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Republikonų-socia- 
listų koalicija val
dys konstituantą

Kunigai atakuoja respublikoni- 
nę Ispanijos valdžių

MADRIDAS, birž. 13. —Is
panijos konstituantos didžiumą 
kontroliuos republikonų- socia
li šitų koalicija. Ir kontroliuos, 
kaip nužiūrima, 80 nuošimčių 
didžiuma prieš 20 nuošimčių.

Rinkimų patvarkymai į kon
stituantą esantys esmėj tokie, 
kad laimėjusi partija kiekvie
noj provincijoj gauna 80 nuo
šimčių vietų, o mažuma tik 20.

Į konstituantą, apskaičiuoja
ma, bus išrinkta 467 atstovai. 
Iš jų republikonų-socialistų ša
lininkų busią 349, o mažumos 
partijų—monarkistų ir komu
nistų—118.

Vakar vakare žymiausieji Is
panijos prelatai išleido mani
festą, kuriame .kaltina valdžią, 
buk ji nedėjusi pakankamai pa
stangų suvaldyti neseniai įvy
kusias riaušes prieš katalikų 
dvasiškiją. Prelatai ‘taipgi 
smerkia valdžią deliai paskelbi
mo tikybinės laisvės Ispanijoj. 
Pagalios prelatai šaukia Ispa
nijos katalikus susivienyti ir 
rinkti į busimą konstituantą 
tokius atstovus, kurie gintų 
bažnyčios interesus.

Pirmas pasirašiusių šį mani
festą prelatų tarpe yra vardas 
kardinolo Seguros, nors jią,„da
bar randasi Italijoj.

/r

Hooverio nominach 
jai vajus paskelbta

Pranašauja, kad republikonų 
partija nominuosianti jį vie
nu balsu I

Raudoni automobiliai 
uždrausta Lisabone
LISABONAS, Portugalija, 

birž. 13. —Miesto vyriausybė 
išleido įsakymą, kuris draudžia 
privačiams piliečiams važinėti 
raudona spalva malevotais au
tomobiliais. Esą, tokia spalva 
naudojasi skubios viešosios tar
nybos atomobiliai— ugnegesių 
departamentas, greitosios pa- 
gelbos vežimai, etc.

Streikuojančių ang
liakasių riaušės

Minia mėgino paliuosuoti iš ka
lėjimo areštuotus draugus

CLAIRSVILLE, Ohio, birž. 
13.—Minia angliakasių ir jų 
šeimynų mašavo linkui naujo
sios Lafferty kasyklos, pri
klausančios Hanna kompanijai.

šerifas ir jo padėjėjai sulai
kė maršavusius ir areštavo 
septynius jų.

Vėliau minia susirinko prie 
Belmont pavieto kalėjimo, kur 
areštuotieji buvo uždaryti. Jos 
tikslas buvęs paliuosuoti areš
tuotus. šerifas ir 40 jo padė
jėjų minios neprileido prie ka
lėjimo. Į minių mesta gazo 
bomba, ir septynios moters ir 
penki vyrai pritroško gazu.

Valstybės gynėjas Paul Wad- 
del ir Hanna kompanijos per- 
dėtinis Ireland pareiškė, kad 
jie kreipsis į gubernatorių 
White prašydami valstijos pa
gelbės, jeigu suirutė pasikar
tos.

•Kompanijos vyriausybė sako, 
kad streikininkams vadovaują 
komunistai, atvykusieji iš Penn- 
sylvanijos arfglies laukų.

Streikininkai tarp kita ko 
reikalauja 8 valandų darbo die
nos.

Paveikslas rodo, kaip buvo pripustas balionas, kuriuo prof. 
Piccard ir Dr. Charles Kipfer padarė rekordų, iškildami aukš

čiau, negu kas nors buvo iškilęs pirm jų.

Numatoma M e k s i 
kos ministerių kabi 

neto perorgani- 
zaviinu

Kviečia sovietus boi 
kotuoti Kaliforni

jos tavorus
MĄSKYAv^birž. 13

Šveicarija dirba elektri- 
kinius lokomotyvus

GENE VA, Šveicarija, birž. 
13.—.Jau padirbta pirmieji 
elektrikiniai lokomotyvai šalies 
gelžkeliams. Jie yra 110 pėdų 
ilgio ir sveria po 245 tonų. Jie 
yra 7,000 arklių pajėgos. >

Sakoma, kad jie pajėgsią 
tempti traukinius 60 kilomet
rų valandoj greitumu net ir į 
sitačius kalnus.

85 nuošimčiai Šveicarijos 
gelžkelių jau yra elektrifikuoti.

Angliakasiai prašo 
Hooverio pagelbos

United Mine Workers unijos 
viršininkai prašo Hooverį su
šaukti kasyklų savininkų ir 
unijos 'atstovų konferencijų

Kas Dedasi Lietuvoje

INDIANAPOLIS, Ind., birž. 
13.— Pildomoji United Mine 
Workers of America taryba 
priėmė rezoliucijų birž. 11 d., 
kurioj prezidentas Hooveris 
prašoma sušaukti unijos atsto
vų ir kasyklų vedėjų konferen
ciją anglies pramonės ydoms 
aptarti ir joms pašalinti.

Rezoliucija nurodo, kad ne
ribotos varžytinės minkštosios 
anglies pramonėj pastačiusios 
tūkstančius angliakasių vergų 
padėty. Aršiausios darbo ir 
gyvenimo sąlygos pasireiškia 
Kentucky, West Virginia, Ohio 
ir Pennsylvania valstijose.

L

Nesusitaria kas turi li
goninę statyti

Jaunikis nušovė vesel- 
ninką

WASHINGTONAS, birž. 13. 
—Jaunųjų republikonų konfe
rencijoj senatorius Fess, repub
likonų partijos nacionalio ko
miteto pirmininkas, paskelbė 
Hooverio kandidatūrų. Jisai pa
reiškė, kad Hooveris busiąs no
minuotas republikonų partijos 
vienu balsu ir išrinktas didele 
didžiuma balsų prezidentu ant
ram terminui.

Numatoma, kad senatorius 
Fess kalbėjęs su prez. Hooverio 
pritarimu ir todėl šis Fesso pa
reiškimas skaitoma kaipo ofi- 
cialis Hooverio kandidatūros pa
skelbimas.

Dantų klinika aptar
naus 200,000 vaikų 

kas metai

Popiežius įteikė at
sakymą į fašistų 

notą
VATIKANO MIESTAS, birž. 

13.—Popiežius Pius XI įteikė 
atsakymų į fašistų valdžios pa
reiškimų deliai valstybės-baž- 
nyčios ginčo. Atsakymas įteik
ta popiežiaus nuncijui tBorgo- 
gnini-Duca, kuris perduos jų 
Italijos užsienio reikalų minis- 
iteriui Dino Grandi.

Nors atsakymo turinys ne
paskelbta viešai, bet nužiūrima, 
kad jis esąs žymiai švelnesnis, 
nei pirmosios dvi popiežiaus no
tos. Aukštas urėdas Vatikane 
pareiškęs, kad bėgiu savaitės 
viskas busią sutaikyta.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
13.—Birž. 11 d. rezignavo Ri- 
va Palacios, Meksikos vidaus 
reikalų ministeris. Numatoma, 
kad prezidentui Ortizui Rubio 
•teksiu ne tik paskirti jo vie
tai kitų asmenį, bet taipgi per
tvarkyti visą kabinetą.

Palacios yra skaitomas vienu 
artimiausių buvusio prezidento 
Calleso' šalininkų. Į jo rezig
nacijų žiūrima, kaip į paseką 
dar; vis tebeinančios kovos tar
pe dviejų politinių stambiausių 
grupių Meksikoj, kurioms va
dovaują—vienai Rubio, o kitai 
—Calles.

Studijuos galimumą 
stabilizuoti darbus

Čįsę 
lankosi šiuo laiku Emil Helbig, 
amerikietis, iš San Francisco, 
Cal.

Jis atvyko į Maskvą ypatingu 
tikslu. Kalifornijos kalėjimuo
se tebelaikomai Tarnas Mooney 
ir Warren Billings.

Helbig atvyko Rusijon įspė
ti rusus nepirkti Kalifornijos 
tavorų. Girdi, visos pastangos, 
visi prašymai paliuosuoti Moo
ney ir Billingų ir kitus darbi
ninkų vadus iš kalėjimo pasi
lieka šaukiančio tyruose balsu. 
Bet jeigu kas užgautų Kalifor
nijos ponų pinigines, tai jie 
greitai pajustų skausmų. Ir ru
sai galį tai padaryti. Tegul tik 
ima boikotuoti Kalifornijos ta
voms, ir Mooney su Billingsu 
busią paliuosuoti.

Francuzai turėsią 
apie $100,000,009 

deficito
PARYŽIUS, birž. 13. — Nu 

matoma, kad Francuzijos biud
žetas 1930-1 metams užsidarys 
su deficitu $100,0000,000.

Nors tai nesąs labai didelis 
deficitas, bet ateinančiais fis- 
kaliais mtais jis gali pasirody
ti dar didesnis.

*Francijos gyventojai ir pra
monė apkrauti sunkiomis tak
somis. Tuo tarpu pajamos tak
somis mažėja. Valdžiai gal teks 
dar sunkesnes taksas užkrau
ti šaliai.

H -------
NEW YORKAS, birž. 13.— 

Gugenheimo Fondo lėšomis jau 
pastatyta dantų klinika, kuri 
už dykų galės gydyti dantis 
200,000 vaikų kas motai.

Nužiūrėta dar aštuonios to
kios klinikos, statyti Gugenhei
mo Fondo lėšomis.

Šiandie Doumergue 
tampa Francuzijos 

prezidentu
PARYŽIUS, birž. 13. —Šian- 

die iškilnfingose ceremonijose 
buvęs Francuzijos prezidentas 
Doumergue pasitraučia iš res
publikos prezidento vietos. Pre- 
identu gi tampa Paul Doumer.

ATLANTIC CITY, N. Y., b. 
13.-—Nacionalės Elektros švie
sos Asociacijos suvažiavime 
birž. 11 d., buvo paskirta ko
misija, kuriai pavesta svarbi 
užduotis, ši užduotis yra to
kia: ištirti galimybes ir suras
ti priemones, kurios užtikrintų 
pastovesnį darbų šios pramo
nės samdiniams.

> Asociacijos prezidentas iš
reiškė nuomonę, kad įtokias 
priemones galima surasti ir kad 
jas galima pritaikyti visiems 
šios pramonės skyriams.

Elektros jėgos pramonėj Su v. 
Valstijose dirba keletas 
tūkstančių darbininkų'.

Pastorius pavogęs auto
mobilių Dievo garbei

' NEWCASTLE, Ind., birž. 13. 
—Kadangi pastoriui Gean Po- 
er’iui reikėjo automobilio 
bažnyčios darbui ir Dievo gar
bei, o pinigų jam nusipirkti 
neturėjo, tai jis pavogė auto
mobilį. Taip Poer prisipažino 
policijai. Pastorius areštuotas.

Komunistai turi ge
rus laikus Vokietijoj
Kelia riaušes, mušasi su fašis

tais, pešasi tarp savęs

šimtų

Nukapojo paskyrimą 
laivynui

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gal būt lietaus su perkūnija; 
kiek vėsiau popiet; vidutiniai 
pietų vėjai. Sekmadienį: gied
ra ir vėsiau.

Saulė teka 5:14 vai., leidžiasi 
8:25 vai.

Aukščiausia temperatūra va
kar buvo tarp 2 ir 4 vai. po
piet, 86 laipsniai.

Su bitimis juokų nėra

COUNCIL BLUFFS, Iowa, 
birž. 3. —Chestęr Childs, far
meris, kultivuodamas kornus 
užvažiavo ant bičių spiečio. Bi
tės užpuolė arklius. Farmeris 
mėgino iškinkyti juos, Bitės 
užpuolė jį patį.

Farmerio arkliai, sukandžioti 
bičių, nustipo. O pats farmeris 
guli ligoninėj, įgeltas daugiau 
kaip 100 kartų. Farmeris svei
ksta.

Pasigenda ledo kalnų

PARYŽIUS, birž. 13. — At- 
stovų butas priėmė socialistų 
įnešimų nukapoti 23,000,000 
frankų ($920,000) sumų pini
gų, skiriamų laivyno reikalams. 
Valdžia prašė parlamentų 
skitri laivyno reikalams 
$1,560,000.

pa- 
viso

WASHINGTONAS, birž. 13. 
—Kaip šiuo laiku, pakraščių 
sargyba paprastai turi darbo į- 
spėti laivus apie ledo kalnus 
plaukiančius tais • keliais, ku
riais keliauja laivai.

šięmet betgi sargyba yra nu
stebusi, kad ledo kalnų nema
tyti. Pasiųsta net specialis lai* 
vas 5,000 mylių kelionei patir
ti kodėl nėra tų kalnų.

Protestuoja profeso
riaus pašalinimą

CLEVELAND, Ohio, birž. 13. 
—Devynių Ohio valstijos kole
gijų profesoriai pareiškė pro
testų deliai to, kad iš Ohio uni
versiteto atstatyta profesorius 
Hėrbert A. Miller.

Kad Kaunui trūksta tinka
mos ligonines ir kad yra būti
nas reikalas tokią ligoninę sta
tyti — visos įstaigos pripažį
sta, bet nepasidalina ligonines 
statyba. Kauno miesto savival
dybė statytų, bet jos biudže
tas nepajėgia, sveikatos depar
tamentas nenori ligoninę sta
tydinti ir ją išfaikyti, o savi
valdybe butų tos^ ligonines šei
mininkas; universitetas irgi 
esąs linkęs savo valdžioj turėti 
tokią moderniškų ligoninę, bet 
su tuo nesutinka vid. reik, mi
nisterija. Taigi, kol kas dabar 
ir aiškinamas klausimas, 
turi ligoninę statyti.

Tauragė

kas

Nauja fotografijos įstaiga

šiomis dienomis Tauragėje 
atidaryta nauja, trečia iš eilės, 
fotografijos įstaiga.

Sveikas s^ugalvojimas
.•—pietus snaudę ir 

šmeižę, tauragie-

Pernai vasario 25 d. netoli 
Daugų J. Bortkcvičiaus buvo 
vestuves. Jaunasis Bortkevi- 
čius važiuodamas pas savųjų 
įsidėjo kišenėn naganų, tar
damas: “aš tuos dzukus pa- 
šaudysiu” ir išvažiavo. Pake
lėj jaunasis pradėjo šaudyti 
ir peršovė savo pusbrolį Mont
vilų, kuris tuojau mirė.

Teisme buvo norėta, aiškin
ti, kad Dzūkijoj esąs papro
tys per vestuves šaudyti ir jau
nasis šaudęs. Tačiau prokura
tūra įrodė, kad tokio papročio 
nėsų.

Kauno apyg. teismas Bort* 
kevičių nubaudė 1 metus pa
prasto kalėjimo ir priteisė iš 
Bortkcvičiaus Montvilo tėvams 
600 lt. K

Ilgiausius 
vieni kitus 
čiai susiprato. Paskutinėmis 
dienomis įsteigtas be pažiūrų, 
tikybos ir tautybes skirtumo 
choras. Daromos repeticijos. 
Choristų renkasi apie 50. Cho
rui Vadovauja muzikos mok. 
p. Strolius. Iniciatoriai p. p. 
Milašas, Venclauskas, Rupeika
* ll * ir Ki.

Ketina šaukti guberna
torių konferenciją ko

vai su nedarbu
NEW YORKAS, birž. 13. — 

Planuojama šaukti gubernato
rių konferncijų kovai su nedar
bu. New Yorko gubernatorius 
Roosevelt ir Pennsylvanijos gu
bernatorius Pinchot esantys 
šios konferencijos sumanytojai. 
Vienok nieko tikro šiuo reikalu 
dar nepadaryta.

---—--- ,— •
Audroj žuvo 4, sužei- 

. sta 5.
KANSOS, City, Kas., birž. 13. 

—Tamados vėjai ,žaibai ir lie
tus valstijos pietvakarinėj da
ly ir Rocky kalnuose buvo prie- 
žaščia mirties keturių asmenų 
ir sužeidimo penkių. Audra pa
darė daug žalos turtui.

Motina nunuodijo tikrą 
savo sūnų

Prane šiupeliene — Gorčin- 
skaitė pernai spalių 27 iš Auk
štadvario atvažiavo į Kauną 
ir prie autobusų stoties 
pirkus butelį acto juo 
berniukų užgirdė.

Kauno apyg. teismas
žiaurių motinų nubaudė 10 me
tų kalėti sunk. darb. kalėji
me.

nusi-
savo

tokių

--------- ,
Šiauliai

K, .J4ąt. banko Šiaulių skyriaus 
kasininkas p. Dambrauskas, 
karo komendanto nubaustas 
už susirinkimo sušaukimų be 
leidimo 300 litų pinigine pa
bauda arba 1 mėn. arešto, pa
baudų jau „sumokėjo. Kun. Sa- 
rapas gi už tų patį nusikalti
mų nubaustas 1000 lito, mokc- 

atsisakė.ti
Pirmoji moteris teisininkė 

Šiauliuose
Šiaulių apygardos teismo 

kandidatė p-le M. Korzonaite 
šiomis dienomis įgijo univer
siteto diplomų ir tuo budu ta
po pirmąja diplomuota teisi
ninke moterimi Šiauliuose.

^Birutės” sukaktuves
Gegužės 23 d. šventė savo 

gyvavimo,20 metų sukaktuves 
plačiai žinomas visoj Lietuvoj 
savo gaminiais, saldainių fa
brikas “Birutė”. Fabrikas į- 
steigtas 1911 metais. Jo savi
ninku yra p. VI. Vaitkus.

BERLYNAS, birž. 13.—Val
džiai naujus taksų patvarky
mus paskelbus, Vokietijos ko
munistams užėjo geri laikai. 
Atsirado progos manifetsaci- 
joms, protestam^ gatvėse, riau
šėms ir peštynėms. Mat, tai, 
esųs “žmonių pasipiktinimas” 
taksų patvarkymais,

O policija turi daugiau dar
bo. Susikirtimų vėl buvo tarp 
policijos ir komunistų Berlyne 
birž. 11 d„ vakare, kai komu
nistai laikė masinį mitingų, čia 
areštuota keletas desėtkų triu
kšmadarių, jų tarpe Thąelman, 
komunistas reichstago narys.

Penki asmens sužeitsa Ham
burge, kai policija išardė komu
nistų mitingų.

Vienas asmuo užmušta, o du 
sužeistas Lauenburge, kada po
licija mėgino išskirti komunis 
tus, kurie susipešė tarp savęs.

Susirėmimuose komunistų su 
fašistais Bremene areštuota 20 
triukšmadarių

Lietuvon
Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
* šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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daugiausia prašo

22 tijkstan

šitos lente
1928

■^9 ■ M/i * V ■ •Pirmi Morgiciai

Garantuotos Plumbingo Reikmenys už Wholesale Kainas

Gramtįnc skalbyklos tūbai pi

vai. naktie*.
2 ros vai.

