.

Ilemlock 0687
S. A R. Motor Bnlee 

8031 R. Halsted St.
Vlncrnuee 6808 

Sfratford Motor Raine 
708 W. <!3rd Rlrret 

Wenlworth 1014 
E. L. Khaver Co. 

61P Hohman Avė.
Rummond 80 

Haminond, Inrt.

HUDSON MOTOR
2220 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreipkitės į artimiausią pardavėją

NORTH
Bucklnghani Motore, Ine.

8048 N. Domėn Avė.
Lincoln Avė. at Irving Park

Rlvd.. Bucklngham 2310
Hudeon Motor Co. of IlUnole 

Evannton Rranch 
1820 Kldgo Avė.

Rheldrake 2300 Ūnlversity 720
Hudeon Motor Co. of IlUnole

North Slde Brandų
6250 Rroadvvay 
Rheldrake 7210

Keyetone Motor Sales Corp. 
8148 W. Lawrenee Avė.

Keyatone 3400 
and 

4040 N. VVeetern Avė. 
North-Weet Hudeon Co.

6715 Olinetead Avė.
Edleon Purk, UI.

Nevvciiatle 3150
A. W. Pereon 

lllgliliiud Park, III. 
lilghlaiid Purk 2402

aukų gydymuisi.
Gavau laiškelius' nua gerb. P. 

J. Elias su $10. Aplanke p. Po
vilas Vitaitis su $5. ir p. And
rius Jurevičia su $2. širdingai 
dėkodamas geriem tautiečiams, 
pasilieku laukdamas ir visų iš
siilgęs,

—Joseph Lapinskas.
1337 So. 19 Ct., Cicero. 111.

Už C0UPE

JK a A — Septyni kiti modeliai 
™ tiek pat žemai įkainuoti.

Didelis spalvų pasirinki
mas be extra kaštų.
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S. L. A. Seimas ir 
advokatai
—

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad nesu S. L. A. Seimo na- 
rvs. 'Poliaus — turiu pasakyti, 
kad aš nesu užinįpresuotas “ta” '

ar “kita” puse, ba dag’i Susi- 
vienijimui nepriklausau ir, vei
kiausia, nepriklausysiu ateity. 
Pagalios — kad čia išdėstau 
tik savo, kaip klausytojo ir žiū
rėtojo, Įspūdžius.

Po šios Įvadus einu prie “tu
rinio”. IBeiitiras dvieju pasku
tiniųjų Seimo dienų įspūdis yra 
toks: S. L. A. Seime advoka
tai perdaug kalba.

Prisipažinsiu, kad visi advo
katai, išskvrus Gugi ir Oli ir 
gal n-nią šalna, man nepatiko 
— šiame Seime.

TAUPYDAMI PINIGUS

Universal State Banke
parodysime pasauliui savo pribrendimą,' savo turtą ir vie
nybę, nes šis Bankas yra grynai lietuvių bankas, kuris 
lietuvių vardą visados kėlė ir dabar kelia.

Šio Banko Turtas Yra — $3,343,825.66
Jei neprigulite prie viršminėto Banko ir neturite dar 
pasidėję pinigų, tai gaukite šio Banko knygutę pasidėda
mi nors kelis dolerius. Tada prigulėsite prie vienoi iš stip
riausių State ir Clearing Ilouse Bankų Čikagoje.

Universal State Bank
3252 So, Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

G'ugis išdavė savo, kaip iž
dininko raportų, ir nesišvai
sto, ir neparoduoja. Olis, gir
dėjau, ištęsto. savo nuomonę 
kaip džente!monas. Jis taipgi 
parode, kad žino ribas. Jis nu
švietė klausima iš savo taška- 
regio, o Seimas gali priimti 
jo pastabas arba atmesti.

Deja, negaliu pasakyti to 
apie kai kuriuos kitus advo
katus. Regis, dai* ketvirtadie
nį svarstoma ča eterio klausi
mas. Vienas advokatas prašo 
balso, gauna jį. Prisipažįsta, 
kad jis ką lik atėjęs iš apa
čios (t. y. iš pirmo aukšto sve
tainės), ir nežinąs kas yra svar
stoma. Bet musų advokatas 

Įkalba, leidžia “vargonus” visu 
vėjo kiekiu — ir pagalios pa
sirodo. kad groja visai ne tą 
“meliodiją,” kurią reikia gro
ti.

O tuo tarpu Seimas laiko tu
ri mažai. Bet, matote, tituluo
tus žmones mes gerbiame, ir 
lodė! Seimas duoda jiems bal
są, nors jie patys nežino ką 
kalba.

Ne geriau mano, kaip paša
linio asmens, žvilgsniu elgėsi 
kai kurių kiti musų advoka
tai. Atrodo, jog iki šiol jiems 
svarbiau buvo ne tai, kad pri- 

leiti prie rimtų, geriausių tari
mų, bet kad parodyti savo man- 
drumą ir iškalbumą.

Advokatų žvilgsniu toks iš- 
kallbumas ir iš degtuko pri- 
skaldymas malkų vežimo gal 
ir yra labai svarbus. Jie, mat, 
kartais teisme gali varyti bylą 
visą mėnesį, kol ją laimės. Bet 
S. L. A. Seimas teturi tik sa
vaitę laiko. Iš tos savaites penk
tadienio popietį buvo belikusi 
tik viena diena. O nesvarstyta 
dar buvo du trečdaliai konsti- 
'tudijos, neužtvirtinta pildan
čioji taryba, nediskusuota kuo
pų įnešimai, nepaskirtos pasto
vios komisijos.

Teisybė, mėgiantys rėkti, o 
taipgi iškalbieji delegatai tu
rėjo ‘pakankamai progos pasi
rodyti. Bet, kantriai klausęs 
oratorių kalbų keletą sesijų, 
dabar, rašydamas šį straipsnc-

Ij, aš aiškiau, nei kada nors 
pirmiau, su,prairtu teisingumą 
pasakymo: Naudinga yra kalbė
ti, bet daug naudingiau yra 
suprasti, kada reikia nutilti.

Chicagietis.