1925
1926
1927
1928
1929
1930

metais 
metais 
metais 
metais

Ko ir kiek Lietuva 
parduoda užsieniui?

metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais

9,583 
16,533 
11,497 
12,195 
5,969 

39,973

1925
1926
1927
1928
1929
1930

♦enNll o*.

mil. litų 
mil. litų 
mil. litų 
mil. litų 
įpil. Jitų 
mil. litų

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne 
galį būti be

[Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
mvieoRATino __

lOOO CONVALltC***’’

OOOO ,0" THl HOM* 

M.TH t.M ••«**»»

SOUTH WEST SKYRIUS 
4101-5 Archer Avė.
Tol. LAFAYETTE 0287

Šis investmentas j Pirmus .Margi 
čius bus jums naudingas ir pelnin 
gas.

1923 metais 
užsieniui prekių par

piant, vidaus rinkai. Bet ir to 
ko mums patiems reikia; tolį 
gražų neįstengiame patys pa
gaminti
me kitų* perkame svetur. O 
iš tikrųjų labai daug dalykų 
patys sau pagaminti galėtume. 
Iš to butų ir paskiriems asme
nims ir visai tautai naudos.

Šakumas.

1923 m
1924 m
1925 m
1926 m
1927 m
1928 m
1929 m
1930 m. pard. užs. už 331 ml. 1.

Iš šitų skaitmenų matyti, kad 
paskutiniais-metais Lietuva iš
veža užsienin už daugiau kaip 
300 milijonų litų. Tai labai gra
ži pinigų suma. O visi, kurie

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

/Mes parduodame LABAI GERUS 
Pirmus Morgičius. Tikrai jiatariąme 
liętuviams pasinaudoti šia puikia 
proga, nes tokių progų labai retai 
pasitaiko.

< .1 k U" • A M \

Numažino vario kainas 
eksportui

ISIVESKITE DA 
BAR IR PRADE
KITE MOKĖTIS 

TRIS 
MENESIUS.

. VĖLIAU ,

Du pądaltyįiųai 
kranais, stiprus 
nui k pąps.

ĮSIVĘSKITE DA
BAR IR PRADE
KITE MOKETIS 

TRIS
' MENESIUS

L VĖLIAU .

rui. Tokia kaina varis buvo 
parduodamas apie 35 metai at
gal. Taipgi numažinta varinio 
drato kaina iki 101/ svarui 
perkant vagonais.

BILE

DRESe k(l(
IŠVALOMI |J tl

DYKAI puiiminiM ir
pristatymas

Mes valome viskį nuo pirštinių iki 
dreipsų. Atsineškite šį apg. su savim.

Spccįa|is pasiūlymas ąnt pilnų setų ........  :..... $42.00
Pilnas maudynės kambarys Susidedantis iš 4, 4 Va ar 5 pėdų maudynės (va
nos) • ant kojų, pilnai su trimingais .. ...........$20.00
17x19 apron prausykla pilnai su trimingais ... $10.00
Blizgančio china klozeto kombinacija pilnai ... $12.00

pard. užs. už 147 ml. 1 
pard. užs. už 267 ml. 1 
pard. užs. už 213 ml. 1 
pard. užs. už ‘253 ml. 1 
pard. užs. už 246 ml. 1 
pard. užs. už 257 ml. 1 
pard. užs. už 330 ml. 1

MALT JONIU - EXTRA PALE 
SPĘCIALIS ALUS

Pirmiausia pažiūrėkime, ar 
daug Lietuva užsieniui prekių 
parduoda? Štai lentelė, kuri 
rodo už kiek milijonų litų kas
met, pradedant 
Lietuva 
duoda.

RAWlW0S; ČMoago, B 
■ "I"—— i. , .i

Įiada jįe nori Lietuvai pagra- 
ąjpti, ar Mpaspausti’\ tai ir su
varžo kįąųlįų įvežimą iš Ut* 
tuVos, Girdit ir Vokietijoj ga* 
na Riaubų esą. ;{

Už užsieniui parduotus kiau
les gauname taip , pat nemaža 
pinigų, štai 1929 ųietąią -gavo
me už jas 29 milijonu# litų, 
o 1930 metais jau 39 milijo
nus litų. Vadinas, visa 10 mi
lijonų litų daugiau per viene
rius metus. Už kiąules botume 
gavę. 1030 metais dar dides
nę litų sųmlj, tačiau 1930 me
lais kiaulių kabios taip pat 
sumažėjo. 1929 metais už vie
nų kiaulę vidutiniškai mokėjo 
po 296 litus, O 1930 metais jau 
250 litų. ' ' , 

11 ‘

Tačiau Lietuva nemaža par
duoda užsieniuiu arklių, maž
daug apie 20 
čių per metus. Už arklius gau
name kai kada daugiau, kaip 
kada mažiau pinigų. Tat pri
klauso nuo arkliu kainų, štai, 
1929 metais gauta už visus 
užsieniui parduotus arklius 11 
milijonų litų, o 1930 m. jau 
tik 10 mik litųį Bet #vis tik 
arklių parduodam6 užsieniui 
nemaža. Įleto, iŠ gyvulių mi
nėtini čia galvijai ir žąsys. 
Galvijų paskutiniais dvejais 
metais buvo išgabenta užsie
nin už 15—‘ 
o žąsų už 4—5 milijonus lity.

pabar matome/ kad musų

užsieny parduoda, uždirba ne 
mažų tos sumos dalį.

Kurių prekių Lietuva dau 
giausia užsieniui parduoda*

MALT TONIG'O
arbą

Extra Pale Alaus

Birželio 2 d. vario ekspor
tuotojai numušė variui kainas. 
Nauja variui kaina yra 8.77 
centų svarui su nuvežimu į 
Europos portus. Vietoje varis 
parduodamas S’/a cento sva-

Vieno šmoto toli rim ' virtu 
vės sinka 42 colių ilgio sų oi 
keliu plekuotu koštuvu ir kab 
liais .............................. d C

j ---------------------------- —K. AUGUSTUI, J. VARK ALAU ir V. RUŠINSKŲI --------------- ----- *---- ------- ;

Graži sinkos kranų kombinaci
ja su china rankienomis su 
pažymėjimais šilto ir šalto van
dens ir porceliano indu muilui, 
labai specialiai $3.25

Čia tenka pažymėti, kad 
mes sugebame parduoti užsie
niui ir sūrį. Paskutiniais me
tais net už 3 milijonus su vir
šum litų.

Dabar pažiūrėkime, kiek 
Lietuva parduoda užsieniui to
kių prekių, kurias paprastai 
vadinama žaliava ir pusiau fa- 
brikatais. Tai bus įvairi ap
dirbta ir neapdirbta miško me
džiaga, celuloza, linai, linų dė
menys ir panašus dalykai. Kal
bėdami apie šituos dalykus tu
rime- truputį daugiau pamą
styti, tariant susikaupti. Turi
me . įsidėmėti, kad šie dalykai 
ligi 1930 metų buvo svarbiau
sia musų krašto eksporto da
lis. O, štai, 1930 metais tų da
lykų išvežimas tiek sumažėjo, 
kad jų vjetą užėmė jau čia 
minėti maisto produktui. Iš 
to gaunamos liūdnos išvados: 
pačių svarbiausių prekių iš
vežimas taip sumažėjo. Ta
čiau tat visa labai gerai su
prantama. Linų ir medžio kai
nos tiek sumažėjo, kad kitaip 
ir atsitikti negalėjo, čia pat 
yra ir nusiraminimas: jų vie
toje labai pakilo maisto pro
duktų išvežimas. Jei pe moju 
sto produktai, ne sviestas it1

kiaulių ir paršų 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street 

Kampas 33rd Street ' 
Chicago, Illinois '

Toliau labai neblogas daly
kas mėsos, ir šviežios ir Kon
servuotos, išvežimas. Šiai 1Ų30 
metais buvo parduota Užsie
niui už 30 milijonų litų švie
žios ir už 15 milijonų litų kon
servuotos mėsos. Tai irgi su
daro apie 45 milijonus litų. 
Tuo budu sviestas ir mėsa su
daro beveik trečdalį viso to, 
ką> užsieniui parduodame., 

įaisfe produloly *pardud- 
dama užsieniui dar'-geroką kie
kį kiaušinių. Kasmet apie 50 
ar 60 milijonų. Už juos gau
name kasmet apie 11 — 12 
milijonų litų. Kiaušinių išve
žimas į užsienį nekyla. Tur 
būt dėl to, kad ir pačioj Lietu
voj jų daug suvalgoma, be to, 
ir konkurencija labai didelė.

Javų išvežame ne per dau
giausia, ir jų išvežimas labai 
svyruoja. Čia taip pat be ga
lo didelė konkurencija ir kaip 
žinome kainos yra labai men
kutės. Štai, kiek tonų javų bu- 
yo išvežta iš Lietuvos 
dant nuo 1925 metų.

1925 metais
1926 metais 
1927 
1928 
1929 
ita

BUY
COMPL

Klozeto sėdynė ir dangtis, su 
nikeliu plcituotais zoviesais; 
beržo, mahogany ar go|d«n įr- 
žuolo baigimo. fl* "g
Tikra vertybė už 4* B

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinčs Vanos Ir 
Elektrikiniai Trcat- 

mentai
Švediškas Mankstinimas ir Elektri-> 

kinis Masažas.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su eiektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergalėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th Si

Kampas Paulina

Nuo 8 vai. ryto iki 12
Nedėliomis nuo 8 iki 

po pietų.
Phont Bouhvatd 4552

Prašykite savo groaernjnko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite : <

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

,, , „ ■ • ’• ■ r

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie S(. Bąrtkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, JndldRd

Vieno šmoto roll ‘rim virtu 
vės sinka 52 colių ilgio su ni
keliu pleituotu koštuvu ir kab 
liais, specialiai tiktai d Q 
už .........................\ I O
52 colių kampinė sin- 
ka tiktai ....................

" i is ... .

Praėjusiais 1930 matais mes 
visų daugiausia užsieniui par
davėm maisto produktų. Bū
tent, šviežios ir konservuotos 
mėsos, sviesto, sųrių, kiaušinių 
ir javų.

Labiausiai įdomus dalykas 
tai sviesto pardaviiųas užsie
niui. Kasmet vis daugiau ir 
daugiau sviesta išgabename į 
kitas valstybes, štai 1925 me
tais buvo išvežta vos 932 tonos 
sviesto, o jau 1927 sviesto iš
vežimas užsienin siėkia du mi
lijonus tonų, vėliau 1929 me
tais jau keturi milijonai to
nų, galiausia 1930 metais kuo
ne aštuoni milijonai tonų svie
sto buvo užsienin išgabenta. 
Bendrai imant, per penkerius 
metus, t. y., nuo 1925 iki 1930 
metų, sviesto eksportas beveik 
aštuonis kartus padidėjo. Tat 
jau įrodo, kad sviestą gamin
ti geras daiktas. Kiek gauta 
už tą sviestą iš užsienio pi
nigų, matysime iš

56,625
83,990
65,116
44,524
96,537

154,115
Matome, kad 1927 ir 

metais kiaulių išvežimas buvo 
žymiai sumažėjęs. Sumažėjo 
iš dalies dėl vokiečių politikos,

Kainos ant pilnų apšildymo plantų dabar xra pasiekusios dugną. Leiskite mums 
apskaitliuoti, kad įrodyti jums tą pareiškimą. Pilni apšildymo plautai 
nęl tiKtgi ....... ................ .............. ..... .............. ................... .

M. LEVY & CO.
Ką Dr. Cleminson’s 
SVEIKATOS GLOBA

TEIKIA JUMS:

1. Periodines fizines ir dantų eg- 
zaminacijas, įskaitant šlapumo 
tyrimus.

2. Bile kokias chirurgijas, kokios 
jūsų šeimynai bus reikalingos.

3. Prižiūrėjimą ligoninėje.

4. Vaikų priežiūrą dėl jūsų vaikų.

5. Pasitarimą ofise bilc laiku.

6. Ofiso gydymą kada reikalingas.

7. X-Ray ir vaistus už nupigin
tas kainas.

Visa tai už $25.00—pridedant po 
$2 už kiekvieną jūsų maitinamąjį—- 
J METUS iškalno.

Už vizitą namuose extra mokestis 
$5.00 dėl Dr. Cleminson. $3.00 pa- 
gelbininkams. už pašaukimus naktį 
imama $5.00.

Tikslas šios SVEIKATOS GLO
BOS yra užlaikyti jus ir jūsų šei
myną sveikus.

Ofiso valandos: dienomis 9 a. m. 
iki 9 p. m., nedėliomis 10 iki 
12 a. m., 7 iki 9 p. m.

3201 W. 63rd Street
,Tel. Prospect 2240 

Atsineškite Šį apg. su savim.

mėsa, tai butų mums su už
sienio prekyba gal ir ne taip 
gerai. Tačiau ir sviesto bei mė
sos pardavimas užsieny sutin
ka vis daugiau sunkumų. Tad 
ir čia reikalinga, kad ir pa
skiri asmens, ir visa visuome
nę, ir vyriausybė tuo reikalu 
labai rimtai domėtųsi.

Be jau minėtų maisto pro
duktų, žaliavos ir pusiaufabri- 
katų, musų kraštas parduoda 
kitoms valstybėms gana daug 
gyvų gyvulių. Visų pirma ten
ka pažymėti lietuviškos kiau
les. Jų eksportas paskutiniu 
laiku labai žymiai pakilo, štai, 
kiek kiaulių iš Lietuvos buvo 
išvežta į užsienį pradedant nuo 
1925 metų —

VYRIAUSIAS OFISAS IR ŠIORUIMIS 

2113-33 South State Street 
Telefonai Calumet 0642-0643-0644-0645 

SOUTH CHICAGO SKYRIUS 
, 9302 Commercial Avė.

Tel. SAGINAW 4847

M. BLACKSTONE 
SUPPLY CO., Ine.

853 W. Lake St.
Td. Monroc 0825

PILNAS PASIRINKIMAS GARU ii 
KARŠTU VANDENIU APŠIL

DYMO PLANTŲ.

Mes taipgi galime parų- 
pinti pilną įrengimą dėl L 
paprastos penkių kamba
rių bungalovv. įskaitant 
boilerį, radiatorius, pai- 1
pas. fittingus ir valves, j
už $259.50. Mes taip
gi paskolinsime įrankius, 
kad patys galėtumėt įsi- H [Dj 
vesti. Mes taipgi gali- 
me parūpinti pilnus < 1 
plantus su pirmos klesos 
vartotomis medžiagomis už didelį su 
taupimą.

Patelefonuokite mums ir musų in
žinierius atsilankys ir dykai apskai
čiuos.

Žemas klozeto autfitas $13.00 
Mes taipgi parduodame naują ir var
totą plumbingą.

Atdara nedėliomis nuo 9 iki 12 
vai. dieną.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

• ** .........

iAtvažiuokite musų batika, irstys 
. pamatysite, kad musų patarimas 

jums patiks ir jus pasinaudosite šia 
nepaprasta proga. ’ i

gauta 
gauta 
gauta

Vadinas, už sviestą pinigų 
gauname nemaža. Paskutiniais 
metais kuone 50 milijonų Ji-

N0W
ATING.^

........ . /ĮIIĮjMyi1 1 'SR1* 1 ■ 11111  Į111*      ■■■!■■ I ..ml,.

SvąrbiaųsJoą \ prękčs, kurias mums patiems arba, kitaip ta 
aįą u^jeplui parduodam yra 
ftfaa; sviestas, 

Ūlai, gyvi gyvuliai, ši|ų daly
ku išvęžijąas gali dgr plėstis 
ir* jurČU neblogu ateitį* Kaip 
bus sii mišku, linais, semeni- 
mis ir javais, sunku pasaky
ti — galima spėlioti. Vis dėl
to yra pagripdo manyti, kad 
linų ir sėmenų ūkis nėra ga
lutinai žuvęs — jis gali, pa
kitėjus sąlygoms, atsigauti. To
dėl ūkininkams nepatartina 
tat apleisti, Del javų kainos, 
tai čia dgr daugiau neaišku
mų. Jį gali dar greičiau pa
kilti, Jau dabar ir iŠ Uetuvos, 
ir iš užsienio atęina žinių, kad 
kai kuriems javams kainos ky
lančios.

IŠ šitos apžvalgos matėme, 
kad Lietuva užsieniui parduo
da daug maisto produktų, 
daug gyvulių, linų, sėmenų. 
Bet ar daug išvežame tokių 
dalykų, kurie ne žemės ūky, 
bet fahrikupse pagaminami? 
čia jau dalykas blogesnis. Vi
sai pagamintų dalykų išveža
me kasmet vos UŽ keletą ’ar 
keliolika milijonų litų. Tat ro
do, kad inusų pranmnė dar 
silpna ir daugiausia gamina

---------------------------------------------------------------
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šeštadienis, birž.

KORESPONDENCIJOS

Springfield, III
Visokios žinios

Musų miesto majoras J. W. 
Kapp, pasitaręs su valstijos 
viešųjų kelių policijos “čyfu” 
Walter Moody, suteikė leidimą 
bedarbių armijai atvykti iš vi
so Illinojaus sekmadienį, bir
želio 14 dieną, ir čia demonst
ruoti ir laikyti konvenciją Re- 
servoir parke. Konvencija prasi
dės 2-rą vai. po piet sekmadie
ni. Demonstruoti bus galima tik 
nužymėtose gatvėse. Bedarbai 
atvyks 5-mis eilėmis. Nuo El
dorado ir Belville, iš pietinio 
Illinojaus, Rockford, Rock Is- 
land ir Chicago. Atvykusieji 
bedarbai, darys spaudimą legis-

vienas viršininkas N.
atsilankė Springfielae

žiurėjo ir pasakė, kad lengvai 
mirė širdies liga. Visiems kai
mynams bpvo stebėtina dėl ne
tikėtos draugo kaimyno mir
ties. Velionis paliko žmoną ir 
3 dukteris. Dvi dukterys jau 
yra vedusios. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis Kalvarijos 
kapinėse.

ŽOI.IV GYDYMO STEBUKLAI!

Po dešimties ineftj kentėjimo Jis dabar 
išgydytas.

lAHiis Keller, 1037 W. 15th Avė.. Mel- 
rose Park, III.. raAo: “Daktarai sakė, kad 
aA turiu skilvio vėžj. AA baisiai kentėjau 
10 metų. AA nieko negalėjau valgyti be 
skaudėjimo; negalėjau miegoti. AA praradau 
35 svarus. AA turėjau 5 daktarus ir net 
vieną specialistą, kuris paėmė *50 už vi
zitą. Niekas man nepagelbėjo iki nenuėjau 
pas Dr. P. D. šymanski. garsiausi pasau
lyje žolių gydytoją. 1809 N. Darnen Avė., 
Chicago, III. ir jo gydymas žolėmis grei
tai padarė iA manęs visai kitą žmogų“.

Dr. šymanskis gali pagelbėti bile kokioj 
ligoj. AA nepaisau kaip ilgai ir ką jus var
tojote. Kati tai įrodyti, aA duosiu jums *1.00 
bonką mano pastebėtinų žolių gyduolh) dy
kai. Kainos yra žemos, ne taip kaip pas vi- 
durmiesėio daktarus, knrie moka augAtas 
rendas. ete. A A net pabarguosiu jums, jei 
yra reikalas. Ateikite šiandie arba raAykite, 
pridėdami 25c apmokėjimui persiuntimo.

Namai S-M-S Herb Nu-Tonic.