Iš delegato dienyno

Didelis Išpardavimas
Nužemintos Kainos
Ant Visų Lotų, Lietuvių Rojuj, Specialiai Tiktai 

Dviem Dienom,

Birželio 21 ir 22,1930
Pasinaudokite šia proga. Kiekvienas pirkėjas per šitą išpardavi

mą, pelnys gerą nuošimti

Šita gražioji apielinkė randasi SPRING FOREST, ILL. (Pir
miau vadintas Willow Springs). Toje subdivizijoje bus didelis 
išpardavimas ’d ir V2 akro lotų, ant aukštų Kalifornijos kalnų, 
padengtų lapotais medžiais. Faktai parodo, kad reikalavimas nuo
savybių priemiesčiuose Cbicagos didėja, kur trumpam laike 
buvo išparduota žemės, lotų plečiu ir namų statyba pasididino 
palyginus didmiesčiuose.
Atvažiuokite į musų Subdiviziją, ten rasite lotus, kokius jus jieš- 
kote už nužemintas kainas, su mažu {mokėjimu, likusius per 5 
metus lengvais mėnesiniais mokesčiais.

Subdivizijos ofisas randasi ant Archer Avė. (pusę mylios i va
karus nuo Keane Avė.) ir Spring St. Atdaras kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. vakare. Telephone Willow 
Springs 61. .

S. P. Kazweli & Co.
(Kazlauskas ir Kazwell, tai ta pati ypata)

(Dievas įleista Susivienijimai))
...Vakar svarstyta tas naujos 

konstitucijos paragrafas, kuria
me kabama apie priesaiką. Tą 
priesaiką privalo duoti S. L. A. 
Pildančiosios Tarybos nariai, 
kada jiems pavedama ofisas po
rai metų.

Tame — nieko nauja. Prie
saika dluota iki šiol. Bet štai 
kas man, mano parapijos kle
bonui ir aukštesniems už mu
du su klebonu, yra smagu: at
eity musų viršininkai turės pri
siekti jau Dievo vardu — “taip 
man, Dieve, padėk”!

Suprantate, per 39 metus S. 
L. A. priesaikoje to nedaryta. 
Ot, ištardavo jie prižadus —• 
lai ir viskas. Susivienijimas iš
metė Dievą tuo laiku, kada 
skyrėsi nuo kunigų.

Bet yra sakoma: vyk gam
tą per duris, o ji sugrįš per 
langą. Taip sugrįžo Dievas ir 
į Susivienijimą.

O ve kas dar svarbiau: Die^ 
vas šiam 36-tam Susivienijimo 
Seimui parodė tikrą, aiškų ste-' 
bukla.

.Matote, pasiūlymą įsileisti 
Dievą į Susivienijimą davė žmo
gus, kuris iki šiol skaityta už
kietėjusiu bedieviu.

Bet ir tai ne viskas. Kada 
diskusuota klausimas ar duoti 
Dievui prideramą vietą Susivie
nijime, tai man rodosi, tik vie
nas delegatas — jau pražilęs 
ir gerokai pasenęs — atsirado 
toks, kuris turėjo pakankamai 
drąsos pasipriešinti Dievui.

O kiti — nors velnias žino 
ką jie manė — kiti tylėjo... 
Tai ot kokia Dievo galybė: be
dieviams žandus surakino!

Teisybė, koridoriuje girdėjau 
visokių išvadų kodėl Dievas įsi
leista į Suisiviepijjmą.

Vieni pasakojo, kad musų 
iškalbingieji delegatai taip ir 
pasilikę, kaip buvę — bedie
viai. Bet jie tylėję, idant biz
nio negadinti, idant nepasiro
dyti bedieviais... Lai jie sau 
kalba. Bet aš žinau, kad taip 
Dievas apšvietė jų protą.

Kiti bedieviai, laike disku
sijų ir balsavimo, buk salėje 
nebuvę... Aš ir tame matau Jo 
valią.: Dievas paragino juos iš
eiti iš salės.

Ir tik maža, palyginti, dele
gatų dalis buvo, kuri pakėlė 
rankas prieš Dievą.

Man stebėtina, kaip Dievas 
rankų jiems nenudžiovino. An
tra lėčiau vertus, prisimenu vėl, 
kad! Dievas yra kantrus ir 'bau
džia tik kelintą pakaleni ją. Ir 
jis, žinoma, nubaus kaltinin
kus. O ypač tą žilujį vyrą, ku
ris drąsiausia kalbėjo prieš jį.

Ir kaip gudriai jis kalbėjo! 
Girdi, čia ne prieš Dievą kal
bama. Esą, Susivienijime yra

Specialistai gydymo chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iterzaminavi- 
nias atidengs jūsų {ikrų Ura ir jei aš apsl. 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iterzamlnavimo—kas Jums yra

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

Kambarys 1016
' Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedė- 

lioi nuo 10 rvto iki 1 po pietų

| 2839 West 63rd Street, Tel. Republic 8899
CHICAGO

dievotų žmonių ir laisvamanių. 
Kadangi visi — ir dievoti ir 
laisvamaniai — turintys sutilp
ti kartu, tai kam versti laisva
manius minėti tokius žodžius, 
kuriems jie neteki.

Matote kaip gražiai skamba! 
Bet, dėkų Dievui, nepasidavėm 
gražiai kalbai. Mes išsprendėm: 
lai ir bedieviai garbina Dievą.

O toliau... kituose seimuose 
mėginsime Dievo garbę dar 
aukščiau .iškelti. Atidarysime 
sesijas, pavyzdžiu, ne tik Ame
rikos ir Lietuvos himnų giedo- j 
j imu, bet ir malda. O jei kaip, 
tai ir kokį pralotą pasikvie
sime iš Lietuvos1 mums patiems 
ir musų darbui palaiminti.

Beje, kai kurie ka’tėjo dar. 
kad diskusijoje Diev.s nelei
sta, o svarstyta vien prisiekęs 
forma. Bet aš Supratau ii 
manau, teisingai supratau — 
kad kova ėjo už tai, ar įsilei
sti Dievą į Susivienijimą, ar 
ne.

Delegatas X...
Penktadienio rytmetis, 
Birželio 20,
Metais musų Viešpaties 1930.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

šeštadienis, birž. 21, 1930

Namų Komfortai

Padidinkit savo pelną ir 
komfortą

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

Modernizuokite 
Savo Namą

ir padidinkit komfortus 
savo šeimynai. Musų že
mos kainos ir 12 iki 24 
mėnesiu išmokėjimas pa
daro visai lengvą įsivedi- 
mą naujo plumbingo.