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. " 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Re*. Tel. Yard* 3408 v.

traturai. Reikalaus darbo ir ap- 
draudos nuo bedarbės. Vado
vaus bedarbiais State Commi- 
ttee of Unemployed Councils, 
Chicagcr, III. Tūlas Steve Rubiki 
yra sek.-iždininkas šitos or
ganizacijos.. Minėtos organiza
cijos 
Kjar,
pereitą antradienį ir sutvarkė 
visus reikalus atvykstantiems 
bedarbiams —svečiams. Kokių 
pažiūrų žmonės vadovauja tai 
organizacijai, neteko patirti.

i » » »
Birželio 5 diena mirė Jonas 

Feiferis, amžiaus 58 metų. Pa
ėjo iš Lietuvos, Dzūkijos kraš
to. miestelio Simno. Paliko 
žmoną Mare, tris dukteris ir 
5 sūnūs, Antaną, Joną, Vladą, 
Jokūbą ir Juozą. Trys sunai ir 
2 dukterys yra jau vedę. Du 
brolius, Vladą, Miką ir vieną 
sererj gyvenančia Shenandoah, 
Pa. Taipgi kelis anukus ir 
daugelį kitokių giminių.

Velionis priklausė prie laisvų 
draugijų: Lietuvos Sūnų, Liet. 
Am. Ukesų Kliubo ir anglia
kasių unijos U. M. W. of Ame
rica. Palaidotas su bažnytinė
mis katalikiškomis apeigomis 
Kalvarijos kapinėse.

Tą pačia dieną, nakčia, mirė 
ir velionio Feiferio kaimynas— 
Vincas Klimaitis, amžiaus 60 
metų. Rodosi buvo gana drutąs 
ir sveikas žmogus. Per dieną 
išdirbo anliakasyklose ir namo 
parėjęs da nuplovė žolę apie 
savo stubą. Polam nuėjęs pas 
•kaimynus, Fraėrius linksmai 
šnekučiavo ir lošė iš liežuvių 
visokius šposus lig vėlyvam 
vakarui. Jie 
mirtį: Girdi,
Feiferis jau numirė, tai kažin 
katram dabar reikės Fciferi pa
sekti. K. Juozapaitis pasakė: 
girdi, tai tau Klimai pirmiau
sia kojas pakratyt prisieis. Kli
mas atsikirto,— ne man, bet 
tau Juozapaiti; tu sutukęs, už 
mane diktesnis ir giltinė kaip 
tik tokius mėgsta. Ir taip paš- 
posayę kaimyną^., draugąi išsis
kirstė kas sau. Ant rytojaus gi 
klausome šneka: girdi, Vincas 
Klimaitis pereitą, naktį numirė, 
žmona pabudus atrado jau ne
gyvą. Pašaukta daktaras. Ap-

Birželio 9-tą dieną atvyko iš 
Jancksonvilles miestelio darbi
ninkų komitetas protestuoti le- 
gislaturai, kad taisant moks- 
lainę Illinois School for the 
Dėaf of Jacksonville naudoja
ma neunistai darbininkai.

Jam pakvipo kojų prakaitas. 
Pradėjo kasti ir iškasė. Kad 
pradėjo su ta pančiaka žaisti, 
visas skiepas paplūdo pinigais.

Pareina vyras. Nueina į 
skiepą ir nusigando! šuniukas 
kad jau laksto, tai laksto įsi
kandęs pančiaką, o pinigai dul
ka į visas puses!

Dar laimė, kad vyras į laiką 
parėjo namo, o taip šuniukas 
ant uodegos butų nunešęs vi
sus tų žmonių pinigus.

Sako, kad tai yra tikras at
sitikimas iš dabartinių laikų.

—Girdėjęs.

laiko gandas tiek paplito, kad kui* liko, tuos sudėjo “Graduates”

juokavo ir apie 
kaimynas Jonas

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandu* ir radio* 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
r T«L Y,rd« ■

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigu*. 
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336

Prezidento Iloovcrio priėmi
mas 1,7 d. birželio jau pilnai 
prirengtas. Vadovaus priėmi
mą ir teiks apsaugą valstijos 
viešųjų kelių policijos “čyfas” 
Walter L. Moody. Nuo 9:15 
m. ryto iki 4:30m’. vakaro. At
vyks ir 15 šimtų reguliarės ka
riuomenės. Iškilmėse dalyvaus 
visa valstijos ir miesto ponija. 
11 valandą ryto Arsenai di
džiulėj svetainėj visi susieis. 
Su visais legislaturos nariais 
prezidentas pasisveikins rankų 
pasispaudimu.

Spykeris David E. Shanahan 
pirmininkaus. Legislaturos ko
mitetas, Supreme Court teisė
jas, gubernatorius, ambasado
riai, gubernatorius Louis Emer
son ir jo žmona ir prezidentas 
Hooveris sėdės ant platformos 
aukščiausioje vietoje. Legisla
turos nariai sėdės iš rytų pu
sės. O senatoriai iš vakarų. 
Taipgi užpakaly ir jų žmonos. 
Lincolno antkapį pasieks ant 
2:20 po piet. Iškilmėse, dalyvaus 
ir kunigai: Episkopalų vysku
pas John C. White, katalikų 
vyskupas J. A. Graffin ir pres- 
biterijonų J. T. Thomas. Na, ir 
priegtam daugybė žiopsotojų.

—Gerulių Ainis.

Pirmoji Lietuvė Gy 
dytoja Chicagoje 

Atidarė Ofisą
Dr. S. Šlakis yra ne tik pir

moji lietuvė gydytoja Chicagoj, 
bet ir pirmoji lietuvaitė, kuri 
išimtinai specializavosi vaikų li
gose ir keletą metų atgal labai 
pasekmingai praktikavo medi
ciną Chicagoje. Atsimentr ją, 
kaip ji dar buvo tik ką užbai
gus mediciną Mary Thompson 
ligoninės gydytoja. Pilna ener
gijos, pasišventimo, darbšti ir 
žmonėms- atsidavus dirbo tą 
taip sunkų ir naudingą darbą. 
Gaila, kad tuo laiku ‘musų sėk
mingas advokatas p. šalki s' už
stojo jai kelią ir taip sakant 
paviliojo, jaunutę, ir mums ži
nomą kaipo Zuzaną Rutkaus
kaitę, Dr. A. Rutkausko ir 
adv. Rutkausko sesutę.

Pametus mediciną Dr. S. 
šiakiš dirbo labdarybės darbą. 
Užėjus kokiam svarbesniam rei
kalui^ ji niekad neatsisakydavo 
padėti, kur tokia pagelba ar 
pašelpa buvo reikalinga. Svei
kinu ją ir džiaugiuos, kad ji 
vėl grįžo prie savo tikrojo 
pašaukimo—vaikų ligų gydymo 
ir priežiūros. Chicagos lietu
viai gali tuom tik., pasidžiaugti. 
Jos ofisas randas) 4145 Archer 
Avė.—-Mariutė.

būrys moterų ir vyrų pradėjo 
veržtis į banką, pinigų imti. 
Pinigų dar nebuvo atvežta, 
kiek reikalinga, tad bankierius 
paprašė palaukti, kol atveš, ta
da, sako, gausite kiek tik no
rėsite.

Belaukiant, lyg ant parodos, 
dar atėjo keli žvaigždėti poli- 
cistai su detektyvais. To jau 
buvo gana, kad kalbos dar la
biau paplistų. Išėjo taip kaip 
anais metais Lietuvoj su ta 
“stošnaja naktim”, kad kaž
kas juokais buvo paleidęs gan
dą, kad “juodašimčiai” eina 
žmonių piauti.

Taip ir čia: žmoneliai pini
gus išsiėmė ir patys su kirviais 
ir šakėmis apsiginklavę saugo
jo per visą naktį, kad kas at
ėjęs pinigų neatimtų. Kūmutės 
turėjo progos prisikalbėti ir 
visokių gandų prasimanyti, 
kiek tik galvose betilpo, viena 
kitą grasindamos, ko, girdi, ne
bėgi pinigų išsiimti.

Kurie išmintingesni buvo. 
Savo pinigų neėmė ir nesuga
dino savo procentų ir ramiau
siai sau išsimiegojo. Kurie bu
vo išsiėmę, tie procentus pra
radę kitą dieną vėl nešė atgal 
pasidėti.

Ilgaplaukis Tamošius irgi tu
rėjo banke du dolerius ir 75 
centus. Ir tas nubėgęs savo 
turtą išsiėmė, nusipirko “pan<

mato. Tas viskas atsitiko Vieš
paties metais 1931, birželio 10 
dieną. —Gaidasnapis Tamošius.

ai^tiss na—'i
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Kultūros Ratelis
“Initiates”

After a few months of dili- 
gent work, Kultūros Ratelis 
comes forth eager after rushing 
and having parties through- 
oii't the scason. To climax this, 
June comes with its impresive 
initiation and graduations. Lasr 
Saturday afternoon, Kultūros 
Ratelis had its formai initia
tion and two new membeni 
were' initiated. The ncw mem- 
bers to have been initiated are 
Genevieve Zelnis and Josephine 
Schultz. Genevieve Zelnis wht) 
has attended the University of 
Chicago, is. at present the Sec- 
retary of Birutės Chorus. Jose
phine Schultz who is a graduat« 
of the Chicago Normai College 
is a teacher of piano. At pre
sent, she is studying music at 
the Columbia College of M u- 
sic.

The girls are happy to have 
you and welcome youl

Now, there are our. graduates 
to consider. One of our oldest 
members, Valeria Gienitis has 
graduated from De Paul Uni
versity and has received a 
Bachelor of Science Degree. 
She is going on to get her 
Doclors’ Degree in Medicine. 
Ancther member, Celia. Maros, 
has graduated from the Chicago 
Normai College. Besides this, 
she' is a Teacher of Piano and 
a graduate of the E. V. Eggert 
Music Acadcrųy. Now, our 
present Secretary of Kultūros 
Ratelis and the youngest mem
ber, Bernicb Šaltenis, is gradu- 
ating from the Lindblom High 
School.

Congratulations to the gra
duates!

“SocfaIs”

the Kultūros Ratelis, 
at present are busy

As for 
the girls 
with many plans for the sum- 
mer.1 Meptings and sočiais will 
be continued, and much is iu 
store for the summcr—A Bedek 
Party and an annual Boat Ex- 
eursion to Michigan. As usual, 
"good times are here, and wait 
patiently, for the dates and 
places will be announced later.

SIS
Tvirtas

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Mount Greenwood

----------------------------------------------- ;■

Pinigai namuose - 
šuniukui žaidimas

Kaip mes pergyvenome ’ 
“strošn^ją riaktį”

$ n i

South Sides
BANKAS

- it ' ' ' i

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___
2452 WEST 69th STREET

VL J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir reodoojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yard* 6894

Naujas Stiprumas 
ir Gyvumas

Silpni, liKUiati, nusikamavę žmonės daujr 
naudos susilaukia iA Nuga-Tono. šie paste
bėtini vaistai paAalina iA kūno lirų perus, 
kurie atima IA nervų, raumenų ir orranų 
stipruma ir gaivumą. Nuga-Tone suteikia 
jums gera apetitą, jusu skilvis daugiau jus 
nebevargina ir jūsų abelna sveikata žymiai 
pagerės. Būtinai gaukite bonka Nuga-Tone. 
Jis yra pardavinėjamas aptiekinljikų. Jeigu 
aptiekininkas neturi jo, papraA/kite j j už
sakyti dėl jus IA savo urmininko.

/........— ' *
S. P. Kazwell and Co.

RE AL ĖST ATE. SUBDIVIDEB 
AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel Republic 8899 

b i... .................... . i /

Phone Virginia 2Č54 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockmell St. 

CHICAGO, ILL.

Kuomet dabar užėjo baimė, 
tai žmonės išėmė daug pinigų 
iš bankų. Viena moteris, Brid- 
geporto apielinkėj irgi išėmė 
iš ’ bankos šešis šimtus' dole
rių. f . ../'i/' •,"••.

—Kur ji dabar tuos pinigus 
laikys?—galvoja sau-moteris.

Ir sugalvojo.
Nusiavė tuojau čeveryką. Pa

ėmė prakaituotą pančiką, suki
šo visus pinigus, nunešė į skie
pą ir paslėpė.

Tame skelpe buvo jaunas šu
niukas. Jis pradėjo uostinėti.

Aną rytą išaušo graži ir sau
lėta. Moterys su vežimėliais 
stumdosi po “saįdvękus” ir šar
vo tarpe tokia<$A$kšeles apkal
binėja. Viskas ramu ir pavasa
ringa.

Tik staiga viena moterėlė su 
vežimėliu, kuriame sėdėjo, svei
kas kaip' rubuilis, vaikiūkštis, 
pradėjo dejuoti, kad ‘’banka su- 
bankrutijo.” Devįntą valandą 
atidarė banką, ir jau ligi to

Kviečia Jus
Vesti Savo
Biznį PasMus
' ■ . ■ * /

' MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. S«. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliu*
80C W. 31 St Victory 1696

e.,, ............................ i iZ

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St.
6558 So. Western Avė.

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties. 
Geriausis patarnavimas.

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788

Sav. P. S. Pakštis

Green Mill Duona
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui 
valgių piknikams ir į dar-; 
bą einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Green Mill Duoną, 
kuri yra pagaminta tąip 
kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

GREEN MILL BALTA SURAIKYTA 
X DUONĄ

VISUOMET PIRKITE

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprfdalai gero* rųlie* ir 

vertis, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

' RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisinga* ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St
Tel, Boulevard 9122

NEW PROOESS
KUCHINSKAS BROS.,

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas 

3401-05 So. Morgan St; Phone Boulevard 1048 
Įsteigta 1893 metais .

DIDELIS REFRIGERATORIUS. 
(rimuotas 
yra 
nų.

nikelio (ittingais. Vidu* 
erdvus ir daug vietos ant lenty- 

Visokių spalvų. Specialiai poSpecialiai po

$1195
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO. 
3621-23 So. Halsted St. .

.... . i.Uii'l
•

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatfama, Ranku, Kojų, 
Nugaro* akaudejlma, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą, Du«uH, Galvoa »kau« 
dėjimą, ir teipvUokiua ekaudejimU* 
(tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra Uaigyde Q 
milijonai dar nežino apie tai, 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, įdek ji pati sveria su* 
lig naudo* gydymo.
Kaina 7S centai, »1^0 ir $3.00. 
Ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pa* aptlekoriu* taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OiNTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

Peoples J^tional 'Bank 
and ‘Jrust Company 

vp Chicago
. 47TH STREET ANū ASHLAND Axf£lSftJE

7

..... —1—■—   " 1— 1

PRANE
• ■ *

====——---
SIMAS

1 > •

DR. A. J. BERTASII
praneša perkėlimą savo ofiso 

is

DR. S. NAIKEIiS
praneša perkėlimą savo ofiso ir , 

permainymą telefono i

756 W. 35th Street 756 W. 35th Street
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

. ii; 35th St.
, ,1 ; ■ ■ A. . — ' * ' . . ■

šiaurrytinis kampas So. Halsted . 
ir 35th St.

L ' ■

Tek Boulevard 5913 ir 5914
■ ■ ■ ■■ - ' ■

. • *■

Valandos: 1-2 P. M„ 6:30-8:30 P. M.
•

L ’ ' ' .

_ ............

Tel. Boulevard 5914 ir 5913
■’ • X • '

Valandos: 2-4 P. M.. 7-9 P. M.
* r 

•
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šeštadienis, birž. 13, 1931

NAUJIENOS
The Uthuaniaa Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
The Uthuanian Newa Pub. Co., Ine.
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Ulrisakymo kaina:
Chicagoja -R* D&$tUa

Metama —
Pusei metų ——;----------

98.00

Vienam mSnesiui 
Chicagoj per iinefiiotojui:

klys 20 rublių, urbą 10 dolerių — per menesi!
Su tokiais uždąrbįąis gal būt galima šįMp taip ap

siginti nuo bado mirties, „bet žmoniškai gyventi nega
lima. Ekonominiu atžvilgiu, sovietų Rusija šiandie yrą 
milžiniškas ubagynas. z

I'IIMII.1 U. .IWIĮ>i>.. -ta

V. M. Doroševičius
w wj .i'ji-mi'J'*

Vert$ J. Pabąrška

GUDRUOLIS
K ‘ < ” * - *J *' . ’S , <

NAUJAS “Kultūros” nu
meris 5 ątejo. Galima gąut 
Naujienose. Kaina 45 cen
tai.

Editor P. GRIGAITIS

Suhscription Kates: • 
$8.00 per yeąr in Canada 
$7.00- per year outdide oi Chicago 
$8.00 per yeąj in Chicasro 
0c per cqpv
Eųtored as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under tha act of 
March SnL 1879.

aenos eina kasdien, išskiriant 
arivs. LeidUa Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted St. Chicago, 
III Telefonas Roosevelt 8500.

MSnesiui
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

naitu:
Metama ~ $7.00
Pusei metų .....——_______   8.50
Trims mėnesiams _ ________ 1/75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon Ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų — 4.00
Trims mėnesiams —.—----- - 2.50
Pinigus reikia aiųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
METINĖS “UKRAINOS”

SUKAKTUVĖS

•F

SOCIALIS TEISINGUMAS

Ohio valstijoje streikuoja apie 2,000 angliakasių, 
reikalaudami 8 valandų darbo dienos ir pašalinimo kai 
kurių ypatingai darbininkams įkyrėjusių išnaudojimo 
priemonių.

Akyvas dalykas. Mainieriams tenka eiti į streikų, 
kad kasyklose butų įvesta astuonių valandų darbo die
na! . . . .

Seniaus angliakasiai buvo geriausiai suorganizuoti 
darbininkai Ameiikoje. Bet kasyklų kompanijos mai- 
nierių unijų suardė, ir dabar yra visai nupuolusios jų 
algos ir ilgos darbo valandos. Be organizacijos jų dar
bo sųlygos nepagerės.

Bet kiek šiandie yra kalbama apie “socialį teisin
gumų” ir kitus prakilnius dalykus. Svarstant budus 
dabartinei biznio depresijai Amerikoje pašalinti, dau
gelio yra išreiškiama nuomonė, kad reikia trumpinti 
darbo valandas, nes tik tokiu budu galės gauti uždarbį 
didesnis skaičius darbininkų.

Į kapitalistus tečiaus šitos kalbos jokio įspūdžio 
nedaro. Kur jie gali, tenai jie verčia darbininkus dirb
ti kuoilgiausias valandas. Taigi pamokslai darbininkų 
būklės nepagerins. Jie turi vienytis ir kovoti.

Chicagojo eina ukrąiniečių 
savaitraštis “Ukraina”, šiandie 
jisai švenčią savo metines su
kaktuves, nes 1980 m. birželio 
13 d. pasirodė pirmas “Ukraix 
ąos” numeris.

Jo vyriausias redaktorius 
yrą senas vietinės ukrainiečių 
kolionijos darbuotojas, Dr. Vo- 
lodimir Simenovič. Jo padėjė
jas — inž. Kurotas, o redakci
jos reikalų vedėjas — p. J. J. 
Voronko, vietinių baltgudžių 
vadas, žymus tarp “Ukrainos” 
steigėjų yra p. Roman Smuk 
(Smook) ir taip pat Dr. V. Ki- 
selevskij.

Mums yra ypatingai malonu 
pasveikinti ukrainiečių laikraš
tį su jo metinėmis sukaktuvė
mis, kad ta grupė žmonių, ku
ri jį leidžia, atkąrtotinai daly
vavo stambesniuose lietuvių 
parengimuose. Jų kalbėtojai ir 
artistai dalyvavo šiemet Vasa
rio 16 d. programe, kurį ren
gė “Naujienos”, ir milžiniška
me mass-mitinge1 prof. M. Bir
žiškos sutikimui.

......................  i'. n i .tl .l"1 "
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NUSMUKĘS SOVIETŲ RUBLIS

tik 
ku-

Korespondentas Henry Wales rašo iš Maskvos 
(per Harbiną, Mandžuriją), kad sovietų rublis šiandie 
yra vertas tik 10 amerikoniškų centų, vietoje 50 centų, 
t. y. rublis pražudė 80 nuošimčius savo vertės. Del ši
tos priežasties ,spyięitų.,MRūšijoje dabar yra vartojami 
dvejopi pinigai: rubliai ir “valiuta”.

“Valiuta” yra vadinami geri užsienių pinigai, ku
rie yra paremti auksu: doleriai, sterlingai, markės, 
frankai ir t. t. Visi didesnieji ir geresnieji koteliai Ru
sijoje veda savo biznį “valiutos” pagrindu, kitaip sa
kant, jie priima tik užsienių pinigus arba kvitas iš 
valstybės banko, parodančias, kad tame banke buvo 
“valiuta” iškeista į rublius. Už pirmos klasės trauki
nius ant geležinkelių reikia mokėti irgi “valiuta”, o ne 
rubliais. Atvykę iš svetimų šalių turistai, keliaudami 
Rusijoje, “valiuta” moka už viską; su rubliais ir kapei
komis jiems visai netenka turėti reikalo.

Minėtas korespondentas nurodo, kad Maskvoje yra 
tam tikros “valiutos krautuvės”, kur priimama 
“auksiniai rubliai”, t. y. kvitos iš valstybės banko,
rios parodo, kad rubliai buvo pirkti gerais užsieniniais 
pinigais. Tokiose krautuvėse kainos prekėms yra pen
kis kartus žemesnės, negu kitose krautuvėse, —- kas 
liudija, jogei rusiški pinigai teturi tiktai penktą dalį 
savo auksinės vertės.

Sakoma, kad sovietų valdžia dabar rengiasi įvesti 
naujus auksu paremtus pinigus, pradžioje tik syetim? 
taučiams turistams, o paskui ir visiems žmonėms.

Taigi Rusijos pinigų infliacija yra faktas, o ne 
prasimanymas, kaip tvirtina pasamdyti Maskvos gize
liai. Bolševikų pinigai jau antru kartu nusmunka. Pir
mą kartą jie nusmuko dar prie Lenino, kuomet tas 
bolševizmo popiežius buvo sugalvojęs savo humbugišką 
teoriją, kad, girdi, reikią tyčia eiti prie pinigų vertės 
nupuldymo, nes kai pinigai paliksią be vertės, tai iš- 
krisiąs “kapitalizmo dugnas” ir kapitalizmas daugiau 
neatsigriebsiąs. Bet “Nepo” (naujos ekonomines politi
kos) laikais bolševikai stabilizavo savo pinigus, įvesda
mi auksu paremtus červoncus. Dabartinis rublis yra 
dešimta červonco dalis. x

šitą naują bolševikų valiutą dabar pakrikdė “ge- 
niališka” Stalino “piatilietka”: bestątant milžiniškus 
fabrikus užsienio mašinomis ir užsienio inžinierių ran
komis, bolševikai turi visą laiką gabenti auksą į už
sienį, ir červoncai bei rubliai pasiliko neapsaugoti.

Pinigų infliacija išaiškina, kodėl c|abar Rusijoje 
siaučia toks baisus vargas, nors sovietų valdžia darbi
ninkų algas neva* pakėlė keliolika f,nU^$čiųur da$)o 
1 a i |<ą sutrūmpino;i įvešdama ketwiij \dięRi|1 darbo savai
tę. Bet ką reiškia darbo laiko ^sutrumpinimas ir algų 
pakėlimas, kuomet visą laiką pupla vertė pinigų, ku
riais yra mokamos darbininkų algos? Jeigu Rusijos 
darbininkas šiandie uždirba vidutiniškai 96 rublius per 
mėnesį, tai sulig tikra pinigų verte jisai gauna tik ko-

FABRIKŲ UŽĖMIMAI 
ISPANIJOJE

Ispanijoje dalinai pasikarto
ja tie patys įvykiai, kuriais pa
sižymėjo pokarinio revoliuci
nio sąjūdžio metu. Italijoje, kur 
anarchistų ir bolševikų su
kurstyti darbininkai užiminėjo 
dirbtuves.

Apie dirbtuvių užėmimą pra
nešama isį/ Sdyųgassos miesto. 
Tenai, kap sako'vieną Europos 
spaudoje tilpusi gegužės men. 
pabaigoje telegrama, darbinin
kai dviejuose dideliuose fabri
kuose atsisakė dirbti ir atsisa
kė . apleisti fabrikus. Darbinin
kai pareiškė, kad dirbtuvės 
esančios užimtos ir kad jie nu
silenksią tiktai jėgai. Valdžios, 
pastangos konfliktą sutaikyti 
buvo atmestos. Tuo tarpu val
džia pasiuntė į Saragossą dau
giau kariuomenės ir pastatė 
ultimatumą darbininkams ap
leisti užimtuosius fabrikus.

Kitame Ispanijos 
jone, krikščioniškos 
sąjungos paskelbė 
visuotiną streiką,
testą prieš įvykius Saragossoje.

Tie darbininkų neramumui 
Saragossoje, matyt, yra sindi- 
kalistų agitacijos vaisius. Bet 
gal būt jie neturės tokių liucŲ 
nų pąsėkų, kaip turėjo Italijo
je. • ,

mieste, Di- 
darbininkų 

24 valandų 
kaipo pro-

MARKSIZMAS IR BOLŠEVI- 
K$KĄS KOMUNIZMAS

Birželio 4 d. “Naujienose’’ 
buvo įdėtas straipsnis apie Pa
ryžiaus Komuną, kuriame buvę 
nurodyta, kad xtas Francuos 
sostinės darbininkų ir smulkių
jų buržujų sukilimas, įvykęs 
1871 m.,' apaiptol nebuvo pro
letarinės revoliucijos bandy
mas, kaip daugelis įsivaizduo
ja, bet buvo neąpgąlvotas (|r 
Valdžios išprovokuotas) “pu
čas”, kuriame vadovavo biąn- 
kistąi bei ąnarchiatai. Nepai
sant to, kad ir Karolis Mark
sas savo brošiūroje “Piliet'ipįs 
Ęarąs frappįjoje” rašė apie 
Paryžiaus Komuną, kaip apie 
Rrypą proletariato, vąklžią, bąn- 
d?įiis^ įvępti naują politinę įr 
^o^įnę Jvą^a< ^vi&gi< f 
pasilieka- įaMįjb kad^ta įsdklU’1 
Jių valdžia' ne kik iSįvędė, b,ęį 
ir nesuplanavo nė vienos stap$ 
hęsnėą sopiplines ręfęypios.; ^į> 
tik politikos srityje įvykinę 
tai ta gw> ir 
vedė Komunoje visą eilę demo-

pasirodo “socializmo
ir .b'ŪrŽuazijos rėmėjų, 

r ■

šita bolševikuoj ančių
“logika” išeina, kad 
buvo neklaidingas —

kratinių atrpainų: visuotiną 
balsavimą, pilną spaudos, žo
džio, susirinkimų ir organiza
cijų laisvę ir atskyrė mokyk
lą nuo bažnyčios.

Į tuos išvadžiojimus “Nau
jienų” straipsnyje įvairus bol
ševikiški organai atsakė pik
tais plūdimais. Kaip, girdi, 
“Naujienos” drįsta sakyti, kad 
išreikštoji aukščiaus minėtoje 
Markso brošiūroje nuomonė 
esanti klaidinga. Jeigu jos taip 
sako, tai jos paniekina “mark
sizmą”, 
priešu”

Sulig 
ręksnių 
Marksas
tąip, kaip • Romos popiežius. 
Gaila tik, kad jie nenurodo, 
kuris “marksisjų bažnyčios 
konciliųmas” 4tą neklaidingumo 
dogmą paskelbė. Apie katalikų 
popiežius yra žinoma, nuo ku
rio laiko jie pasidarė “neklai
dingi”: nuo Vatikano konciliu- 
mo 1870 m. Papos Pius IX bp- 
lloje “Pastor Aeternus (amži
nas ganytojas) ta dogma buvo 
išdėstyta ir paskelbtą katali
kams, kaipo privalomas tikėji
mo dalykas. Bet mums netekę 
girdėt, kad panaši “bulla” bu
tų buvusi išleista apie neklai
dingumą Markso.

Musų supratimu, garsusis 
“Kapitalo” autorius galėjo taip 
pat klysti, kaip ir kiti žmonės, 
ypač tokiuose atsitikimuose, 
kada jam nebuvo pakankamai 
gerai žinomi faktai. Savo bro
šiūrą apie Paryžiaus Komuną 
jisai rašė 1871 m. birželio mė
nesyje, kuomet Komuną krito 
gegužės 21 dy ir iki 28 dienos 
tęsėsi pasibaisėtinas komuna- 
rų žudymas. Taigi, dar vos bu
vo' suspėj ę , i ^atšalti Taryž iaus 
sukilėlių lavonai (jų buyo. iš
žudyta daugiau, kaip 20,000!), 
kaip Marksai paėmė plunksną 
apie tą ^sukilimą ir jo numal
šinimą rašyti. Ir musų bolše
vikai dabar tikrina, kad kiek
vienas jo brošiūroje (“Pilieti
nis Karas ? JVlincijojc”) para
šytas žodis buvo šaltai apr 
svarstytas ir išreiškia absoliu
čiai teisingus faktus! šaltas 
svarstymas ir istoriškų faktų 
patikrinimąs įvyksta visai ki
tokiose aplinkybėse.

Minėtame “Naujienų” straip
snyje buvo paduota štai kokių 
faktų, kuriuos surado voleli 
ParyliąV.s Kęipunos istorijos 
tyiįuėtojM;

Qficiąlįs Komunos organas 
pačįęję sukamo (Reuoję pą- 
reiškė, kaj tas pene^mF PP" 
ryžįpje psąs ‘'ląUy^ k<>v£ Pri^š 
autpritet^”, tąi yrą obąb 
sis r-r- t ar įąrbiulukų* kęvpjan- 
čių y? sęcfąliziną? Ne, tai‘y^ 
arcųclįiaiy obąkis.

Tęliąus, atąpąusdinę
ir išplatino 10R?00Q proklama
cijų, kuriame buvę įdėtas ši
toks šūkis: “Tenebūna, daugiąu 
nei didelių lębįąiųkų, nei vi
siškų beturčių!” Ar šitie žę- 
dŽiąi išreiškia sąrpęningų dar
bininkų siekiipą? Ne, tai yra 
smulkiosios buržuazUos idea
las,

Na, o koiią. buvo Komunos 
sociąliųe politiką praktikoje? 
Išimant nąktįes dąrbo ųžįrau- 
dimą duonkepyklose, Pąryžiąus 
aųkU^ta Meldžia neįvedė nė 
vienos reformos, pagerinančios 
darbininkų bųvį — nei 
(|os ęųę nedarbo, nei apdyn^ 
doa pųę nelaimių dirbta 
pei vaikų darbo ų?draMdllRG 
fabrikuose, nei darbo valandų 
ąutrųrnpinimp. Vietoje ąštuo-

ta <Weną.
, Na; tat . tas (Šia yra soc>rtta 

,yžko arba darbininkiško ..tos 
MM 
’riymuose.?

i .
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(Tęsinys)
— Taipgi ne!
— Ar tu matei, kad arklys 

žvengtų pamatęs karvę?
— Ne!
— Arba jautis baubtų, pa

matęs avj, ar avinas bliautų 
pamatęs arklj ?

— Ne, ne ir ne! — linksmai 
atsake Akselos.

— Ar ne žvengia arklys pa
matęs arklį?

-— Suprantama.
— Jautis baubia pamatęs 

karvę ?
— Tai kožnas žino.
— Ar avinas ne,bliauna pa

matęs avj?
— žinoma!

— Vienu žodžių, mes galime 
sakyti, kad arklys žvengia, jau
tis baubia ir avinas bliauna 
tik tada, kada mato sau paną-

meį- 
reiš- 
kad

kad

— Kodelgi ne? Gąlima saky
ti!

— Ir iš to, kad tos taisyklės 
vienodai prisiląiko ir arklys f ir 
jautis, ir avinas, ar neprivalom 
mes padaryti išyadą, kad tai 
yra gamtos įstatymas?

— Pagal mano supratimą, 
privalom.

— Pasakyk, ar gudruolis eįs 
prieš gamtos įstatymus?

— Nemanau! •
— Ir gerai darai. Dabar at

sakyk man J vieną klausimą.
— Nors į tūkstantį tūkstan

čių! ' \
— Ar tu nemanai, kad gud

ruolio ypatybė yra kalbėti gu
drius dalykus, kaip arkliui 
žvengti, jaučiui baubti ir avi
nui bliauti-?“

— Aš tąip.npmąų.
— Puiku! Jeigu arklys žven

gia, jautis ąųbįa, ir avipas 
bliauna, tik bamatę sau pana
šius, tai reiškią, įr gudruolis 
privalo kalbėtis tik su pana
šiais sau. Kokį pamatą aš tu
rėjau kalbėtis su tavim?

Ir pažvelgęs j jį meilinggai, 
Sokratas nuėjo toliau.

°Lai mane cerberus sudras
ko! — sušuko Akselos, 
žmogų du kartu pagrečiai pri
veistų pat j sa ve pavadinti kvai
liu! Tas gali atsitikti tik su 
beotiečiu ir tai tik Atėnuose”, 

f ■ .

Akimirksny j. jis vienok pa
mąstė: “O gudrumas pasirodo, 
visai ne taip jąu keblus daik
tus!” ' \ '

Ir kad pasilinksminti po ne
malonaus pasikalbėjimo nuęjo 
pas hetaras.

Hetera Chrizis gulėjo ant 
lango savo namo su nudažytu 
veidu, — 
siėmimas

ko rejkaląvo jos už-.
— ir pasirėdžius pui

kiais rūbais,'kas jos užtemi
mui visai buvo nereikalingą.

— Eik drąsiau gudruoli! — 
sušuko ji Akselosui, kada tas 
sustojo prie jos slenksčio.

. Akselos bukliai nusišypsoję.
— Už ką tau moka pinigus^

— paklausė jis.
Hetera iš lango apžvelgė jį 

nuo galvos iki kojų,
— Už tai, kad aš moterišr 

ke. v
— Bet juk ne visoms mote

rims moka pinigus. Tu turi at
sakyti: už tai, kad aš graži. 
Atsakyk, meilėj moka už gra
žumu?

■ — Moką, ir ’už gražu^.., ~ 
/ — PiMB* palaųH i 
gįnėkl Kitaip pieko peįšeją, 
Otįnki: už grąžumą?

Ęęlševtyų “mąrkąUipas” Ue- 
pią tikėti nę faktfliis» bet J^ąrk* 
so žodžiais. Tječiaųs kada tpįę

iKomiiRft sųK‘16;
Jįų valdžią už demokratinių re
formų įvykfeimą, tai Maskvos 
davatkos jau petikį jo ^nękląi- 

leniniš- 
gi čia

cįąvątkųs jau petimi jo 
dingumu”, bot garbina 
ką diktatūrų. Kodėl 
Marksas Mklydo”?

ii’ .1.. i ...........................z’;..-.: ... ■.......

No. 8 “Kovos” gautas 
šiandie. Kainą 10c. Klau
skite Naujienose.— Ląi buąą ta*P» kaip tu 

pori.
— Tu šąuki mane dėl mei

lės?
— Kąmgi kitam hetera šau

ktų pas save vyrą?
— Atsakyk: taip, a; ne?
— Taip, taip, taip!
— Todėl, kad tu pati pava

dinai mane gražuoliu, o 
lęj moka už gražumą, tai, 
kia, tu šaukį mane tam, 
mokėti man pinigus.

Heterą taip nusijuokė, 
vos tilt neiškrito iš lango.

Akselos pažiurėjo į ją lai
mingai šypsodamas.

— Ną, tu dabar pati matai, 
kad arba tu esi apgavikė, ar
ba kvailė!

— Ką?
Hetera pašoko.
— Atėnuos^ įžeidinėti mote

riškę? Ir dar kokią moteriškę? 
Kuri niekam nieko nepadarė, 
apart užsiganėdinimo? Tarnai! 
Paimkit tą svetimšalį, tą bar
barą ir meskit jį kur toliau 
nuo mano namų.

Du tarnai, juodveidžiai, nu
tvėrė Akselosą, nunešė į arti
mą skersgatvį ir numetė į pa
sienį.

— Vienok, filosofija prie ge
ro nepriveda! — pamąstė Ak
selos, pasikeldamas ir trinda
mas alkūnes, kelius ir veidą.

Ir nuėjo į naktvynę.
Ant rytojaus jis išgirdo, kad 

Sokratą areštavo, naktį jį tei
sė ir nuteisė ant mirties.

— Vis už jo filosofiją!
— Vienok aš dar lengvai pa- 

simokęjau, — pamąstė Akse
los, atsimindamas apie vaka
rykštį prietikį su hetera. Ir 
pasiskubino išvažiuoti į Tebus 
iš miesto, kur darosi tokie ne
paprasti dalykai.

Draugai —-'tebiečiai susirin- 
ko pas jį į namus pasiklausy
ti stebuklų apie Atėnus.

Akselos pasakojo jiems apie 
gražumą Akropolio, 
oratorių ir meilumą 
heterų.

— Bet ar gavai 
pamatyti Sokratą ?

> Akselos padare liūdną veidą.
—. Draugai mano! Sokratas 

kalbėję su manim paskutiniuo
ju, prieš tai, kąip jį suėmė ir 
prieš įnirtį išmokino mane sa
vo gudrybės!

Visi pažvelgė į jį su pagar
ba.

gudrumą 
uteniškių

tu progą

(Bus daugiau)

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, 
TUVES, š E R- 
MENIS. 
atlieku 
ki t u s fotografo 
darbus; 
metų

VES-

Taipgi 
visokius

turiu 25 
patyrimu.

Pranei k it U anksto telefonu'.

ENGLEWOOD 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

PILIETIS
Butina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite Šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Siųskite money orderį arba krasos 

ženkleliui.

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

• negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rąžykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

QQQ Dl

SKANDINAVV-AMERIKOS LINIJA

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra palaikomas 

nuęlatinis susisielymas New York — Kopenhaga — Klaipėda.
———————
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Amerikai Lietuvių Jaunuolių Ekskursija 
\ „ ■ \ "Rengia

Amerįkos Lietuyių Ekonominis Centras

UepąsJuly a d, Laivu “FREDERIK VIII”
I4ejK>s.July 25 d. Laivu “UNITED STATES”

Lietuvių Laivakorčių Agentams Kooperuojant
1 ii""","'.1,j't.'įu. ■      " ■— —-  -  ——■

Vįsosį pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintiną ir pilr.ą įvairumų ir 
. ipalondmų dėl tų kurie f dalyvaus ekskursijoje.