Garantuotas darbas
SAMDOMI VIEN TIK UN1NIAI DARBININKAI

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

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

r^^^chevroi et
. 1 a .••SĘRį!'v; .> j

o n ly

ŪSE D C«RS
Gr Qvudity and Dependahility 

* ♦ See your Chevrolet dealer first
Chevrolet “turinčio reikšmės O K” žen
klas yra ženklas kokybės ir užsitikėji- 
mo, kuris įtikino milionus pirkėjų, kad 
Chevrolet pardavėjai pasiūlo nepalygi
namas vartotų karų vertenybes.
Ateikite į musų sankrovą ir pasirinki
te karą, turintį garsųjj raudonąjį O K 
ženklą, kuris parodo kaip jis buvo per
žiūrėtas ir kaip nuodugniai jis buvo 
pertaisytas, kad suteikti pilną gražumą,

veikimą ir patenkinimą savininko. Pir
kite dabar ir jus galite pasirinkti iš 
puikiausio ir pilniausio pasirinkimo 4 
ir 6 cilinderių vartotų karų, kokį mes 
kada turėjome.
Perskaitykite šiuos specialius žemiau 
aprašytus bargenus! Pasinaudokite šiuo 
vaizdingu 3 dienų išpardavimu! Ateiki
te šiandie ir pasiimkite karą, kurį jus 
visuomet norėjote, už bargeno kainą.

Amazing low prices for 3 days onty

Specialiai
1929 Chevrolet 

Coaches

S325

Specialiai
1929 Chevrolet 

Coupes

S310

Specialiai
1929 Chevrolet 

Sedanai

5360

Specialiai 
1928 Chevrolet Coaches

$225
Specialiai 

1928 Chevrolet Sedanai

$250
Specialiai 

1928 Chevrolet Coupes

$210
Taipgi pilnas pasirinkimas Modelio 
“A” Ford uždarytų karų, taipgi 
Essex ir Whippet uždarytų karų už 

tiek pat žemas kainas.
Ir kiekvienas šių karų gali būtį nu
pirktas už / mažą įmokėjiiną ir 

lengvins išmokėjimus.

Specialiai 
1927 Chevrolet Coaches

$110

Chevrolet turi lietuvių

Albany Vark Motor Salos, 
310U Lawrence Avenue, 

Chlcago, Illinois. 
Argo Motor Comphny, 

0211-18 Archer Avenue, 
Argo, Illinois.

Ashland Avenue Motor Hales, 
8430-42 S. Ashlnnd Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Ilaumann Chevrolet Sales, 

3510 Archer Avenue, 
Chlcago, Illinois.

Blameuser Chevrolet Hales, 
N lies Center, Illinois. 

Caley Brothers, 
10024 8. Michigan Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Clarke-Hulett Chevrolet Co., 

Midlothlan, Illinois.
Clark-Maple Motor Sales, 

1030 N. Clark Street, 
Chlcago, Illinois.

Clayton-Dean Chevrolet Co., 
2500 Washington Blvd., 

Chlcago, Illinois.
DesPlaines Motor Sales, 

DesPlaines, Illinois. 
DetPlaines Valiny Motors, 

Lemont, Illinois. 
Drije Motor Sales, 

0528 Roosevelt Road, 
Bervvyn, Illinois.

Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą
departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas 

telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo
Durst Chevrolet Company, 

1147-50 W. Jackson Blvd., 
Chlcago, Illinois.

Eldridge Motors, Ine., 
O83P-41 Ogden Avenue, 

Berwyn, Illinois.
Egan Chevrolet Sales, 

5145 Mihvaukee Avenue, 
Chlcago, Illinois. 

EImwood Purk Motor Sales, 
Klnnvood Purk, Illinois, 
Flvck’s Chevrolet Sales, 

2432-40 S. Kedzle Avenue, 
Chicago, Illinois.

E. II. Fleck & Company, 
Illnsdale, Illinois.

Ilarry Chevrolet Sales, 
Harvey, Illinois.

Keenan Chevrolet Hales, 
5325 W. 22nd Street, 

Cicero. Illinois. 
Kolsetli-Reid Chevrolet, 
5354 W. Chlcago Avė., 

Chlcago, Illinois. 
Kushler Chevrolet Sales, 

0317 Broad»vay 
Chlcago, Illinois. 

Letvis Auto Sales, 
3400 Ogden Avenue, 

Chlcago, Illinois. 
Mclnerney Motor Co., 

2715 N. Cicero Avenue, 
Chicago, Illinois.

McManus Motor Sales, 
0711 H. Western Avenue, 

Chlcago, Illinois. 
Mllvvaukee Avenue Motors, 
2504 Mihvaukee Avenue, 

Chicago, Illinois. 
Murray Service & Motor, 

052 MimIIsoii Street, 
(lak Pork, Illinois. 

Nelson Chevrolet Sales, 
2840 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois. 
Nlckey Chevrolet Sales, Ine., 

5010 Trving Purk Blvd., 
Chicago, Illinois. 

Nleburger Chevrolet Co., 
7744 Stoney Island Avenue, 

Chicago, Illinois.
Ray O’Connell Motor Co., 
4625 W. Mudlson Street, 

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

7541 S. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Urme & Slieets Motor Co., 
6522 Cottage Grove Avenue, 

Chicago, Illinois.
Rldgeway Motor Sales, 

Lanslng, Illinois. 
Roosevelt Motor Sales Co., 

3838 Roosevelt Road, 
Chlcago, Illinois.

SIX-CYLIADER SMOOTHNESS AT

kitus Chevrolet ver

Ross Chevrolet Sales, Ine., 
1832 Irving Park Blvd., 

Chlcago, Illinois.
Schuller-Hafner Chevrolet, 
4741 Cottage Greve Avė., 

Chicago, Illinois.
Selp Ch<wrolet Sales, 
8622 Comtnercial Avė., 

Chlcago, lUInoIs.
Superlor Motor Sales, Ine., 

6043 S. Halsted Street, 
Chlcago, Illinois. • 

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

Uptown Motors Corp., 
4859 Broadwey, 
Chlcago, Illinois.

Vanderplocg & Reitveld, 
South Holland. Illinois. 
Weeeott-8chonlau, Ino., 
1245 Chicago Avenue, 

Evanston, Illinois.
West Auto Sales. Ine., 

511 S. 5th Avenue, 
Maywood, Illinois. 
Vitte Motor Sales, 

492-6 Western Avenue, 
Blue Island, Illinois. 
Yanson Chevrolet Co., 

Chlcago Helghts, Illinois. 
Young & Hoffman Chevrolet!