. NUO,. S.VQ Agento Laivakortės ant

SGANDINAVIAN-AMERIGAN LINE
Lietuvos Pa|tų Valdyboj Kontragcnto Paštui Vežioti 

T ^7 Wbiteli $trct, Neu) York City

248 Washington St., Boston, Masę. 130 La Šalie St-. Chicago, III.
969 St. Antoine St., Montręal, Quc,, Canada.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

*
krlaučius, garažas. Skersai 
gatvės yra Ųr. Dundulis, Step- 
hen’s Music Studio, Kudirkos 
Music Studio ir keletas kitų 
biznių.

Šlakių vųkaęėlyįe dalyvavo 
grąžus bųręlis lietuvių profe
sionalų bei veikėjų. Ponų Slan
kių draugai prisiuntė kųokštps 
maišytų gėlių ir grąžių linkėję 
mų.

Daktaras Susan Šlakis, kuri 
dešimt ar dąugiftU metų atgal 
turėjo didelę praktiką ir kurių 
buvo visJŠkąi nutraukus dėl 
pasidauginusios šeimynos, mar 
to būtinų reikalų lietuvių spe
cialisto yaikų ligose. Todėl par
auginus savo dukreles, ji vėl 
prądeda savo praktiką ir tiki
mi gero pasisekimo, Jos ofisas 
yrą moderniškiausiai paruoštas, 
gražiai papuoštas ir erdvus. 
Praeitą kęt vergą Mid West

71-mos, kur daugumas He|ų? 
vių laikė savo pinigus. Aš g| 
sutikau antradienį ta banko flę? 
rai man pažįstamų kasieriąų* 
pagejbininkų p. Čekanaus^ 
ir jis man sakė, kad jų ban- 
kas išmokės į 10 dienų centas 
už centų, jeigu žmonės norėą. 
Esu šiame John Baine baųkų 
skyriuj yra 800,000 dol. kapi
talo, o depozitų tik 240,000 
dol. Buk tai uždarę šių banką 
įsakymu ceptralinio ofiso.

Marųuetite* Park State Bank 
ant Westem AAve. ir 63-čįos 
taipgi nemoka depozitoriams 
pinigus per 90 dienų. Kas bus 
po jų nustatyto termino, nežir 
nia. Jeigu kur nors žūtų žmo
nių sudoroti pinigai, tai gąna 
nemalonus butų apsireiškimus, 
ir prie geresnės ekonominės 
sistemos, tokie įvykiai gal bu
tų nežinomi. lUigi žmonija 
paiti kalta, kad kasdieninio gy
venimo trukumus nebando tai
syt. Juk visi gyvenimo nema
lonumai, su maža išimčia, pasi
reiškia iš musų pačių nežinys- 
tės. Gal tie laikai jau nebetoli 
kad netolimos ateities žmonės 
juoksis iŠ musų, kad mes nu
skurę, alkani, kuomet nuo gau
sybės reikmenų sienos lūžta. 
Aš visuomet esu nuomonės, kad 
musų pačių nežinystė, musų ne- 
apšvieta ir yra didžiausi prie
šai.

tai matykft A. ’ Krisiuną, ąn| 
netoli Kaštano Y«4stinyr 

čięa, čift įĮjląnMajit, feęt»i8aiU 
šiiĮŠes <ąl|1;e ir tymjienv auži- 
npti, nę« pkąjtą h
daug kį ii jų žino.—.Atomas.

IT'.I' H .1 IĮ ;■ 'H U. I <~

šlakiai Naujoj Vietoj
Praeito antradienio vakare 

ponai šlakiai (Ur. Su»a» Šla
kis, vaikų specialistas, ir dav. 
A. A. šlakis) iškėlė gražų va
karėlį- savo uąųjo, didelio ir 
gražaus ofiso atidarymui. Šla
kiui atsidavė savą ofisus, po 
nųm. 4145 Archer Avę., viršuj 
Mid Weųt Phąrmaęy (Ą. Ą. Tū
lio aptiekęs).

Apielinkės gyventojai dabar 
galės gauti visokį pątarnąvima 
ant Archer ir Franęispo kam
po. Tik šiąm vienam name yra: 
daktaras, dantistas, aptiekorius,

ęeptus. Tas parodo, jog žrįm- 
pė* lanke JQą sugr^tąjįt į ąa- 
vo nauju jį pašaukimų. Lietuvio 
pdvokatę čia irgi reikia. O adv. 
Ą. A. flląkta yrą sąžiningas ir 
geras advokatas.rrwM. B. M.

Lietuvių Radio 
Programai

gos ir labai populiarišką Cht- 
cagoje, tai yrą WGES ątątlk 
1360 kiloeykles. Ir iš tos stoties, 
Peoples- Krautuvių pirmas; ar
ba vasarinis programai įvyks 
antradienį tarpe fl:80 ir 7:flQ 
"""į. | »i '.y ji ■. iiii.'tj

vai. Vakare, programai bus 
pąnąujiątį, grąžtą ir žingeidus 
Vigięjpę lietuviams pasiklausyti. 
Todėl nepamirškite užsistatyf i 
savo rądios 
. ' t ■'

Marųuette Park

pasi-

akušere, Dollys Beauty Shoppe, Pfrarmacy jau gavo jos kelis re-
T—

Radio
ir . i.

NAUJOS
RADIOS

Lengvus išmokėjimai
* > * . v ■ i

t

J. F. Budrik,
^ norite sepjj&iĮįų 

mų, arba kam seni nusidėvėjo,

L
Jono ir 

ponia 
baigė

Pijušo Matkų bylia su 
K. Plummer jau 
Matkų laimėjimu

1:40 
bučernės

Didelis pasirinkimas įvairių 
išdirbysčių už pavyzdingų 

žemų kainų.

... / j; ■

M

K

____________________ i.

Kaip žinia, kovo 13 d 
vai. nakties Matkų 
užpakaly tapo nušautas žmogus 
už vogimų vištų. Policija bet
gi bandė Matkams primesti 
bėdą, kad E. Phimmeris buvo 
nušautas nekaltai, t. y. einant 
68-ta gatve pro Matkų namų. 
Joseph Burke kriminaliame 
teisme paaiškėjo, kad E. Plum- 
meris tapo nušautas vagiant 
Matkų vištas.

Teismas buvo birželio 8 d. ir 
po ilgo kamantinėjimo abiejų 
pusių, teisėjas Joseph Burke 
pasakė: “The ease is dismiss- 
ed”, ir liepė policijai sugrąžint 
ir Matkų ginklus, kuriais nu
šauta E. Plummeris.

Apielinkės žmonės kalba, 
kad velionis buvo žemos repu
tacijos žmogus ir per savo tokį 
užsiėmimų sutiko nelaimingų 
mirtį.

Tebenerimsta dėl bąnkų
Pas mus labai žmonės suju

dę, kad apielinkės bankai ne
duoda įdėtų pinigų. Vienas už
sidaręs ant Western Avė. ir

Programai
Iš Stoties W. C. F. L. 970
Skamba lietuvių dainos 
muzika kas nedėldienį nuo 

1 iki 2 vai. po pietų.

m
fe im!ibi f: .-i

t -i

ELEKTRIKINES
LEDAUNES
PARLOR 
SETAI

Ine.

3417-21 S. Halsted SJ,
Tol. Boulevard 4705

šį sekmadienį 14tą dienų Šio 
mėnesio bus labai gražus Lietu
vių radio programas iš W B 
B M stoties, 770 kilocycles, nuo 
2 iki 3 vai. po pietų. Del va
saros laiko, ir nepatogumo vi
suomenei kausyti * programus 
nedeldieniais, dėl šios priežas
ties bus pertraukta duoti šie 
programai nedeldieniais iki ru
dens. Bet vietoje to, Peoples 
Furniture Kompanija padarė 
sutartį ir gi su gera stotim, 
kuri turi 500 iki 1000 vatų jė-

......... .ia',.''?. i—■■ r.. .i,,,,,........

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
mdoli,Mo4ernUM Motorlaiviai

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Perverti
Tarp - 

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
(cPat9

Specialės Ekskursijos į Lietuvą
Visos Išplaukia Motojlaiviu “GRIP8HOLM”

BIRŽELIO 27 d. Pirma “Jauhuolių Ekskursija” rengia 
Amerikos Lietuviu Ekon. Centras.

RUGPJŪČIO 1 d. Speciale Lietuviu Ekskursija.
RUGPJŪČIO 19 d. Am. Lięt. Ekon. Centro Ekskursija* 

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės į savo laivakorčių
agentų, ar bot kurią Švedų Amerikos Linijos rastinę.

S W E D I S H AMERICAN 
181 N. Michigan Avenue. Chicago, III.

21 State Street, New York • 
10 State Street, Boston, Mass.

Nepalyginama ekonomija 
su šešių cilinderių švelnumu

Auga klebonijos. Geras ’ 
gyvenimas

Su Marąuette apielinkės au- 
girnų, auga čia bažnyčios ir 
klebonijos, kas liudija, kad ku
nigų gerbūvio dienų ramumo 
niekas nedrumsčia. Mes darbo 
vabalai per gyvenam daug var- 
go-nelaimių. Musų gyvenimo 
kelias pusėtinai dygus, erškė
čiuotas. Vargas, tai musų ar- 
tymiausias draugas. Mes jame 
gimę, augę, jame ir mirštam. 
Kitaip betgi gyvena klebonai, 
kunigai. Iš jų lupų tankiai 
girdis skambus žodžiai, kad 
Kristus buvo skurdžius, varg
šas, sekime jo pėdom. Tečiaus 
jie nori šiltų, puošnių kleboni
jų. Aukso dievaitį jię, .labai 
gerbia. Ar matėt kada kur 
patiltėj sėdint, nubiednėjusį ku
nigų, meldžiant praeivio iš
maldos ?

štai ve, kad Marąuette 
apielinkė gali būti simboliu jų 
saldaus gyvenimo. Kuomet dau- 
gauma žmonių stena po sunkia 
gyvenimo našta, tuo pačiu tar
pu čia augaK vienas/bo kitam 
kunigų pakajai. Ve kliošto- 
riaus sodne pabudavojo. tikin
tieji žmoneliai dailių kunigui 
rezidencijų. Joje gali gyventi 
didelė šeimyna ir čia galėtų iš
siteki bent 3 kunigai. Bet ne. 
Dievo įpėdiniai perdaug išlepę, 
perdaug puošniai papratę gy
vent. Ir štai už kelių žings
nių prie bažnyčios, kaip ant 
mielių auga kitas klebonijos pa- 
locius su septyniolika kamba
rių, su visais moderniškais pa
rankamais. Rainuosius be pri- 
dėčkų apie 26,0Q0 dol. Tąi tai
kių kunigai išpažysta lygybę!

Musų naujoj apielinkėj 
neviskas gražu

čia yra ir žmonių su blogais 
porais, davatkų su ilgąją lie
žuviais. Nekurios žino visą 
keiksmo, ir biaurių žodžių žo
dynų, ir jį pąsjutuąiąi mikliai 
vartoja, štai antradienyj įei
nu j viejių bučernę ir pastebiu 
nemalonios išvaizdos ąepyyų 
moterį prikibusią prie telefo
no, ir kąd varo, tąi vąro vie
nam dentistui į ausį šlykščiau
sius žodžius ant jo moteries. 
Minėta moteris, sako, gera ka
talikė, bet manau taip biaurjh 
tis gal pekloj išmokus. Jį 
biąąrįų žodžių vąrtojįią< nę» 
pralenktų nei flirtas buvusip 
caro žandaras. Tokios piktžo
džiavimo karalienės tai vis mo
terys žemos apšvietos, siaurai 
protaujančios. . Jų ■ ąįęlą,. tyrfli 
stockjardų'srutynui. Jų1 vaiden
tuvėj nįękuomet nesužibį da
lesnės mintie* kibjrkšW.« Ju 
troškimai kad ką apjupdinti, 
apšmeižt, apkalbėt. * ’ j

“Daugiau kaip 20 mylių ant ga
liono.” “Mylios kaina yra že
miausia už bile kori karą.” 
“Niekad neturėjau dapildyti a- 
lięjaus tarp aliejaus permainy
mų.” “Nuvažiavau iš Ohio i Ca- 
lifornia su $1.05 išlaidomis pa
taisymams”. “Jis tiktai bėga ir 
bėga ir bėga.”

atsiliepimai 
Chevrolet Six savininkų

Kodėl gi Chevrolet — di
delis, galingas, švelniai 
bėgantis šešių ištikųjų jis

kainuęja mažiau operuoti ir užlaikyti 
negu kuris kitas karas, turį jus galite 
pjrkti? Atsakymas gludi penkiuose žy
miausiuose Chevrolet ekonomijos fak> 

, t toriuose: , u?/ ,
1. Tikslus Motoro Subudavojimas pada
ro Chevrolet kuro suvartojimą taip ma
žą, kad 20 mylių su galionu gasolino 
nėra nieko nepąpvąsto dėl Chevrolet sa
vininko. '’ , hr!O IC

2. M.oderninis Chasis Sabudavojinms —
kų parodo Chevrolet ilgi spnkųs rėmai, 
keturi paraleliai sudėti resorai, ir švel
nią! bėgantis šešių eilipderių motoras—. 
padidina Chevrolet Six uuojėgumų už
tik jinai bėgti. , '
3. Gerumas Į)arbo taipgi prisideda prie 
Chevrolet užtjkimumo ir ilgo amžiaus. 
Pavyzdžiui, Chevrolet pistonai yra pa
daryti taip atsargiai ir taip griežtai lai
kantis tikslumo, kad daugelis savininkų 
išvažinėjo po 20;000 mylių ir daugiau be

. ^ąvo motorų atidarymo didesniems pa
taisymams. )
4. Aukštos Rūšies Medžiagos yra per- 

, dėm vartojamos Chevrolet karuose —
bjangus nikelio plienas, chrome-vana- 
dium plienas, chroihe-nikelio plienas — 
kad užtikrinti smagų, liuosų nuo suge- 

, dimy, važinėjimą desėtĮais tūkstančių 
; irylių. • , . ■ . 7 ;‘

5. Ekonomiškas Visoje galyje Patarna- 
vijas, laĮiai ma^ą nustatyta kaina už 
darbų ir tjkras dalis, yra gaunamas pas 
10,000 pardąvėjų visose šalies dalyse.

r • ' • t

Ąt^jmįnkite—greta, šių pagrindinių eko
nomijų — Chevrolet teikia exlrą paran- 
kumų vienos jŠ žeinfąusių. su pristatymu 
kąinų niarkėtę.. Ir ta kaipo, goti boti iš
dalinta daugeliui mepęsių sulig libera- 
liiko. G. m. 4. c., pieno.

NEW I IIEVKOLET SIX
Tite Great American Valne

• J - ' ;

NAUJOS ŽEMOS KAINOS — Roadster. $475; Spor^. ftoadster (su rum-
ble seat), $495; Ppafeton, $510’; Standard Coupe, $535; Cpach, $M5; Stan
dard Five-Windoy Coupe, $545; Sport Coupe (su rum|>le seat) $5?5; FJve- 
Passenger Coupe, $595; Convertible Cabriolet, $615; Standard Sedan, ^685; 
Special Sedan, $65tt; Convertible bąądaą Phąeton. $650. Specialia įren
gimas extra. Chevrolet trueje chasis, $335 iki' $590. žemos kainoj su pri
statymu ir lengvi išmokėjimai. Vipos kainos f. o. b. Fliąt,, Michigan,

—

AsH-Jf. M?'
Baumann Chevrolet Sales, 

8016 Archer Avenue, 
> Chicago, įllUpols.

a-

DęsPlalnea Mfttoė. Sales, 
besPIąlnce, Illinois. 

\ DesPtatnes Valioj Motors, 
Lement, HŪnolp. 

Drlfo Motor Sales,

Chicago, Illinois.
Kldrldge Motors. Ine., 
6830*41 Ogden Avenue, 

Bwwyn. Illinois.
1 Egan -Chevrolet Sales.

Mldlothinn, Jlllnob. 
ęjhrk.Maple Motor t SaleB,

Clilcagę, Illinois.
*■ ■ < ■. .<■ . • V. v. : ’ • i

Matykite viena šių dylerių
Nleburger Chevrolet Co., 

7744 stoney Island Aveųųe, . ■ 
Chicago, llUnols. 1

Chicago, llUnols. ;■ (
A. J. Oosterbeek ‘ Motor Co., 

7041 S. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Ros* (JhcYręlot Sales. Inc.i 
I83K Įrvlng Park Blvd..

Chicago, Illinois. 
Sęhuller*Hątner Chevrolet. 
4741 Cottage Orovy Avė., 

Chicago, IlUnoU.
Selp Chevrolet Sales, 

S0K2 Commeręlal Avė., 
Ohicagd, lUlnols.

»48»*4O 8. Kedtle Avenūe, 
Chicago, Illinois.B. , H. rF!eęk &i" Comp»ny, 

Hlnstlaje, Illinois.
Harry Chevrolet Sales, 

. Harvev, Illinois..
sssr-rfbHa".K’

SSSS® 

Knshler Chevrolet Sales. 
6817 Pr0adway 
Chicago, Illinois. 

Lewls Auto Salos, 
3400 Ogden Avenue, 

Chicago, Illinois. 
Mclnęrney Motor Co., 

J4715 N. Cicero Ąvenuę, 
Chicago, Illinois. 

MeManus Motor Sales, 
6711 S. Weatern Avenue, Chicago, lįlinęis. 
Mllwaukeo Avenue Motors, 
8694 MHvvhukęe Avenue, 

Chlcogo, ąllnęls. 
Murray Service & Motor, 

0B3 Madlson Street, 
pak Fork, Illlpols. 

Nelson Chevrolet Sales, 
8840 N. Clark StT©Ot» 

Chicago. Illinois. 
Nlckey Chevrolet Sgles, Ino., 

OOlO^Ifving Park B|yd., 
Chicago, Illinois.

»alec, Ino, 
iiod Street, 
minols.Chicago.

Clilcago. Illinois.

Wescott.Scbonkv . Ino.,i. 
vonufc

VVost Auto Sales, Ino.,

WIU£ Moto.

Yanson Chevrolet Co., 
Chjoasfo Hetghto, Illlnęis. 

Youne & HOtftnas Chcvrojęt, 
Oi»O 8. Ashland Avė., 

Chicago, Illinois.
G. W. Zandcr Motor Kales, 

Arlington i Beights, IU.

t CMC*.W fe? 

xanson vhwvr«l«t Co., 
Chįoatfo He|ąht«. lUlnęis.



NAUJIENOS, Chicago, III.

DAKTARAS ROSS Musu Bankas

Marąuette Park

ROLL OF HONOR BANK

Iš 18-tos Kolonijos

SVARBI ŽINIA
ATYDAI LIETUVIAMS LIETUVIAMS

Pusę

ATVAŽIUOKITE
Subatoje ir Nedėlioję

OFISAS ATDARAS NEDĖLIOJ IR KASDIEN NUO 2 IKI 6:30 VAL. VAKARO

J. Namon Finance Co (S. P. xKazlauskas-Kazwell tai ta pati ypata)

mados 
porce-

Musų, Banku lietuviai pasitikėjo 
ir pasitiki. O pasitiki todėl, kad 
musų bankas yra gerai vedamas.

Kaip buvo, taip ir tebėga, saugus 
ir tvirtas kaip uola.

Iš musų banko dabar lietuviai pi 
nigų neėmė, bet vis daugiau ii 
daugiau atneša pasidėti.