9220 S. Ashland Avė., 
Chlcago, Illinois.

G. W. Zander Motor Sules, 
Arllngton Heights, III.

LOW COST
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Viekšniečių išva
žiavimas

“Foreineriai” Veislių- 
giausi

Keturios dešimts nuošimčių 
I vaikų gimusių Chicagoj 1929 
1 metais yra svetimtaučių vai- 
i kai, skelbia komisionierius Ar- 
| nold savo raporte. Mirimų nuo- 
Išimtis sumažėjo pradedant nuo 
11919 ligi 1929 m. ant 25%, tuo

bildu apsaugota 86,647 gyvy
bes. Tarpe 58,000, vaikų gi
musių 1929 metais yra 570 po-

rų dvynukų. Ir penki trynukai. 
Tai geri metai.

Akių Gydytojai

ROZALIJA MIŠKINIENĖ

Viekšniečių kliubas rengia į 
šeimyniškų išvažiavimų j girias 
birželio (June) 22 d. Viekšnie- 
čių vieta yra žinoma ant Bi-1 
rūtos Kalnelio, kur kas metas ■ 
viekšniečiai visados turi savo 
vasarinius pasilinksminimus.Kas; 
(įtr nežino, tai tėmykite iška- j 
bas ant Kva n A v 
Važiuodami 87 St. 
tas iškabas su 
Pradžia nuo 1 p. 
visus Viekšniečiai.

SKYSTAS ŽOLYNŲ
MAISTAS

?. ir 87 St. | 
tėmykite ki- i 
nurodymais. I 
m. Kviečia !

Garsinkitės ‘N-nose’**

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninku per 15 m e t u 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ii patogus. 
Tai vra idealės trąšos 
dėl medžiu, gelių. kru 
mu ir žolvnu.
PARSIDUODA PAS VIS 
SINKUS IK SRKl.IV

(ZICNKE’S)

New Plant Life

S KVIETKI-
SANKROVO8B

kuri mirė birželio 15 dieną, 
1930 ir palaidota tapo birže
lio 18, o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai pas
kutini patarnavimą ir palydėjo 
ją i tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
su tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Jurgaičiui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos sie
lą; dėkavojame graboriui S. 
P. Mažeikiui, kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar- > 
bingai nulydėjo ją į amžinastį 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka
vojame šv. Onos draugystei 
už grabnešius ir už patarna
vimą laidotuvėse ir pagalios 
dėkavęjame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylima moteris ir 
motinėle sakome: ilsėkis šal
toj žemėje.

Vaikai ir Gimines.

Lietuvės Akušerės__
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252 

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

Grabortai
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

Su Dovanomis
JONAS RIŠKUS

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOl
Įvairus Gydytojai

GYDO

1. De Soto Automobilius
2. Philco Radio .......
3. Elgin Laikrodėlis ....

Rengia'
Chicagos Lietuvių Auditorium Bendrovė

NEDĖLIOJ, .

$170

Birželio-June 29,1930
Chernausko Oiirže

7‘Jta ir Archer Avė., Jiistice, III.
Pradžia 10 vai. ryto

Gros geriausi orchestra

Kviečia KOMITETAS.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 19 dieną, 7:15 valan
dą ryte, 1930 m., sulaukės 47 
metu amžiaus, gimęs Zeimiu- 
vienoj, Luokės parapijos, Lie
tuvoje. Paliko dideliame nu
liūdime 3 sūnūs -— Petrą, Vin
centą ir Juozapą, 3 dukteris — 
Zofiją .lohnsoniene, Marijoną 
ir Oną, broli Petrą, gimines ir 
pažįstamus. Kūnas pašarvo
tas randasi 1742 S. Union Avė., 
Chicago.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
birželio 23 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų i Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- 
pinos.

Visi .A.. /X . .Jono TtiSR«.ui« M’i- minės, drąuRai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Kūnai, Marti?i Dukterys, 
Žentas.* Brolis, Giminės 
ir Pažistami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas, Tel. Roosevelt

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS’

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

7532.

Užsisakykite

Sau

Vietas $5)(U.

Dabar

$112.00
DE FRANCE, 42,000 tonų

i

■

New York iki 
KLAIPĖDOS 

ir atgal
S. Revenue Tax

New York iki
KLAIPĖDOS

(U. S. Revenue Tax $5)

Prisidėkite prie populiarės Jubiliejinės Šventkelionės Į

LIETUVĄ
Puikiuoju Dideliu Ekspresiniu Laivu

Ile De France
LIEPOS II, 1930

Tiktai 5Vj dienos per okeaną.
Iš Havre gražiuoju Kiel Kanalu į Klaipėdą. Visas bagažas cekiuojamas tiesiai į Klaipėdą, pašali

nant pakartotinas muitinių inspekcijas ir brangias geležinkelių kainas.
Remkime savo vienatinį uostą — Klaipėdą. French Linija palaiko nuolatini susisiekimą su Klaipėda.

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina St. 
S. L. FABIAN & CO.

803 W. 35th St. 
CENTRAL MFG. DIST. BANK 

1110 W. 35th St.

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Hajsted St. 

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd St.

B. R. PIETK1EWICZ 
2608 W. 47th St.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St. 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.3252 So. Halsted St.

Chicago, III213 N. Michigan Avė

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, neivuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama 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-------

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Tek Br«nswick 4983
Namy telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki 11 

Nedėlioj nuo 2:80 Iki 4:80 po plot
Telefonas Canal 0464

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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 dyka egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančiu ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLŪMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

—o----
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.

-------0------
Oftio Telefonai Virgri.l* 0080 

Bei. Tel. Van Burna 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoi 21 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
0 iki 8 vakaro. Nedėliotu ano 10 iki 12 dle- 

■«. Namu ofliai North 81<1.
3413 Franklin Blvd.

Valaadoi 8:80 iki B :80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. .Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyrišky, 
vaiky ir visu chronišku ligų 

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

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

Advokatai

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketverga.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Phone Franklin 2460 9
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tih St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

J.F.Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742
- SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
TeL Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

Tel. Melrose
Purk 797

DR. C. MIČHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius 

4650 South Ashland Avenąe
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

-------q--------

Dr. A. P. Kazlauskis
E>®wtistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidence Phone Hemlock J691

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak.

------o------
DR. P. P. ZALLYS

deNtistas
30 East 111-th Street 

Phone Pullman 0856 
Gusas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomls nuo 9 ryto iki 12 dienos

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repubhc 7868

^Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmu^ Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avą. 

Tel. Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėiioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

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

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

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

Tel, Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sliore 2238 ar Randolph 6800
■ ■■ ■ 1-1- I.........................  „ „ — į .