'JULIUS NAMON

Morgičių Bankierius 
ir savininkas šios fi
nansinės kompanijos

Metropolitan 
State Bank

Radzišauskui pada 
ryta operacija >

Laikraščių Ekskursija išplau
kianti laivu “Aquitania* birže
lio 17 d. apleidžia Chicagą ant- 
radienj birželio 16 dieną 11 va-^ 
landą ryto iš Dearborn stoties. 
Kurių dar dokumentai nepri
duoti į Naujienų ofisą, malo
nėkite atsilankyti tuojaus.

NAUJIENOS.

$ 110 vertės

$66.00
$98.50
$99.75

$109.50

certas ir balius visiems priei
namas.

Ukrainos Redakcija maloniai 
prašo musų perduoti pakvieti- 
mą visai Lietuvių kolonijai 
Chicagoje, apsilankyti tame į- 
domiame koncerte-baliuj. Bilie
tus po $1.00 galima gauti “Nau
jienų’*'' ofise arba Congress Ko
telyje, nuo 7:30 prie įėjimo į 
Florentine salę.

Canalport Avė. ir Union Ave- 
yra nelaimingiausis kampas, 
nes ant minimo kampo labai 
daug nelaimių tinkasi tarp au
tomobilistų. Nors čionai yra

kalnų, aržuolynuose. Kaina lotų nuo .$300 ir augščiau, su mažu 
įmokėjimu, lengvais mėnesiniais išmokėjimais per penkis metus.

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems^ 
Demonstruojame Namuose Veltui.

Yra gasas, elektra, gatvekariai, geležinkelis, kuris nuveža i did
miesti, lietuvių krautuvės, mokyklos, bažnyčios, parkas, cementi
niai bulvarai; žodžiu sakant čia rasite visus parankumus. Taksai 
yra daug pigesni negu Chicagoj.

Kreipkitės:
į didžiausias ir atsakomirigiausias Lietuvių 

Krautuves Chicagoje,

Nerasite geresnės vietos dėl jūsų sutaupintų pinigų ir nėra pavo
jaus,. kad plėšikai atimtų jųsų pinigus. Depresija nėra žinoma 
LIETUVIŲ ROJUS yra saugiausia vieta dėl investavimo jūsų pi
nigų; čia nėra jokios spekuliacijos, bet ateitis yra pilnai užtikrin
ta. Čia apsigyvenę lietuviai džiaugiasi pelningai investavę savo su
taupytus pinigus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

PASKOLOS IR SAUGUS INVĘSTMENTAS 
GlČIŲ

Mes esame lietuviams dėkingi už 
pasitikėjimų ir patariame nelai
kyti pinigų namie, nes pinigams 
saugiausia vieta — bankoje.

Victor 
su gramafo-

$95.00

Bus Gražus Pro 
gramas

Subdivizijos Ofisas:
SPRING FOREST, ILLINOIS 
(Pirmiau vadinosi Willpw Springs)

Nedėlioj birželio (June) 14 
d. iš radio stoties W C F L 970 
k. nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 
Budriko Radio Orkestras grieš 
gražius lietuviškus šokius; iš
girsite daug gražių dainelių 
Budriko štabo artistų: Stasys 
Rimkus ir Jadviga Gričaite, so
listai. Programas duodamas Jos. 
F. Budriko radio krautuvės.

“stop lights”, bet nieko ne
gelbsti.

Birželio 11 d. ketvirtadienį 
prieš pietus irgi atsitiko nelai
mė. Krysler važiavo labai grei
tai ir tuo tarpu atvažiavo dar
binis trokas, kurs smogė visu 
smarkumu ir apvertė Kryslerį, 
kad net rątai buvo ant viršaus. 
Kryslerio šioferio sužeidė vie
ną pirštą, o pasažierą (vyrą) 
pusėtinai sužeidė. —Vikis.

Jonas Radzišauskas šiomis 
dienomis staiga susirgo ir nu- 
vežus į ligoninę jam padaryta 
rimta operacija. Jonas guli 
Lutheran Hospital, 1138 North 
Leavitt St., kambarys 153. 
Draugai, malonėkite aplankyti.

Nedėlioj nuo 2 iki 3 vai. po pietų
iš stoties W. B. B. M. 770 kilocycles
Antradienyje nuo 6:30 iki 7:30 vai. vakare.

iš WGES Stoties 1360 kilocycles 
NEPAMIRŠKITE PASIKLAUSYTI

MAYTAG Nauja 
plovykla už ... 
THOR nauja 
plovykla ........
MAYTAG vi 
liausios mados

Rytoj įvyks vestuvės Petro 
Mušinsko, 6914 S. Western Av. 
Mušinskas yra žinomas šios 
apielinkės biznierius. Apsivcda 
su p-le Glebaičiute. šliubą ims 
2 vai. po pietų šv. Jurgio baž
nyčioj. Po šliubo Lietuvių 
Auditorijoj įvyks vestuvių pilo
tą. Puotoj dalyvaus daug apie
linkės biznierių ir draugų. Į 
vestuves atvyksta svečių net iš 
Clevelando.—Artimas draugas.

4177-83 Archer Avė
T«l. LAFAYETTE 3171 

M. KEŽAS, Vedėjas

2839 West 63rd Street
Tel. Republic 8899

Kombinacijos Radios Ui 
Kainos ir Mažiau

$190. 1931 metų mados 
Kombinacijos r^dio 
nu, tik ....................

Console mados parceliuoti gesintai 
pečiai verti iki $75.00 dabar tik

po $32.50

šį šeštadienį, birželio 13 d. 
Chicagos Ukrainiečiai, demo
kratinės krypties, švenčia me
tines savo pirmojo reguliariai 
leidžiamo laikraščio “Ukraina”, 
šio laikraščio vyriausiuoju re

daktorių yra seniausias Chica 
gos Ukrainiečių veikėjas Dr. 
Vladimieras Simenovičius, 72 
metų amžiaus; jam padėjėju 
yra inž. C. Kurdpas ir redakci
jos vedėju yra J. J. Voronko, 
vietinių Baltgudžių Vadas.4

Kaip žinoma, šie veikėjai ir 
jų idėjos draugai dalyvavo Va
sario 16 d. “Naujienų” rengia
mose iškilmėse Lietuvos Ne
priklausomybei paminėti, taip 
pat įėjo j rengėjų skaičių prof. 
Mykolui Biržiškai sutikimo va
karą rengiant.

Sekmadienį, birželio 14 d. 
“Ukrainos“ • Redakcija rengia 
dįdelį koncertą-balių Congress 
viešbutyje, Florentine kamba
riuose. Programą išpildys ge
riausi Ukrainiečių artistai Chi
cagoje (dainininkės, daininin
kai, muzikai ir šokėjai). Kon-

Red. Atsakymai
Autoriui straipsnio “Tamis- 

tos su aukšta pagarba”: Musų 
nuomone geriausia taktika vi
siškai jį ignoruotį, todėl Tams
tos rašto nedėsime.

2536-40 W. 63 St.
HEMLOCK 8400 
J. NAKROSIS, Vedi jas

Naujos elektrikinės drabužių plo 
vyklės parsiduoda už naujas 

žemas kainas:
Nauja PRINCESS
PLOVYKLA,

TURĖJO HEMOROIDUS 5 METUS. 
DABAR IŠGYDYTA

00 metų nnižluiiH moterių išrodo kaip 40.
Martha Rlchtor, 4841) Wabansia Avė., ra

šo: “Aš kentėjau nuo hemoroldų 5 inetufl. 
AŠ turėdavau galvos skaudėjimus, kvaitu
lius ir negalėjau dirbti. Bet dabar aš esu 
išgydyta. Aš esu 00, bet išrodau kaip 40. 
Ačiū Dr. P. D. šymanskiul, hemoroldų spe
cialistui, 1800 N. Damen Avė., Chicago, III., 
už Jo pastebėtinų hemoroldų metodų, kuris 
išgydė mane".

Pagalios jus galite būti išgydyti be pei
lio. ligoninės ar operacijos. Dr. dymanskio 
beskausmis metodas yra stebėtinas. Nerei
kia išlikti iš darbo. Nauja žema kaina— 
lengvi išmokėjimai. Ateikite šiandie ar ra
šykite dėl 5 dienų Nemokamo Namų Treat- 
mento. — Namui S-M-S Herb Nu-Tonlc.

193 1 metų mados, kombinacijos 
radios su gramafonu, pasirinki
mas. Columbia, Knights, Kennedy, 
Philco ir kitų, nekurie yra verti 

iki $225.00, Peoples Krautuvėse

... $75.00

BUS LABAI GRAŽUS LIETUVIŲ

RADIO PROGRAMAI
PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS

Tūkstančiai tapo išgydyti ir padaryti 
/laimingais.

Speciali In-Mo-Ray treatmentai atsteigia tvirtumų silpniems vyrams.
Dr. Ross kainos yra prieinamos kiekvienam. Mokėjimus galima sutvarkyti 
kaip butų jums lengviau. , -

DR. B. M. ROSS, 35 South Dearborn St.
Kampas Monroe Street. Crilly Building.

Valandos: 10 A. M. iki 5 P. M. Nedėliomis 10 A. M. jki 1 P. M. 
Taipgi Panedėliais, Seredomis ir Subatomis 10 A. M. iki 8 P. M.

Labai Sumažintas Kainas
AREJOSE

Crovvn ir Alcazar naujos 
Standard padarymo pilnai 
liuoti buffet mados gesintai pe
čiai, verti veik du CCQ 
sykiu šios kainos

Ukrainos” Spaudos 
Balius

Namu Reikmenys
Del vasaros patogumo dabar galima įsigyti už

Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖSE

Specialistas — Įsteigta 30 Metų 
Kraujo pakrikimai, užkrėčiamos ligos, 
chroniškos, nervų ir privatiškos ligos iš
gydomos. ' ' '

GERIASI AMERIKOS IR
EUROPOS GYDYMAI

komes

; Not Ine.
6755 So. Westerh Avė., Chicago

-<■ • s ,• > •
.

Puikios Ledaunės Parsiduoda už 
Mažiau Kaip Pusę Kainom Su 
2 durim tik $7.95

$12.50
Elektrikinės ledaunės (refrigerato- 
riai) visų gerųjų isdirbysčių ga
lima įsigyti Peoples Krautuvėse už 
mažesnę kainų, pilnai įrengtos na-

$130.00
ir augščiau.

ANT GERŲ PIRMŲ M
Kurių pirmi morgičiai baigėsi, arba netru

kus baigsis ir tiems, kurie reikalauja 
mažos paskolos be komiso.

J. Namon Finance Cti.Not Ine.
skolina pinigus ant pirmų morgičių 

nuoš. palūkanų ir 1% nuoš. ir 
Rūgimi komiso ant 5 metų.

I kaipgi nereikia mokėti už padarymą
IK paskolos raštų ir apžiūrėjimą namo. 
„. Tamstoms svarbu yra žinoti kodėl

mes tokį mažą komisą rokuojame. 
O tai dėlto, kad musų teisingais pa
tarimais ir patarnavimu mes įgijome 
žmonių pasitikėjimą. Todėl dabar 
mes turime daug kostumerių lau
kiančių pirkti iš mus pirmus morgi- 
čius. Tad kuo daugiau mes išduoda
me paskolų, tuo daugiau parduoda
me morgičių. Tokiu tai budu mums 
apsimoka ‘mažinti komisą, o tas vi
siems išeina ant naudos.

Nežiūrint kaip didele butų paskola, pas mus visuo
met yra pinigų kada tik būna reikalinga.

Patartina lietuviams, kurių morgičiąi baigiasi arba 
baigsis už 5 ar 6 mėnesių, kreiptis pas. mus dabar ir 
užsisakyti, kad vėliau nereikėtų rūpinti. Nuošimtis už 
pirmų morgičių paskolą prasideda rokuotis tik nuo to 
laiko, kada bus jums išmokėti pinigai.

Iš tų, kurie reikalaujat greit mažos paskolos, nuo 
$50 iki $300, mes neimam jokio komiso, vien tiktai le- 
gališką mėnesinį nuošimtį ant neišmokėtos sumos. Jus 
galite gauti pinigų taksų užmokėjimui, assesmentams, 
nuošiihčių mokėjimui, dalies morgičiaus atmokėjimui, 
pataisymui namo arba kitokiems reikalams. Musų man
dagus patarnavimas jums patiks. Paskolos iki $300 yra 
po valstijos priežiūra.

* , -I

Pirma tokia didžiausia lietuvių finansinė kompani
ja suorganizuota per J. NAMON, kuris yra ekspertas ne
judinamo turto ir patyręs daugelio rųšių kitokio biznio. 
Jam yra tūkstančiai žmonių pasitikėję už jo teisingą 
.žmonėms patarnavimą.

Patarimus ir informacijas suteikiame kiekvienam 
veltui.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Visų jų ligos simptomai pana
šus. Koroneris ir chemistai 
bando ištirti paslaptį.

$50,000,000 naujoms 
mokykloms! guma bankų rengiasi vėl atsi

daryti.

Graborlai

Trys bombos sprogo
Laike trijų dienų Chicagoje 

vėl įvyko eilė smarkių eksplio- 
zijų. Viena nepaprastai stipri 
bomba išsprogdinta pereitą ryt
metį anksiti prie durių Vieno au
tomobilių pirklio Thomas Har- 
rigan, 438 Madison St. Tojo 
pačioje apylinkėje įvyko eks- 
pliozijos antradienio ir trečia
dienio naktimis. Nesusekta 
priežasčių, delko ir kas tas 
bombas sprogdina.

Naujas Chicago Bar 
Association prezi

dentas
Buvęs mokytojas, Charles P. 

Megan, išrinktas Chicago Bar 
Association prezidentu. Jis pir
ma buvo Chicagos mokyklų su
perintendentas.

Board of Euducation vakar 
dieną priėmė nutarimą išleisti 
bondsų už $50,000,000 ir iš tų 
pinigų (tuojau pat statyti dau
giau mokyklų. Tam tikra* re
zoliucija tuojau siunčiama le- 
gislaturai. Mokyklų namų sta
tyba daugeliui tuksiančių dar
bininkų duosianti pastovesnio 
uždarbio.

--------- —,—j--- :—|
Kad Pagelbėti Far 

meriams

Illinois priėmė pasiūly
mą išleisti 5 bilijo

nų paskolų
Paskolos tikslas—gerbūvio 

atstatymas

Bankų padėtis tvarkosi

Matykite paukščius val
gančias gėles

Garfield Park Conservatory 
šiandien ir šį sekmadienį gali
ma matyti išstatytas parodai 
gėles, kurios minta pagautais 
paukščiais. August Koch, žy
mus botanistas, turi susirinkęs 
iš viso pasaulio įvairių keiste
nybių. Paukščius valgančios 
gėlės rastos South Californijoj. 
Tų gelių lapai yra panašus į ro
zetes, nuo 3 ligi 5 colių ilgumo. 
Lapų viduj yra eilė aštrių dan
tų, lyg šepečiukai. Kuomet 
vabalas ar paukščiukas įlenda 
vidun, tai lapai lyg žmogaus 
ranka susigniaužia. Gyvūnėlis 
aplietas tam tikra sultimi tuo
jau miršita, ir gėlė pradeda jį 
čiulpti.

Springfielde vakar Senatas 
vienbalsiai priėmė Hearsto pa
siūlymų, kad Suvienytos Valsti
jos išleistų $5,000,000,000 vi
daus paskolų, kurios tikslas bu
tų darbams ir pramonei atsta
tyti. Atstovų namas jau die
na pirmiau tą pasiūlymų pri
ėmė vienbalsiai. Kitų savaitę 
gubernatorius pasirašys rezo
liucijų, kuri bus pasiųsta prezi
dentui Hooveriui. Net Milwau- 
kee Hearsto sumanymas rado 
simpatingo pritarimo.

Cermakui visur nepasi
sekimai

Iš banko paėmė ir ban
ditams atidavė

Joe Cohen, atsargus pilietis 
ir kriaušius. paskaitė laikraš
čiuose, kad tolimesnieji miesto 
bankai nėra gera vieta pinigams 
laikyti, tad nuėjęs išsiėmė savo 
depozitų $250 ir dar pasiėmė 
savo pačios furcoutų $650 ver
tės ir fordukan įsisėdęs išva
žiavo j “loopų”, padėti į dide
lį bankų. Bevažiuojant priva
žiavo banditai su didele mašina 
ir prispaudę Joe forduka prie, 
sienos, paėmė' “į depozitų” ir 
pinigus ir “coutą”.

Naujų klapatų turi majoras 
Cermak dėl Chicagos skolų. Pa
skolos dar negauna, o tuo tarpu 
švietimo taryba priėmė nutari
mų leisti $50,000,000 paskolos 
bondsų ir legislatura rengiasi 
birželio 20 d. tų paskolų svars
tyti. ;

.......................    ■ . ' "T

Metinės Mirties Sukaktuvės

Paslaptinga radio mirtis
Penkios jaunos moterys dir

busios vienoj South Side radio 
tubo dirbtuvėje pradėjo sirgti 
daktarams nesuprantama liga. 
Viena iš jų, Mrs. Joscphine 
Keim, 35 m. mirė St. Luke li
goninėje. Kitos, atrodo, pagis.

ROZALIJA MIŠKINIENĘ 

persiskyrė su šiuo pasauliu 15 die
ną birželio, 1930 m., sulaukus 
28 metų amžiaus, gimus Lietu
voj. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, sūnų Petruką, Įduk
terę Eleną ir gimines. Liūdnai at
minčiai musų brangiausios žmpnos 
ir motinos Rozalijos Miškinienės 
bus laikomos Šv. Mišios Šv. Jur
gio bažnyčioje, birželio 15 ęt 193 1 
m.. 6:,00 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pąžįstąpius 
atsilankyti į pamaldas.

Mes tave musų brangioji žmo
na ir motina niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas tave ateisime. Lauk mus at
einant !

Nuliūdę liekame,

Vyras ir Vaikai.

Vakar dar ramesnė atmosfe
ra jautėsi Chicagos bankų ope
racijose. Pinigų įplaukimas ir 
išplaukimas veik pasidarė nor
malus. Išėmimai jau bedaromi 
tik grynai biznio reikalams.

Apskaityta, kad laike pasta
rųjų dienų depozitų išimta iš 
bankų vos tik 4 nuošimtis visų

Midwest Stores organizacija, 230 gro- 
sernių kooperatyvas, k? Hk paskelbė, 
kad ji pitks kiek galima dauginusią pre
kių tiesiai iš farmetių, kųri« ątveža sa
vo prekes į miestą parduoti įvairiuose 
parketuose.

Kiekvienas farmeris gali atvęžri savo 
produktus—daržoves, vaisius, sviestą, 
kiaušinius (ne'’ mėsą ir ne paukščius) 
tiesiai į Midwest Grocery Co., kurios 
sandeliai randasi prie 24th Place ir S. 
Western Av^. šios o'rganizacįjos pirkė
jas apsvarstys visus pasiūlymus atsižvel
giant į tos dienos marketo kainas.

....................... . ......... 1 "■ ? "■ 1 ---------------- "

Graboriai 

UETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

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

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artėliau Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, 1LL.

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

IR CHIRURGAS 
So. Loomis St. 
Blue Island Avė.
12 A. M., 2 to 4 

8:30 P. M.

Phone Boulevard 4139 
a' MASALSKIS

BUTKUS
Undcrtaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Lietuvės Akušerės

——o—
DR. MARGERIS

Išvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos menesio 

pabaigoj.