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaiky ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midvvay 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namy Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 V* Adams SU Room 2117 

Telephcne Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St nuo «-9 

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte, TeL Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

T«L Prospect 3525

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj nagai atitarti

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenie 

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

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietą

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2551

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-9241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvęrgah 

3 iki 8 vai. vak. Uiarninkaig ir 
Pėtnyčiouiia 1 iki 6 v. v.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rcs. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Town of J jake
Šiandie -atidarymas padidintos 

radio sankrovos

orkestras, taipjau Morris Ro- 
senberg iš garsiosios radio 
Smith šeiminos.

Sankrova kviečia visus ir vi
sas šiandie atsilankyti, pama
tyti jos įrengimą, taipgi apžiū
rėti visus naujuosius radio. 
Kiekvienas atsilankęs gaus do
vanų, o moterys 'bus 
notos ir gėlėmis.

Good Housekceping
Co. turi ir kitą radio sankro
vą, a(b‘esu 14'5 E. oi St.

apdova-

Educational
________ M o k y k los ______________  

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ /LMA7’O

. i’raKtišhos instrukcijos, darbus kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit

Radio | aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Kurni ture & Fixtures
llakandai-Įtaisai

Automobiles

Per pastaruosius tris metus 
Good Housekeeping Radio Co. 
turėjo savo radio sankrovą prie 
5103 S. Ashland Avė. Ret biz
nis pasidėkuojant geram pa- Į -j.’ ’c’i10ras 
tarnavimui, tiek išaugo, į ________ __
s nojoj pasidalė peidaug | Įjiį-jcIĮo, Jeifferson giriose, šis | ji 

išvažiavimas žada būti labai į- 
domus, nes bus jaunuolių spor
to žaismės, bus lošis beisbolo.

Padarė sutartį Northsidės. •* jiį i. ... PATENTAI, copynghts •— išradi-j jaunuoliai — Bijūnėlio Choras maį visokios rūšies.
— su Englewood ^olioniįos B pELECHOWlCZ,

i- i- /m . . 2300 W. Chicago Avė. Bruusvvick 7187jaunuolių Danes Choro nariais. | 0
Rus žaismių. Teisėjas P. Gau- 
bis yra šių dviejų chorų mo- 

[ nartlisidiečiai 
visi prašomi dalyvauti ir pa
rodyti sporte gabumus.

žaisti galės vaikai ir mer-

North Side Business berne*
Hivmo Patamavimat*

Nortlisidčs jaunuoliai, Bij’u- 
, rengia draugiš

ką išvažiavimą nedalioj, 22 d.

ankštu, tad kompanija pasilai
kė netik savo senąją vietą, bet 
i r nusisamdę ilgam laikui visą 
kampą prie 5101 S. Ashland 
Avė. ir abi sankrovas pertaisė 
ir sujungė j vieną, šiandie įvyk- 

padidintosios sankrovos iš
kilmingas atidarymas.

Sankrova viduje labai gra- 
žiai įrengta ir joje išstatyti I 
yra visi vėliausi modeliai, ko-1 v 
kius rodyta ką tik įvykusioj 
dantie City parodoj. Radio 
Į v.dėlės yra rąstų bakužių pa- 
v' dalo, kas priduoda sankro
va i savotišką ypatingumą.

šiandie, atidarymo dienoje, 
per visą dieną eis įvairios pra
mogos, vaišes, programai, bus 
dalinamos dovanos, o vakare 
n;o 7:30 iki 10:30 susirinku
sius linksmins radio artistas 
I ’ttle Joe Warner iš VVENIR 
s to stoties, Bob Miller ir jo

NAMŲ REMODELIAVIMAS
(;arabai, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungaiow viftkose, stogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčiai nuo $50.
Visų darbų galima padaryti su $5 jtnokė- 

.Imu.
mais.

5201

Likusius matais mėnesiniais išmokėjl 
Ateikite, rąžykite ar telefonuokite 
ZELEZNIK CONST. CO.

W. Grand A ve. Tol. Berkshire 1321

BRIDGEPOKT 
PAINTNG CO.

Malevojain. Popieruojarn ir
Dekoruojam

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

-----O-----sėsime gražioj pievoj ir pasi
gerėsime jaunuolių gailumais.

Na, nepasiduokite, northsi- 
diečiai!

Dalyvaukite visi ir visos. Da- I Peitraustom rakandus, pianus ir vi- 
Ivvausiu ir aš. šokius biznius, taipgi iš miesto i

1 miestą. Teisingas patarnavimas.
1706 W 47th St

CHICAGO

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Northsidietė

PRANEŠIMAI

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai Jaunos vedusloa poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti rnusų pasiūly
mu. Mes nupirksime Jums rakandus tiesiai 
ii dirbtuvės už sutaupitnų mažiausia

60 vh cash pamatu
Jokis užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kainb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvedime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryAiuh su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagojo. Šaukte Columbus 0107, 
M R. WELL3 dėl platesnių žinių.

------ 0-------

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

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

PRANEŠIMAS 
‘•įtomobilių pirkėjams n 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyt 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tikta: 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GROSERNĖ ir bučernė; moder
niški fixturiai, gera vieta, pigi ren- 
da. Bargenas. 2450 W. 59 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ farma, gera žeme ir 
trobos; parduodu arba mainau į na
mą. Belskis, 4567 Wentworth, Yards 
0350.

PARDAVIMUI 68 akerių ir 80 
akerių farmos. Yra budinkai, arti 
prie upės ir State Road. 3514 So. 
Emerald Avė.

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 atsakoiningiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki! Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

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

Paul M. Smith & Co.
/ REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio* 
rųšies. Nęra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patamavimar
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafayette 0455

---  ■ .... ■ —■ ■ ,    — — A — ■ ■■ ■
ICE BAXSAI parsiduoda vartoti 

vieną metą, mokėta 40 dol., dabar 
$10 dol, įdėjau elektrikinius, 6227 
Ellis Avė. Phone Dorchester 1919.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKA.U savo vyro Tony 'Kar- 
nelsky. Malonėkit sugryšt, nes ne
bus kaip buvo. Vaikai neturi ką 
valgyt. Kas praneš apie jį, tam 
duosiu dovanų $500.00.

A. KARNELSKY, 
10125 S. Princeton Avė., Chicago.

z ----- o-----

NAŠLYS vyras, 501 metų amžiaus, 
doras ir nevartojantis svaigalų; tu
riu savo namais, vertes $25,000, pa
ieškai! merginos arba našlės apsi- 
vedimui, kuri myli dorą ir pastovų 
gyvenimą ir galinti įneštį kraitį 
$3000; amžiaus nuo 40—50 metų. 
Atsišaukite per laišką. J. Jankus, 
926 So. Paulina St., Chicago, 111.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA agentų vaikščioti po na
mus, dirbti ant naujos propozicijos 
(ne real estate). Gera mokestis. 
Atsišaukite adresu 612 N^ Michigan 
Avė., Room 414 pėtnyčioj, subatoj 
ir panedėly. Turi kalbėti lietuviš
kai ir angliškai.

Help* VVanted—Femah 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo; valgis ir kambaris ant vie
tos. Mokestis pagal sutarimą. 4008 
So. Artesian Avė.

_____________ 4 . .  '-j-Į-

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti vaikus. 6810 So. 
Rockwell St. Hemlock 5933.

Furnishėd Rooms
TURIU kambarį fendon su valgiu, 

Priimsiu vyrą kad ir su vienu ar 
dviem vaikais. J. Rusteika, 1224 So, 
Washtenaw Avė,

RUIMAS rendon vienam ar dviem 
vaikinams su valgiu ar be valgio, 
su garažu. 6334 Sd. Sacramento Avė.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
šviesus, gražus kambarys su val
giu. 4359 So. Maplewood Avė.

RENDON kambarys dėl dviejų 
ar vienai vpatai; kambarys šviesus 
ir moderniškas. Atsišaukite ant pir
mu j lubų. 4234 So. Maplevvood Avė. 
Tel. Lafayette 0369. 
------------------------------- 1------------- -—

KAMBARYS ant rendos dėl vai- 
cino ar merginos be valgio. 3362 S. 
Auburn Avė., 2 lubos.

RENDON kambarys vaikinam, 
vienam ar dviem, su valgiu ar be, 
2621 Crystal St., 3 lubos, Mrs. Rakty 
telefonas Humboldt 4789.

RENDAI f rentinis kambarys vie
nam vaikinui, su visais paranka
mais. 3415 So. Emerald Avė., 2 lu
bos front.

For Rent
RENDON Storas tinkamas beker- 

nei, nes nėra aplinkui tokio biznio. 
2545 W. 69 St. Tel. Republic 1294.

RENDON 6 kambarių flatas ant 
antro floro, renda $50, šviesus, vė
liausios mados. 6345 So. Sangamon 
St.

PASIRENDAVOJA 5 kambariai, 
vėliausios mados, $45. Brighton Par
ke, arba parduosiu namą. 4447 So, 
Fairfield Avė.

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

PASIRENDUOJA 5 kambarių fla
tas, naujai dekoruotas, arti gatveka- 
rių linijos ir “L” elevatoriaus. 1623 
N. Winchester Avė.

RENDON 5 kambarių katičius, 
fornisu apšildomas, renda $25.00. 
5947 So. Loomis Blv. Telefonas Bou
levard 0470.

RENDON “Public Garažas” su 
įtaisais patarnavimui, gera karų 
taisymo vieta, pigi renda. 840 West 
51st St.

1030 
1 930 
1929 
1929 
1929 
1929

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 LAISNIS DYKAI 

Sport Roadeter vėliausia----------
Standard Coupo vėliausia ----------

Town Sedan išvaž. 2160 mylių 
Standard Coupo nopapraata verto 
Tudor, nauji tairai, ifiv. 2700 m. 
Roadstor, tilt VVindshield, spotlight 

Vi ai karai turi 90 dienų rafitiftkų 
garantijų. $20 i)d įmokėti.

4445 Wost Madison St.
-------- O--------

$405 
$405 
$4(15 
$295 
$375 
$375

FARMA 120 akrų, budinkai, že
mė pirmos klesos, 1.8 galvijų, 3 ark
liai. Parduosiu labai pigiai, su ma
žais pinigais gali pirkti. P. Slaužis, 
2147 Webster Avė.

STUDEBAKER SEDANAS
Priverstas parduoti, nes netekau 

darbo ir reikia pinigų. Vartojau tik 
kelis tūkstančius mylių ir negalima 
atskirti nuo naujo. ( Jeigu jus pama
tysite mano karą, esu tikras jus 
pirksite jį, nes jis yra tikrai geras. 
Aš noriu tik $250.
4448 North Racine Avė., Apartment 
29.

PARDAVIMUI arba mainymjui 
176 akerių farma, su trioboms, 70 
mylių nuo Chicagos. Mainysiu ant 
namo ar loto. Savininką galite ma
tyti 5:30 vakare. 4555 S. Marshfield 
Avė., Chicago.

Exchange—Mainai

Namie nedėlioj,
IŠSIMAINO 2 pagyvenimų mū

rinis namas ant automobiliaus ar 
troko. 3341 S. Irving Avė.

BUICK MASTER SIX SEDANAS
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Buick sedaną. Var
tojau tiktai nedėliomis ir šventė
mis, karas vra kaip diena išėjės iš 
dirbtuvės. Originalis gražus užbai
gimas, bąlloon tairai, puikus mohair 
išmušimas, 4 ratų brėkiai. Karas 
yra kaip naujas. Pirmas $275 pa
ims jj. Atsišaukite nedėlioj. 2116 
North Spaulding Avė., lst flat.

IŠSIMAINO du namai, vienas na
mas 6-6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, su 2 karų garadžiumi, kai
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

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus sratve. Turi būti 
tuoįaus. Savininkas turi 
$7,500.

Medinis namas, lotas 
$8,000.

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

Visiškai ^auja mūrinė 6 kamba
rių bungalow, miegamieji porčiai, 

vandeniu šildoma. 50 pėdų 
$9,500.
J. H. SCHAFFER 

Ridge Avė., Willmette, BĮ.
Tel. Willmette 364

parduota 
keblumų.

81x125.

karštu 
lotas.

803

PARDAVIMUI namelis ant dide
lės biznio gatvės Archer Avė. 3 sek
cijų linijos. Parduosiu ar mainy
siu ant automobiliaus. 4309% W. 
63 St.MAINYSIU 4 kambarių katičiu, 

cementuotas basementas, į grosernę 
arba kendžių ir aiskrimo Storą. Te- 
lefonuokit Wentworth 5820.

RETAS BARGENAS. Pardavi
mui 2 flatų biznio namas, geroj 
apielinkėj, priešais mokyklą. 5002 S. 
Hermitage Avė., 2 lubos. Tel. Repub- 
lic 0820.

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highwąy) Tel. Avenue 
8600. Atdara nuo 7 
vai. vak.