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
1

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597 
--------O--------

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad. neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė,
CHIČĄGO, ILL.

IGN. J. Z0LP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

GYDYTOJAS
Office 1724 
kamp. 18 ir

Valandos: 10 to 
8 7 to

Res. Phone Fairfaz 6353
■    II—1111 .t!. IW|WĮ..II

Telefonas' Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

........ o

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Ncdėlioj pagal Nutarti

PRANEŠIMAS

Dr. Susam A.

Slakis
atidarė naujai ofisą
4145 Archer Avė.

(Kampas Francisco Avė.)

Dr. S. A. Slakis yra specialistė 
vaikų ligose.

' Priėmimo valandos: nuo 10 v. 
iš ryto iki 12-tos dieną; nuo 4 
iki 7 vai. vakare.

Scredomis ir nedėtomis . pagal 
susitarimą.

Ofisų tel. Lafayette 7337
Res. tel. Hyde Park 3395

ATYDAI!
Atidarymas

ATYDAI!
I

Pirmos Klesos
LIETUVIU •

jAURANTO
Subatoj, Birželio 13 d., 1931

MARQUETTE MANOR
6236 So. VVestern Avė. prie 63-čios gatvės
Visi vietiniai lietuviai, kaip biznieriai, profesionalai ir kiti, kurie nau

dojasi restauracijų patarnavimais, yra kviečiami atsilankyti.
W. A, JUČUS.

ANTANAS RASHINSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 12 dieną. 9 \ valandą ryte 
1931 m., sulaukęs pusės amžiau^, 
gimęs Tauragės apskr., Stulgių 
parap., Antininkų kaime. Ame
rikoj išgyveno 25 metus. Paliko 
dideliame nuliūdime brolį Petrą, 
brolienę Oną, du pusbrolius—JCą- 
zimierą ir Vincentą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, 
S. Hermitage Avė.

. Laidotuvės įvyks 
želįo 15 dieną, 8 
Eudeikio koplyčios į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi-. 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Rashinskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolis,

Laidotuvėse 
rius Eudeikis,

randasi 4605

panydėly, bir- 
val. ryte iš

Brolienė, Pusbroliai 
ir Giminės.

patarnauja grabo-
tel. Yards 1741. '

BRONISLOVAS KARBAUSKAS

Persiskyrė sp šiuo pasauliu Bir
želio 12 dieną, 9:40 valandą ry
te 1931 m-, sujaukęs 31 metų 
amžiaus, gimęs Chįcagoj. Paliko 
dideliame nuliūdime tftoterį Alice, 
po tėvais Bladikaitę. motiną Jo- 
sephiną, tėvą Julių, du brolius-— 
Joną ir Walter ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2340 South 
Albany Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, bir
želio 16 diena. 8:30 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Kar
bausko giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimu ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Tėvai, Broliai '■ 
ir Giminės.

Ląidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, tel. Canal 6174.

Vidikas- 
Lulevičiene 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas

Victory 1115 
Valandos:

ano 8 iki 2 po pie* 
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė. 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Bruns,wick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomis
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedėliomis pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

1327 So. 49th 

Telefonas 

, Cicero 3724

Ct,

Mrs. A. K. 
J ARUSI!

PHYSICAL 
THBRAPY 

8 MIDW1FE

6109 South 
Albany Av, 

Phone
Hemlock 9252

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago, III.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas*. 3102 So. Halsted St., Chicago 

arti 31 it Street

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

Akių Gydytojai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balząi^uotoja^
Moderniška KokplySia Dovanai 

Turiu automobiliu^ visokiems reika
lams. Kaimą prieinama

3319 Ąubuęn; Avenue (
CHtCAdf}tALl- - •

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Sabu savo ofisu į naują vietą po nr.
So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Ncdėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 782Q

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Te|, prospect 1930

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
Širdies. Plaučių, Inkstų ir Kraujo pakriki- 
mul sėkmingai gydomi. - Taipgi Akių, AUTU, 

Nosies ir Gerklės 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojus, Chirurgas, Osteopatas 

44 07-U North Avė.
Tel. Independence 0033

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 6 iki O.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearbotn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR < #ALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W18St 
Te|. Rooseyelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJĄS 
Patarnauju ląicfatuvė- 
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago,. III.

Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Pąlengvins ąkių, įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptekimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuitna jęataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolit^gystę. Prirengia 
teisingai hlęinidf? v*Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atydą 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandoj 
nuo 10 iki 8 vai. Nedelipj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NĄUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
--------O—-----

A. K. Rutkauskas, M, D,
4442 South Westecn Ąvenue

Tel. Lafayette 4146

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

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą « 

Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai h pi- 
, giai patąrnauju 

dieną ir nakt 
visose miesto da-

gelbininkč.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingu, sinipĄtingą; ir-į rfunų. 

. pą|mw’Wa?-, • Jl» -;W- Iriausiai s rejksiBflfift*

J. F. EUDEIKIS & CO.
Didysis Ofisas 

4605*07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai*. YARDS 1741 it 1742

Tel.

DR. G
LIETUVIS SPECĮĄLISTĄS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ąve.\ 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai 
*Mm^^*W**M%*WW*^*W**WVW^W^*WWVW»**W^**W%***WW^WN| 

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienus ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

„ Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytei 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Scredomis it ncdelioinis! nagai sutartį. 
Rezidencija 6628 Sp. \ Richmond Streęt 
i Telefonas Rėpublic 7863

DR. -T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Aręfcęr Ayenue

Valandos 11 ryto iki 1 pp pietų, 2 iki
4 it 6 iki 8 vak. Nedcliom nuo 10

iki 12 dieną.
Telcphonai dieną ir naktį Virgiuia 0036

Phdne Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
------- , ...... ............ ...... r.x......................

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro, 
Residence Phone Hemlock 7691

Phone Bouleyard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3
T«l. Prospecc 1028

Rez. 2359 S. Leavitt S t. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
x Ncdėlioj pagal sutarti '

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. \

Gydo staigias .ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

Valandos: nuu .10—12 pietų ir 
jiųo 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai • 

OFI^kS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. riuo 10 iki 12 v. dieną1 

Phqne MijJway $880 1(

Drs. S. E. Allen
ir

M. S. Allen *
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street 
i

Ąshhnd Avenue 
Prospect 6257

6657 So. 
Telefonas

A. A. OUS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
■r. 11 South Lo Šalie Street

Room 1934 TcL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olių—Utarn., Ketv. ir Subatos vak.
Vasalle—Pan., Ssr. ir Pctnyėicts rak.

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas 

■" ';y
Iki 3 vai. kortuose — nuo J iU 9 

Subątomu nup 9 iki 9 
52 East 107th St 

kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Dearborn St

Ketvergaią ofįsąi uždarytį.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. ■ 
Arti Leąvitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandoj 9 ryto iki 8 vakaro. 

Fredoj ir Pėtpyčioj nuo 9 ikį 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

' Ofisas vidormjestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Wąįhinyton St. 

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

Namų Tel. Hyde P«k 339?
•................-........................... ■ ■ „j IITW«

JOHN B. B0RDEN 
(John Ęagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22qd St. npy 6'9 
Telephone Rooseyek 9Q90

Namie 8*9 ryte. Tel. Rėpublic 9600
■....................... —1 - r —— -t*

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Paul M, Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room $414 

One North La Šalie Bldy.

•Y—

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Rcpublic 9723
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PRANEŠIMAIv

Mbrning Star Kliubas rengia smagų 
išvažiavimą į Jefferson girias nedėlioj. 
! irželio 14 d. Chicagos visuomenė šir- 
. ingai kviečiama aplankyti į šį musų 
smagų parengimą.

—........

Ch. Liet. Choro Pirmyn išvažiavi
mas birželio 14 d.. ' neįvyks, dėl nieku- 
rių priežaščių liko nukeltas ant toiiaus.

— Valdyba.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Komitetas.

18-tos Apielinkės S. L. A. 129 kuo
pos pusmetinis susirinkimas atsibus bir
želio 14 d.. 1:30 vai. po pietų. G. 
Chernausko svetainėj. 1900 S. Union 
Avė. Malonėkite visi • atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

A. Zalagėnas, Prot. rašt.

Dr-tė Lietuvos Vėliava Amerikoj No. 
1 laikys pusmetinį susirinkimą birže
lio 14. Antano Česnos svetainėj, 4501
S. Paulina St., 1 vai. po piet. Malo
nėsite atsilankyti. nes yra daug svar-
bių dalykų aptarti

— Joe Dabulski.
Naujas adresas 5217 S. Union Avė.

Lietuviška Teatr. Dr-tė Rūta No. 1 
rengia išvažiavimą Birželio-June 14 d. 
Kviečia visus draugus ir drauges atsi
lankyti.' Nepamirškite, kad bus linksma 
muzika, taipgi visas patarnavimas kuo- 
geriausias. Vieta—pas Grybą ant Kcan 
Avė., priešais Tautiškas kapines. .Nėra 
įžangos.

Kviečia visus Komitetas.

Mylėtojų Draugystės prieš- 
susirinkimas įvyks nedėlioj.

Audtmrijoj.

T eisybės 
pusmetinis 
Birželio 14 d/. Ch. Liet. Audtįprijoj. 
3133 So. Halsted St., 12 valandą die
ną. ‘ .

Visi nariai ir narės būtinai atsilan
kykite. nes turėsime svarstyti pagami
nimą draugystės ženklelių klausimą, ba
lių klausimą ir dovanų klausimą.

Už neatsilankymą bausmė pagal kon
stituciją.

Kurie esate užsilikę su mokestimis 
— užsimokėkite, ar 'pasiaiškinkite; to 
nepadarius, busite išbraukti iš draugy
stės.

S. Narkis. Sekr.

Ch. Liet. Choro Pirmyn dainų pa
moka atsibus panedėly, birželio 15 d., 
Meldažio svetainėj. 7:30 vai. vakare. 
Visi choro nariai malonėkite susirink
ti laiku, taipgi mylinčius dailę kviečia- 

' me prisidėti prie choro, nes jau pra
dėjome mokintis gražią trijų veiksmų 
Operetę “Agurkai”, kuri bus pastatyta 
atidarymui sekamo sezono.

—■ Valdyba.

----- o-----
VVest Pullman S. L. A. 55 kp. na

riams, 
į naują vietą. Tad __ --------------- ...
tais 
656

i. Šiuomi pranešu, kad persikėliau 
iją vietą. Tad su mokesčiais ar ki- 
reikalais kreipkitės: A. Statkus, 
W. 120th St.

. :------!.. .. .... -
■— .1 ..............

S

Indiana Harbor, ‘ Ind.—Pranešimas S. 
L. A. 343 kp. nariams. Gerb. narių 
labai prašau Tamstų užsimokėti užsi
likusias mėnesines mokesnias. Aš pra
šau, kad ateitumėt pas mane į namus. 
Aš bunu namie kas vakarą. Butų labai 
gerai, kąd sumokėtumėt iki 20 d. bir
želio, nes po 20 dienos, aš pasiųsiu į 
Centrą ir nebepriimsiu, jeigu vėliaus at
eisite. Pageidaujami tie, kurie yra pasi
likę po du mėnesiu.

P. S. Rindokas, fin. rašt./ 
2111 Broadway.

'Ofiso tel Lafayette 7337
Res. tel. Hyde Park 3395

Dr. Susan A. Slakis
VAIKŲ SPECIALISTU 

4 145 Archer Avenue 1
(kampas So- Francisco)

Va!.: 10 iki 12 A. M., 4 iki 7 P. M.
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą

l||,| I ■■ 1

CLASSIFIED APS. Į
Educationąl

Mokyklos

ii.

r* * ....... —' "
šeštadienis, birž. 13, 1931

v"-'1 ' ' •• ' . ..............................

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
B0

Automobiles Furnished Rooms

SVARBUS W1SCONSINO LIETU
VIAMS PRANEŠMAS

MOKYKIS BARBĖRYSTfiS 
, AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

BUICK MASTER 6 SEDAN

Aplinkybės priverčia mane parduoti 
savo vėliausio modelio Buick, keturių 
durų sedaną, kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai 
kaip naujas. Tai yra gražiausias ir eko
nomiškiausias karas, kokį aš turėjau. 
Turi 6 originalius visiškai naujus lai
tus, 4 ratų brėkius. Loraih spot light, 
snubers, gražų užbaigimą. Jis kainavo 
man virš $i,9$0. Priimsiu tik $325, 
nes man reikia pinigų. 2231 North 
Kedzie Ave.;, 1 > flat. Atsišaukite nedė
lioj. " . , .

KAMBARYS rendon vaikinams, mer
ginoms ar vedusiems, su ar be valgio. 

6920 So. Talman Avė.

v

RENDON du kambariai švariems vy
rams. Kambariai moderniški; nebrangi 
renda. 845 W. 54 St., Ist fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
kurie galbūt to Ir pageidauja. Greitas, kon- 
fldenclalls patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė roomlng house, ra
šo stotys ir garažai. Tel. Del. 9426. Mr, 
Ryan, Km. 603, 612 N. M lobi gan Avė,

——-o-———

--------- O---------
PARDAVIMUI grosernė su ar be 

namo. Galiu priimti mažus mainus. 5959 
S. Crawford Avė., tel. Hemlock 0291.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS S INSURANCE
Peikam, parduodam, mainom namus, 

otus, farmas, biznius visokios rųšies. 
4ėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
tas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
r parupinam 1 it 2nd mortgage leng

vomis išlygomis. Teisingas ir greitas

Birželio 14 d. yra ruošiama S.L.A.’ 
lOto Apskričio piknikas South Mil- 
waukee. Wis. Vieta: Badger Grove, 
priemiesty prie So. Milwaukee Highvvay 
15 kelio.

Visos šio apskričio kuopos pradedant 
nuo Waukegano. baigiant Sheboygan, 
kviečiamos skaitlingai šiam piknike da
lyvauti.

Šis piknikas ruošiama apskričio nau
dai, todėl privalom remti, nes ir ap
skritis kuopas remia. Tuo laiku ap
skričio iždas sumažėjo, turim dapildy- 
ti. Pilnai esu tos minties, jog S.L.A. 
visi nariai supras šį reikalą ir kiek iš
galėdami parems.

— S. L. A. 10h) Apskr. Organ.

Financial
Finarisai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI ir (kainuojami; ge
riausia cash kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY, '

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664I /

•GYVENIMO PROGA
: ' ' . ’ ,|J'. ■ I,.' •' . •»’ ; .

Auburn Vėliausio modelio sedaną, nu
pirktu mažiau kaip 9 mėnesiai at- 
paaukosiu tiktai už $300, nes tu- 
sukelti pinigus užmokėti morgičius 
mano namo. Karas yra ■ kaip nau- 
ir reikia pamatyti, kad jį įvertinti.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 
su ar be valgio; pirmos lubos iš fron
to, 3127 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA groseris pigiai, renda 
pigi, 5 kambarių pagyvenimas; turiu 2 
bizniu. 3417 So. Union Avė.

4425 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0455 

--------- O---------
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KADA SKOLINATĖS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

mos, kuri turėjo chicagiečių pasitikėji
mą ir prielankumą per 28 metus. _ .

ANTRA—Imkite paskolą bile sumoj 
iki $300 ant jūsų algos ar rakandų.

TREČIA—Pasirinkite tokį atmokėji- 
mo pieną, kuris jums yra parankiau
sias.

KETVIRTA—Nepadarykite klaidos.
Šaukite

no 
gal. 
riu 
ant 
jas 
4057 W. 16th St., Candy Stdre. 
--------- ---------—-4L - ----- --

CADILLAC

Vėliausio modelio sedanas, 
ri parduoti. Išvažiuotas tik 
tančius mylių. Karas yra 
stovyje ir sunku jį atskirti 
Negaliu pati karo draivinti ir paaukosiu 
jį tiktai už $350. ' 2538 North Cali- 
fornia Avė., Ist flat.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui, 
merginai bei vedusiai porai. Karštu van
deniu apšildoma. 3437 S. Emerald Av.

PASIRENDUOJA kambarys šviesus 
dėl vaikinų—galį valgj gamintis, yra 
maudynė. 827 W. 34th PI., 3-čios lu
bos užpakalyje,

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė, biznis cash, nėra knygučių. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon. 3423 So. 
Morgan St.

APSAUGOSI SAVO PINIGUS 
PIRKDAMAS NAMĄ

2 flatų naujas namas, 5 ir 5 kamb., 
miegruimiai, cementuotas ir pleiste-

T. B. WARD 
8 S. Dearborn St. ■ 

Room 612 Tel. Randolph 2060

Moteris ta
kelis tuks- 
geriausiame 
nuo naujo'.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino ar merginos prie mažos šeimynos, 
karštu vandeniu šildomas, telefonas. 
4517 So. Rockwell St., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
Cash tiktai. Turiu parduoti iš priežas
ties nesveikatos. Gera vieta ir gerai iš
dirbtas biznis.

2614 W. 42nd Street.

STUDEBAKER “PRESIDENT”
. <• ■ ■■ . ■,
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Studebaker sedaną. Var
tojau tiktąj nedėliomis ir šventėmis: ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. 
Otiginalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai. puikus mohair išmušimas. . Karas 
yra kaip naujas: 'Pirmas $375 paims 
jį. < Atsišaukite nedėlioj.' 2238 Nofth 
Sa.wyer Avė. , ‘ J >

PASIRENDUOJA gražus kambarys 
vaikinams arba merginoms. 3402 So. 
Auburn Avė., 3-čios lubos.

PARSIDUODA “sandwich shop”, 
švariai užlaikoma vieta. Parduosiu pi
giai. 818 W. 18th St., Cbicago.

3 
riuotas beismentas. garažas, apdirbti por- 
čiai ir kiti moderniški įrengimai. Ran
dasi Brighton Parke arti Westem Avė. 
karų. Kaina tik $6,300; įmokėti su
lig išgalės.

Naująs muro namas 5 ir 5 kamb., 
moderniški įrengimai ir platus lotas. Ran
dasi prie vienuolyno. Našlė moteris 
priverstą atiduoti tik už $1 1,700; įmo
kėti 

5 
žas.

NAUJAS Lietuviškas Hotelis. šva
rus, ruimingi kambariai, dėl pavienių ir 
vedusiųjų. Galima it; valgį pasigamin
ti. Prieinamos kainos, mandagus patar
navimas. ' '

Savininkas.
J. DEDYNAS

651 W. Madison St.

PARDAVIMUI labai pigiai icė cream 
parlor, saldainių, cigarų, smulkmenų, 
žurnalų sankrova. 2451 W. 69th St., 
tel. Prospect 10070.

$3,000.
kamb. nauja bungalow ir gara- 

Kaina tik $5.900; įmokėti $1,500. 
Kreipkitės pas

K. J. MACKE and CO.
6812 So. Western Avė.

Tel. Prospect 3140
--------- O--------

— A. Kaulakis, Rašt.

PINIGAI skolinami ant šėrų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL, 100 
W. Monroe St. Tel. Franklin 3495.

ESU priversta parduoti sedan Dodge 
Six. Pigiai. Subatoj visą dieną ir ne
dėlioj iki piet. 4002 S. Čalifornia Avė., 
tel. Lafayette 2382.

RENDAI , kambarys vaikinui arba 
merginai, vedusiai^ porai be vaikų, arba 
našlys su vaikais, kuriuos prižiūrėčiau.

3535 So. Union Avė. •

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
prieš-pusmetinį susirinkimą šeštadieny. 
Birželio 13tą d., M. Meldažio svet., 
2244 W. 23rd Place, 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai ir narės būtinai atsilan
kykite į šią susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti šiame susirinki
me.

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės j 
nas, Box No. 1258.

Laisvės
norite

Naujie-

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO.
7848 S. Ashland Avė. Tel, Stevvart 8815

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių; kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška sei- 
mina turi parduoti tuo jaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Patduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

RENDAI frontinis kambarys vie
nam vaikinpi, su visais parankumais. 
3415 Emerald Avė., 2-ros lubos.

Tautiška Draugystė 
Lietuvos Dukterų

— Rengia —

Išvažiavimą su Išlaimėjimais

Ned., Birž.-June 14,1931
S. SVILAINIO PLATFORMOJ 

Prieš Tautiškas Kapines 
JUSTICE PARK,‘ ILL.

Kviečiame visos atsilankyti skaitlin
gai, linksmai laiką praleisti, sykiu bus 
laimėjimai brangių dovanų, šokiai prie 
geros muzikos. Jeigu pasitaikytų lietus, 
išvažiavimas neįvyks ir bus paskelbta 
per laikraščius vėliau.

Pradžia 10 vai. rytą

Įžanga veltui

Kviečia DRAUGIJA.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir> jei aš apsl- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryB. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamlnavlmo—kas jums yra.

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

134 N. La Šalie St.
Room 316 Tel. State .4030

Nudažyki* debealfl bu saulCs Šviesa ir 
Eloktrlklnlu 

REFRIGERATORIU
Kam pirkti lodą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuota olaktdkini Rofrigeratorių už 

$59.50 ir augš.
ALLIED. ąEEMGERATOR SALES

L73B Jackson V ’ Seeley 10090
1401 W. Randolph .> 11
5081 Broadway ; . Edgewater 1800

‘RENDAI kambariai dėl vieno ar dvie
jų vaikinų su valgių arba be. prie ma
žos šeimynos, su visais parankumais. 
4201 So. Western Blvd., 1-mos lubos. 
' '     —  S   —«

PASIRENDUOJA furnišiuotas kam
barys dėl vięho ar f dviejų vyrų. 5840 
S. Kedzie Avė., Grovehill 2092, .

Personai

galutino iiegzamlnavlmo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS ' 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo į. iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

REIKALINGA paskola $5,000 int 
pirmo morgičiaus dėl gero bizniavo na
mo, geras komišinas. A. Ąmbrozevičins, 
3210 S. Halsted St., tel. Calumet 5784.

.mbrozevičiūs, 
alumet 5784.

20

po 
Nedė-

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

REIKIA $1500 ant morgičio. 
Mokėsiu komisą, ir 6%—ant 
metų. Naujas ir geras namas. 
Saugus inventmentas. Box 1310 
Naujienos, 1739 So. Halsted 
Street, 

d \

Business Service
• Biznio Patarnavimas

BARGENAS.?--—Hoo.ver vac. cleaner 
i u atač. $15, gqr. stovy. Englevvood 7640 
-"■-i*. -------eį*........ a'i... .i i—,

PRIVERSTAS—apleisti savo gražų 
apartmentą, galima r ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb; 
setai, elektr. radių, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t, Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St„ 
Englewood 116^% - ‘ .

7 L U ! .
. ..................................... ■■■■■■ .. ............................... ............. .........................., 

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai.
$40—kol jų išteks.

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PAIEŠKAU dėdės Antano Tamošai
čio, pirmiau, gyveno Btidgeporte, Chi- 
ca^oje. Esu atvažiavęs iš Seattle, Wash., 
noriu pasimatyti.pasimatyti.

ALEX TAMOŠAITIS 
Y.. M. C. A. Hotel 
826 So. Wabash. Avė.
r.... .......     -...... ..... . .... ............ ..... ............

Juodieji inkštirai, spuogai pašalinami ant 
visados, taipgi visokie odos išbėrimai., 

SOUTH-PARKWAY LAB, 
403 E. 61 St. 
Normai 6303

Valandos 10 a. am, —- 5 p. m. 
„ 7-9 p. m.

Farms For Sale , 
j .Ūkiai Pardavimui j

ILLINOIS FARMOS
120 akerių farma Fayette County, 

visa dirbama. Namas geras, ir yra kiti 
budinkai. 3 % mylios nuo kieto kelio. Kai
na $25.00 akeris. Įnešti $700.00, ki
tus ant ilgų išmokėjimų.

120 akerių farma Fayette County, 
80 akerių dirbamos žemės, 5 akerių 
f rūktų sodnas, 35 akeriai gero miško 
ir ganyklos. 1 mylia nuo miesto ir 
1% mylios nuo kieto kelio. Yra geras 
4 kambarių namas, beismento barni 
30x50, 2 virštininkai, 18x26 kožnas, 
ir namas su gasolino enginu vandeniu 
pumpuoti. Kaina — $3,750.00. Įnešt 
$1,250.00, kitus du žygiu į metus mo
kėti po $115.50 už sumą ir procentą. 
Labai geras bargenas.

100 akerių farma Effingham County, 
85 akeriai dirbamos, iš to yra 18 ake
rių laukų. Geras 5 kambarių namas ir 
kiti budinkai. 1% mylios iki kieto ke
lio, 3% mylios į miestą. Ta farma ant 
gero kelio. Kaina $30.00 akeris. Ant 
lengvų išmokėjimų. ’

Kurie ieškote gerų bargenų. rašykite: 
T. C. CRIMMINS 
c-o Kagay Realty Co.

Effingham, Illinois

PARDŲPSIU arba mainysiu ant' Chi- 
cagos prapęrtės. 160 akerių farmą, Mi- 
chigan, valstijojer Esu našlė moteris, nė
ra kam dirbti, tai kas ką turite mai
nyti, prašau atsiliepti. Gera farma geram 
žmogui. ’

717 W. 2Ist PI., 1-mos lubos 
Tel. Roosevek 2128

--------- O---------
PARDAVIMUI medinis 2 flatų na

mas su bizniu. Galima pirkti su bizniu 
arba atskirai. Priimsiu automobilių mai
nais. 6009 So. May St.

ALGONQUIN, ILL.
Keletas puikių namų prie pat Fox upės, 
yra vanduo, gasas, suros ir elektra. Kai
na $3,000 ir augščiau. Ištirkite šiuos 
bargenus. Del platesnių žinių kreipkitės 
‘ JOHN DVORAK, Jr.

Telefonas Algonųuin 8 J

NETRAUKIT pinigų iš banko, nes 
galite pražudyti. Aš priimsiu jūsų ban
ko knygelę, o jums duosiu geriausį na
mą, 2 flatų, geriausioj apielinkėj, be
veik už pusę kainos. Arba kampinį lo
tą. 72 ir Maplewood Avė. už kainą 
kiek improvementai kainavo. Kas norė
sit—pastatysiu jums namą kokį tik jus 
norėsite. Arba jei norite farmukę Le- 
monto apielinkėje, matykit L. JARUSZ, 
6109 S. Albany Avė.

CLASSIFIED ADS
Keistučio Spulka

Berkshire 1321.

For Rent

AutomobilesWISSIG

CHAMBERS ROOFING CO. — Se
nas darbas musų specialybė. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
2630 Wallace St., teį. Victory 0943,.

Ant lengvų išmokėjimų, Atlieku 
atsakančiai ir pigiai.

F. Skrabutėnas, 
5348 S. Halsted St.

Yards 2773

; ,ęa|ifornM Avė.

M,

t ■

VACUM Valytojas, kaip naujas ir 
elektrikiniai mogliai. Tel. Prospect 5339.

RENDAI 5 kambarių flatas, pečium 
apšildomas. Renda pigi. 3219 Auburn 
Avė., tel. Virginia 2409.'

840 West 33rd Street, Chi
cago, atidarė 120 Seriją Gegu
žes 7tą, dabar yra proga pra
dėti taupyti savo uždirbtus 
centus. Keistučio Spulka nuo 
1897 metų pagelbėjo lietu
viams sutaupinti milijonus, ir 
pagelbėjo tūkstančiams žmo
nių įsigyti nuosavus namus, 
lengvu budu mokant po mažą 
sumą į savaitę. ‘

Jeigu dar nepradėjote tau
pyti Keistučio Spulkoje, tai 
dar nepervėlu, nes teisių kny
ga neužgina nė vienam taupyti.

KALBĖK-ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos .ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios ' įstaigose, 
krautuvėse, * pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti,' taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien! »

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St. ’
CHICAGO. ILL.

» BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

Mes sudedame rynas, vandens nuovadas, 
skailaitus. Specialė atida į stogų dengi
mą. Darbas garantuotas. Apskaičiavi
mas dykai.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

'‘BARGENAS dd jaunavedžių. Pilni 
rakandai dėl 4 kamb., kaip nauji, 9x12 
Oriental kauras, puikus seklyčios setas, 
valgomojo kamb. setas, riešuto miegama
sis setas, 9x12 Wilton .kauras, lempos, 
kėdės, pusryčių setas, radio. 'Parduosiu 
r atskirai. 319 S. Keeler Ave„ 2 apt., 

Van Buren 3780.
ę , u i- ’ ’

MES PALIUOSUOSIME JUS
NUO SKOLŲ

Sulig musų orlglnallo visoj' šaly žinomo pie
no. indorsuojamo ir rekomenduojamo . žy
miausių biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik j| Žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visą sąvo skolą paverskite į mėnesinį pie

ną. su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. Iš- 
vengklte algų nnrašinėjimo, garnišmentų, la
bai griežtų kolektavlmų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų; ne
reikia pasirašytojų; nėra ‘red tapė’; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė.

Mes teimam mažą kalną už patarnavimą 
ir Išsiuntinėjimą.
. AMERICAN AMORTIZATION CO.
Suite 440 30 N. La Šalie St,

. t
FARMA 200 akrų, daugumas gyvu

lių, budinkai, žemė pirmos klesos. Kai
na $11,500. Pus* įmokėti, kitus 5 pro
centu. P. SLAUZIS, 2147 Webster 
Avenue. x

_______ _______________l_____________________
; , PARDAVIMUI 100 akrų farma pie
tinėj Michigano valst. dalyje. Gera že
mė ir visos triobos. Labai žema kaina.

F. A. RICE
Three Rivers, Micb.

PRIVERSTI parduoti už žemiausią 
kainą iš priežasties Jigos medinį kam
pinį bungalour, karštu vandeniu šildo
mą, dviejų karų garažas. 7200 So. 
Wood St., tel. Repubiic 8114. 
a. ... r. , . i i ,i . ................... ■ . i ........ ..

PARDAVIMUI ar mainymui geram 
stovyje 3 augštų kampinis muro namas 
su groserio storu ir 5 flatai. Randasi 
ant gyvos biznio gatvės. Renduojasi už 
$168.00 į mėnesį. Pardavimo kaina $16,- 
500, reikia įmokėt $3,500, likusią da
lį ant lengvų išlygų. Savininkas mainys 
į bile kokį privatišką namą nepaisant 
apielinkės.

MAINYMUI beveik naujas vieno aug- 
što muro namas su štoru ir 5 kam
bariais; karšto vandenio šiluma; randa
si netdli didelio teatro; tinka bile ko
kiam bizniui. Savininkas mainys į bun- 
galow ar į kitokį privatišką namą.

Atsiliepkite dieną ar vakarais sekan
čiai.

Exchange—Mainai

JOSEPH YUSHKEWITZ 
3647 Archer Avenue 
Tel. Virginia 0757

9x12 KAURAI 
DonieBtic 

IŠVALOMI ------- $1.76
Gyvumas ir spalvos ateteiglamos 

_ kaip naujiems.
Nieko nei m am už pasiSmlmt) ir pristatymą 
ant $6. ar daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžh). Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas.

■ PENSACOLA 7983 
CRYSTAL CARPET CLEANERS 

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie . Mohtrose

PARDUOSIME , pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus irfirankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt, tel. 
Triangle 4146.

REIKALINGAS senas auksas. Cash 
už seną auksą, sidabrą, platiną, brang-, 
menis, dantų crowns. U. S. Smelting, 
39 S. State St, kamp. Monroe.

Situation Wanted
Darbo leiko

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2. Garažai ir remodeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

Miscellaneous
’ Įvairus ________

' MAIN BUS DEPOT
St. Louis, $3 ................. . Detroit, $3

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persantdymui, pigiai. 

Vidurm. stotis 232 N. Clark St. 
4640 South Park Avė. Dreąel 8080

IEŠKAU darbo prie namų, trumpas 
valandas, turiu patyrimo.

6920 So. Talman Avė.

ESU patyręs painteris ir karpente- 
ris. Pataisau ir naują budavoju —- ga- 
radžius arba kas reikia prieinamų. Dirb
siu gerai, sąžiningai ir ‘pigiai. 129 E. 
104th St, tel. Pullman 6640.tel. Pullman 6640.

BARGENAS BIZNIERIAMS. 4 flatų 
kampinis muro namas ant biznio gat
vės, biznis geras—minkštų gėrimų, ais- 
kriminė, cigarų ir tabako. Priežastis di
delė—patirsite ant vietos.

Savininkas
3932 So. Čalifornia Avė.

MAINYSIU Jotą ant automobilio. Lo
tas randasi gražioj vietoj Marųuėtte 
Parke. Tel. Hemlock 9499.t ( •

~~Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

APSAUGOKITE SAVO 
PINIGUS, ĮDĖKIT Į

NUOSAVYBĘ
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti nuosavybę. Jus niekad 
nepražudyšite pinigų įdedami 
juos j nuosavybę. Daug sau
giau yra, negu kad laikytumėt 
gyvais pinigais—cash.

2 augštų mūrinis, devynių 
metų . senumo, perdėm moder
niškas. i ’
Specialia barg. $5,750
2 augštų medinis, ant cemen

to pamato, 30 pėdų lotas, 1—4 
kambarių ir 1—5 kamb. fla
tai, labai gražus namas, 2 ka
rų garažas. Turi būti parduo
tas Juojaus.
Specialė kaina $5,750
6 kambarių murinę bunga- 

low, perdėm moderniška. Tu
riu parduoti tuoj aus.
Specialė kainą $7,100

• 2 augštų mūrinis, naujas na
mas, garu šildomas, basemen- 
tas, didelis štofas, 5 kamb. gy
venimui viršuje. Turiu parduo
ti tuojatig.
Specialė kaina $10,700
B. R. PIETKIEWICZ 

AND CO.
2608 West 47th Street

KAS turi didesnį namą mainyc ant 
4 ir 5 kambariu mūrinio namo. Nėra 
morgičio. Savininkas gali pridėti pini
gų prie didesnio namo.

C. P. SUROMSKIS (Real Estate) 
3352 So. Halsted St.

Yards 6751
Vakarais Grovehill 0017

MAINOM

gera vieta, kai

Partners Wanted
Pusininkų Reikią

PARDUODAM IR
5 kambarių cottage, 60 pėdų lotas, 

kaina $2,000.
2 flatų muro namas, 

na $3,500.
2 flatai ir 7 kamb. cottage, kaina 

$6,500.
2 po 6 kamb. muro namas, extrsi 

lotas, $7,500.
A. GRIGAS 

751. W. 3 ist Street 
Tel. Victory 4898

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

.......-—i-r1 1........ .................................... .......

DIDELIS PELNAS PIRKTI 
VIŠTUKUS

Męs auginame ir pardavinėjame pasi
dalinimo pelnu pagrindu investoriams 
$10 ir daugiai!. Mes siūlome pardaVi-. 
nėjimo darbą., Dė> smulkmenų kreipki?1 
tės 2512, Irving Pąrk Blvd. ’

REIKALINGAS pusininkas į gerą biz
nį, kad ir su mažai pinigų, arba mai
nysiu į namą. Atsišaukite 1337 So. 
52nd Avė., Cicero.

Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

>514-16 Roosevek Rd. 
arti St. Louis Avė; 

CHICAGO, DLL.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 26 METUS, 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- / 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai* OFISO VALANDOS:. Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West ,26 St,, kampas Keeler Avė.. Tel.^ Crawford 5^573

DUMAN
SHBET METAL B ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas. Žemiausios kainos. Darbas 

i. garantuotas.
3552 So. Halsted St.

. Šaukite Yards. 0385
—■ii......... ..i .. .... ..... ... . .......... ..... ........—. .

BŪDAyOJU naujus ir taisau senus 
namus ir visokį darbą prie budinkų. 
" ' “ - ' ‘ -- i darbą

PASINAUDOKITE užtikrintu invest- 
mentu ir darbu; su mažai pinigų gali 
nupirkti arba prisidėti ant pusės. Rei
kale s kreipkitės pas A, Grigas, 751W. 
3 Ist Street. i

PASIRENDUOJA 6 dideli šviesus 
kambariai, karštu vandeniu šildomi, at
skiras boileris. Arti Elston Aye. busų. 
$5.5 su garažium. 5410 N. Lotus Ave„ 
Jefferson Park. < ' t .

j." : ■■ i -_____ L......

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS barbens. Mokestis pa-> 
gal sutartį. C. R. Suromskis, 3352 S. 
Halsted St., tel. Yards 6751.

AR JUS NORITE PASIDARYTI 
RINIGŲ?

Pardavimui ar mainymui 20 kamba
rių kotelis ir vasarinis rezortas, gra
žiai įrengtas. Randasi prie didžiosios gat
vės, 65 mylios nuo Chicagos, prie Mi-> 
cbigan ežero. Gražus ' byčiai maudytis 
ir puikus vaisiniai medžiai, ši praper
tė išlaikys gtiežčiausį tyrinėjimą. Tu
riu parduoti iš priežasties ligos. Agen
tų nereikia. Kreipkitės

5001 S. Western Blvd.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS
■ ‘ IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai 
prašau atsilankyti Ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau'- 
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias pritinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

IMntik 2082

PASIRENDUOJA graži Golden Dome 
Ballroom sale Brighton Parke, kampas 
Archer Avę,. ir S. Whippl,e ‘St. Salė tin
kama vestuvėms, bankietams, šokiams ir 
visokiems mitingams. Žema kaina už 
bile vakarą, kurį jus pasirinksite, Kreip
kitės prie ■ • .1' < \

RUBIN BROS.
Archer Avė, if Š. .

;X*1* Ląf a y ette ‘8705
. .■/, ■ ■■■ ■ !, .r'1-"

•.f

REIKALINGA 
PARDAVĖJŲ

Su ar be patyrimo, kurie taip
jau kalba angliškai. Jeigu jus 
turite plačių pažinčių ir norite 
dirbti, jus galite Uždirbti dide
lius pinigus su šia didele or
ganizacija.

Kreipkitės Room 848, 29 S. 
La Šalie St„ tarp 0 ir 11 vai. 
ryto,

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low, moderniška, tiesioginė linija, sta
tomas naujas “L.”

1519 W. 7Ist Place

EXTRA BARGENAS
South Side biznio prapertė—Storas ir 
3 flatai ant Ashland Avė., arti 51 St. 
transferinio kampo. Ideale vieta dėl gro- 
sernės ir bučernės. Verta $25,000. Sa
vininkas parduos už tiktai $12,500. 
Kreipkitės prie savininko

5129 So. Ashland Avė.

Ji- .

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
58x125. Kampas 69 ir Fairfield. Pigiai. 
2729 S. Trumbull Avė., Rockwell 0717»