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ SU
PROGRAMŲ

Rengia
ŠV. MARIJOS PARAPIJA,

NEDĖLIOJ,
BIRŽELIO-JUNE 22, 1930 
PARAPIJOS SVETAINĖJ,

I 3501 So. Union Avė.
Pradžia 4tą vai. po pietų. įžanga $1

Ir išvažiavimas Liepos-Julv 4 d..
c . .. .. . . ivyks. Kučinsko darže, prie Tautiškų '9^ PIGIAU Už
Sujudinanti atvaizdą- kaDinilI< 9 vaL rvte pamaldos, po Į; ’ONSUMERS Stogų 
vimą Chateau-Thierry pamaldų 10 vai. išeis trokas.
mūšio! . Todėl susirinkite visi darbininkai
Aeroplanai, Tankai, haiku prie bažnyčios. Bus gražus ir 
Artilerija, Kavalerija, smagus piknikas su dovanomis ir ki- 
JP/anter’Ja lr VEI- tokiamis pramogomis.KIME!
Įdomios parodos gink- _____ _______
lų, įrengimo ir reik- Į apielinkės lietuviams, kad nuo birže- 
meny visų musų Ar
mijos skyrių.
Didžiausia Militarinė
Demonstracija, kokia 
kada buvo Jungt. Val
stijose! 
Puikiausi Thearle-Duf- 
field Co. fejerverkai.

Militarinis Turnamentas ir
Sixth Corps Area. U. S.

Birželio 21 iki 29
Polilier. Field, Grant Parke, Chicago
Vakarais 8 v. v. Dienomis 2:15 v.p.p.

birželio 22, 23 ir 29
ĮŽANGA $1.00

Vaikai 50c Rezervuotos sėdynės
$1.50. Box sėdynės $3.50

Grynos pajamos eina Army Relief
Society, pągelbai neturtingų našlių 
ir našlaičių Reguliarinės Armijos są
stato.

Lietuviu Vakaras bus Pėtnyčioj,
Birželio 27

Kviečia 
KLEBONAS IR KOMITETAS.

Ir šiuomi pranešame Chicagos ir

v. ryto iki 7

VISĄ DARBA 
Darbas Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
^kaitliavimaa.
Kausi darbą mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463

Paroda 
Army

lio 29 d. atsidaro vasarinio sezono 
namokos vaikams bei mergaitėms, 
kurios nori pramokti lietuvių kal
bos, ‘skaityti ir rašyti. Nariams 
namokos teikiamos dovanai.

Norintieji lankyti mokvklą gali 
bile dieną užsirašyti pas L. T. K. 
Parapijos Kleboną Kun. S. A. Linkų. 
Tel. Boulevard 0218.

Draugystės Lietuvos Dukterų pus
metinis susirinkimas įvyksta Šian
die, birželio 21 ik, 7 vai? vakare, 
Mark White Parko svetn senojoj 
vietoj, kur pirmiau laiky (lavom su
sirinkimus prie Halsted ir 29 gt. 
Visos narės malonėkite būtinai lai
ku pribūti, nes kaip jau žinote, ši
tas susirinkimas yra mums be galo 
svarbus, todėl jame reikia visoms 
dalyvauti ir meldžiu užsimokėti 
savo duokles, kurias esate užvilkę, 
ir atsiveskite nors kelias drauges 
prirašymui prie draugijos. Tuo pa
darysite gera savo draugėms ir 
draugijai. —Anelė Dudonienė, seki*.

R AMO VA CLASSIFIED ADS
35tb and Halsted Street*

Baby Chicks 
Vištukai

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scree

“Song of the West”
dalyvaujant

JOHN BOLES, Joe E. Brown, 
Sam Hardy, Eddie Gibbon

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

VIŠTUKAI
ŠIAUDINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VISTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesalo dy
kai 
kų.

su kiekvienu šimtu vištu-

FOX RIVER
HATCHERY

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai , 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PROGA
Dodge latest model sedanas, ma

no pirktas mažiau kaip mėnesis at
gal, paaukosiu tik už $250, nes man 
reikia sukelti pinigų užmokėti mor- 
gičius ant namo. Aš užmokėjau 
$1600 už jį. ( Karas yra kaip naujas 
ir reikia pamatvti, kad įvertinti. 
Atsišaukite tiktai nedėlioję. 2231 
North Kedzie Avė., lst flat.
------------------------  ------ t------------- 1—.

CADILLAC vėliausio modelio se
danas. Moteris turi parduoti. Iš
važiuotas tik kelis tūkstančius my- 
ių. Karas yra geriausiame stovy
je ir sunku jį atskirti nuo naujo, 
begaliu pati karo dravinti ir paau

kosiu jį tiktai už $550. 2538 North 
California Avė., lst flat.

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

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

Mes

PINIGAI
skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius Švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

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

Financial
Finanaai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 
valandas.' Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division Street 

“Upstairs*’ 
Telephone Armitage 1199

24

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Business Chance*
Parda^iniiii Bizniai

PARDAVIMUI pigiai bučernės 
:ixtures, kartu arba skyrium, P. šia
uš , So. Halsted ir 157 St., Harvey, 
Jlinois.

PARDAVIMUI 125 karų garažas 
su namu; gražus šioruimis, Auburn 
carų agentūra; geras biznis. Mid- 
west Auto Sales, 1713 W. 35 St. tel. 
Lafayette 2078.

—O-----

PARDAVIMUI moderniška bu
černė. Vidutiniškas biznis $1,700 i 
savaitę. Parduosiu pigiai, ar mai
nysiu ant prapertės. Tel. Republic 
0080.

PAMATYKIT šią gražią prapertę 
ant kalnelio palei Archer Highway, 
Willow Springs, III. ši prapertė tu
ri moderniškus pagerinimus su mies
to patogumais, žemes yra apie ak
ras, užpakaly namo yra parkas su 
užtektinai pavėsio medžių, stalų ir 
suolų. Ijabai patraukianti vieta dėl 
biznio, kaip chicken dinners ir t. t.. 
arba dėl pasitraukusio iš biznio žmo
gaus.

B. E. REICH 
Archer Avė. ir Cliff St., 

Willow Springs, III.
Tel. Willow Springs 25

PARDAVIMUI kendžių ir smulk
menų krautuvė. Nauji fixtures. La
jai pigiai. Turiu parduoti į dvi die
nas, išvažiuoju skubiai Lietuvon. 
2243 W. North Avė. Tel. Humboldt 
6188.

PARDAVIMUI 15 kambarių room- 
ing house. Gerai įrengta. Nebran
giai; įeigų $360.00. 1129 S. Ashland 
Avė.

MAINAS — Kas turi fanną ir 
nori mainyti ant namo, atsišaukite. 
Adam Patejunas, 4458 S. California 
Avė., Lafayette 7341.

TURIU lotą prie Marųuette Par- 
co. Mainysiu ant groserio arba 

Gients Furnishing Storo, turi būt 
švarus biznis. Barsis, 2827 W. 40 
St., 2nd floor.

2 LOTĄI pardavimui arba mainy
mui, savininkas mainys ant namo 
arba bile kokio biznio. Jeigu yra rei
kalas, galiu ir pridėti pinigų cash, 

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

Yards 6751 
Res. Boulevard 0127

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
5 kambarių murinę bungalow, 

ąžuolu trimuota, apšildoma, 30 pė
dų lotas, arti 54 ir Mozart gatvių.

Speciali s bargenas
$6550.00

2 augštų marinis, 4 kambarių fla- 
tai, viskas moderniška, arti 
Kedzie Avė.

Specialis bargenas
$6850.00

2 augštų mūrinis, saulės seklyčia, 
2-4 kambarių flatai, naujas namas.

Extra bargenas
$9350.00

Mes turime kitų bargenų ir taip- 
gerų mainų.

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47th Street, 

Chicago, III.

41 ir
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STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia.

ĮKAINUOTOS $1250 ŽEMIAU 
VERTĖS 

TIK 4 PARDAVIMUI
Atvykite subatoj ar nedėlioj pa

matyti šiuos pirkinius.
832 N. Tripp Avė.

Didelis nupiginimas už cash iki 
pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
kos sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą įmokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Mr. Barry tele
fonu State 2905.

PARDAVIMUI mūrinis 2 fintai po 
6 kambarius, karštu vandeniu šildo
mas namas. Atiduosiu už pasiūly
mą arba mainysiu į bučemę 
grosernę.

arba

ALEX, 
7206 So. Mozart St. 
Tel, Hemlock 0750

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

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne
žali n g a s, 
moksliš kas, 
ti.kslus ir pil
niausia užti
ki mas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio, neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jį dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pa$ savo aptieki
ninką!

63 S. Grove Avė

Educational 
Mokyklos

ELGIN
Telefonai Elgin 1537-5140

be kvaps-
riebumų.

VA-JEL. Jūsų aptie-

Ik

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

ir

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgičiin
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

b
PARDAVIMUI grosernė ię delica- 

tessen, nebrangiai; priežastis — du 
rizniai. 2507 W. 47th St.

PARDUODU bučeme ir groseme, 
?eroj visokių tautų apgyventoj vie
loj, geras biznis. Atsišaukite Nau- 
;ienų Skyrius, Box 76, 3210 South 
lalsted ’ St.

DIDELIS BARGENAS
2 flatąi po 6 kambarius, kampinis 

3 metų senumo namas. Platus lo
tas, netoli lietuvių bažnyčios, Brigh- 
ton Parke. Pigiai.

4 flatų. du po 4 ir 2 po 5 kam
barius, naujas, pirmos klesos mūri
nis namas. Prie Marcjuette Parko 
Electric Ice Box. Tile maudynė. 
Aktical frontas, blizgančiais stik
lais langai. Kaina prieinama. Par
duosiu arba mainysiu ant mažo 
mo arba lotų. 
' Savininkas

JUOZAS VILIMAS.
4556 So. Rockwell St., 

Tel. Virginia 2054

na-

11 vai. dėl pilnų žinių.
Fullerton Central Manor, 
5600 Fullerton Avenue.

DIDELIS BARGENAS

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Mbnroe St, 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

Teh Grovehill 1038

4 KAMBARIAI ant rendos nauja
me bildingc; visi įtaisymai naujau
sios mados. 4508 S. California Avė.

ir alausPARDAVIMUI papso 
rautas, biznis išdirbta: duoda $75 
gryno pelno per savaite. Priežastis 
airiu du bizniu. Frank Niprikas, 

4451 So. Halsted St

PARSIDUODA “American Fini- 
sher”, čeveryku taisymui mašina, 
bargenas. Naujienų Skyrius, Box 77. 
3210 So. Halsted St.

110 AKRŲ žemės su budinkais, 
gyvuliais ir mašinerijomis parduos 
pigiai arba mainys ant namo.

80 AKRŲ žemės su budinkais, gy
vuliais ir mašinerijom, mainys ant 
namo.

8 AKRAI ant cementinio kelio su 
budinkais — vištų farma — mai
nys ant namo.

CHAS. ZEKAS
4454 So. Western AVe.

Gražus naujas mūrinis 
namas, po 5 kambarius pa
gyvenimai, angliškas augs- 
tas skiepas, stikliniai por
čiai, vėliausios mados įtai
symai, kaina tik $10,800; 
$1,500 įmokėti, o likusią pa
skolą lengvomis išlygomis. 
Namas randasi 840 W. 34 
Place.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen iš priežasties nuvargimo, 
esu viena moteris. 3407 So. Wallaee 
St.

2 LOTU Niles Center, parsiduo
da už cash, arba mainysiu ant 
farmos arba ant automobilio. Lo
tai randasi prie McCormick Blvd., 
arti Evanston. Frank Stanionis, 
2043 Pierce Avė. Tol. Humboldt 
6471. t

PARDAVIMUI grosernė, cash biz
nis ir geriausia išdirbtas; 5 pagy
venimui kambariai. Renda pigi. Iš
važiuoju greit Rusijon. 4213 So.

TURI būti parduotas 2 flatų mū
rinis 5 ir 6 kambarių namas, 2 
furnasai. Tik $9,500. Atdaras ne
dėlioj po piet. 3317 Beach Avė., 
(arti Kėdziė ir North Avė.)

APLEISDAMAS miestą savinin
kas turi parduoti modernišką muri
ni karštu vandeniu šildomą namą, 
už $7,800. Kainavo $9,200; graži 
apielinkė, didelis kiemas, puiki vie
ta vaikams, arti mokyklų ir naujos 
ligoninės. S. Sacramento Avė., arti 
95 St. Tai tikras bargenas. $1,000 
įmokėti. Savininkas M. J. Tanzer. 
Ofiso telefonas Dearborn 4000.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
morgičių lotų 50x125 ant kampo 69 
ir Tahnan Avė, Kreipkitės Tol. Ga
nai 7473.


