
F F*

, w... .-N ■■

The First and Greates! Lithiianian Daily, in America
c

The First apd Gręątęst. LĮthųąnĮąn Dąily in America
"L-* JL.-

NAUJIENOS
THB LITHUANIAN Oeiį-Y NEW9

PUBLISHED BY THE LITHŪANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South Halsted Street, Chicaco, Illinois

Phone Roottvelt .8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
> ■ . ..................................................................— -

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter. Mareli 7, .1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act pi;’ Mareli 3, 1879
• ■' t ■ ■ ■■ • • \ ■ ■ . . 1' .:

PUBUSHED BY THĖ tiBtfAHiAN NEtfS PUB.' CO.. INC.
1739 South MeUtM Street; Cbicato. IHinois 

pho^ KooMTelt 8500
• N’"..........   ■ ",1 1 ——*

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
7' ‘ -71 __

>1 " ..................■ liį 1 i.iiu—.................. .  —

VOL. XVIII

vedų sostinė pateko 
į socialistų rankas

Rinkimuose i Stokholmo miesto tarybą so
cialistai gavo 60 vietų, tuo tarpu kai vi
soms kitoms patrijoms teko tik 40 vietų

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 20. Socialistai Europoje vėl 
laimėjo didelę pergalę, šj kartų 
pačioje Švedijos sostinėje Stok
holme.

Per įvykusius vakar miesto 
rinkimus socialistai į miesto ta
rybų išrinko šešiasdešimt savo 
atstovų, tuo tarpu kai visos ki
tos paritjos bendrai gavo ta-

Susekta sąmokslas 
sunaikint Jungtinių 
Valstybių dirižablį

Akrone zeppelinų fabrike su
ėmė mechaniką komunistą, 
kuris esąs prisipažinęs dirbęs 
sabotažo darbą

v

AKRON, Ohio, kovo 20. — 
Tapo susektas sąmokslas sin.vi- 
kinti milžiniškų dirižablį “Ak- 
ron”, kurį Goodyear-Zeppelin 
korporacija baiga statyti Jung
tinių Valstybių laivynui.

Ryšy su tuo tapo suimtas 
. vienas Paul F. Kassay, 37 me

tų amžiaus, vengrų komunistas, 
kuris didžiojo karo metais buvo 
Austrų-Vengrų laly^ho kapito
nas. Dabar* jis djrbo kaip vie
nas dirižablio statymo mecha
nikų. *
Buvo valdžios agentų stropiai 

dabojamas
Kassay jau prieš kurį laiką 

buvo įtartas, dėl to jį stropiai 
dabojo teisingumo departamen
to agentai, kurie per pastaras 
kelias savaites nuolatos šalę jo 
dirbo kaip mechanikai. Jungti
nių Valstybių distrikto proku
roro McDermotto kvočiamas, 
Kassay, sako, prisipažinęs, kad 
jis norėjęs padaryti taip, kad 
dirižablis niekados į orų nepa
kiltų. .. ' /
Dalyvavęs komunistų sukilime 

Vengrijoj
Kassay praeitų metų birželio 

mėnesį atvyko į Akroną iš vie
no Clevelando aeroplanų fabri
ko kaip brangiai mokamas me
chanikas ekspertas ir, pasak 
teisingumo departamento agen
tų, ėmęs prikalbinėti kitus savo 
draugus darbininkus sabotažui.

Distrikto prokuroro kvočia
mas, Kassay, sako, prisipažinęs 
esąs komunistas. Jis dalyvavęs 
komunistų sukilime Vengrijoje, 
buvęs ten suimtas, bet paskui 
pabėgęs.

Jo namuose rado komunistų 
literatūros, laiškų, rašytų sve
timomis kalbomis, taipjau žy
mių, kad kai kurie popieriai bu
vo sudeginti.

Prokuratūra dabar bando su-

ORAS
Ligonio nusižudymas Iš

ST. PAUL. Min., kovo 20.-— 
Pirma kartą per dvidešimt me
tų duona čia šiandie nupigo iki 
5 centų kepalui vieno svaro svo
rio. 4

______________________________—

i*,",
Chicagai ir apielinkei feder^- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: 'j

Gali ’ būt lietaus 'ar sniego; 
nedidelė temperatūros atiriaina; 
stiprus pietų ir rytų vėjai.

Vakar temperattira įvairavo 
.tarp 33° ir 40° F. '

Šiandie saulė teka 5:53, lei
džiasi 6:02. Mėnuo leidžiasi 
8:36 vakaro.

Kaina 3c

rybojc lik keturiasdešimt vie
tų.

Tuo budu sostinės administra
cija dabar pereina į socialistų 
rankas.

Vakarykščiuose • rinkimuose 
socialistai Stokholme gavo 100,- 
500 balsų, kuomet per rinkimus 
1927 metais jie buvo gavę 65,- 
000.

sekti, ar Kassay sayo darbą 
dirižabliui sunaįkniti dirbo sa
varankiškai, ar sųmoksle su ki
tais komunistais ir su komunis
tų partijos žinia.

Kassay kaltinamas dėl 
laivyno hidroplano 

katastrofos
WASTI1NGTON, kovo 20. — 

Washington Sta'r praneša, kad 
Paul Kassay, kuris tapo suim
tas Akrone, busiąs apkaltintas 
dar ryšy su laivyno hidroplano 
katastrofa San Diego, Cal., pra
eito rugsėjo mėnesį.

Kassay tuomet dirbo San 
Diego, kai pakilusio į orą hid
roplano sparnai nulūžo ir lėk
tuvas nukrito. Pilotas užsimu
šė.

Ispanijoje prasidėjo 
didelė republiki- 

ninkų byla
kovo 
dide-

MADRIDAS, Ispanija, 
20.—šiandie čia prasidėjo 
lė politinė byla, kurioj svarbus 
ispanų respublikonų vadai, jų 
tarpe žinomas Don Niceto Al- 
cala Zamora', yra kaltinami pa
sirašymu revoliucijos manifes
to, respublikonų išleisto praei
tų metų gruodžio mėnesį.

Žynius pajamų mo
kesnių rinkliavos 

sumažėjimas
WASHINGTONAS, kovo 20. 

—Iždo departamento pranešimu 
pajamų mokesnių rinkliava' šie
met smarkiai sumažėjo, paly
gint su praeitų mėtų.

Šiemet iki kovo 18 dienos su
rinkta tik $88,691,515, tuo tar
pu kai pernai iki kovo 18 die
nos buvo surinkta $214,534,- 
548.

Buv. caro Mikalojaus 
knygynas pateko Kon

greso Knygynui
WASHINGTONAS,' kovo 20. 

Buvusio Rusijos caro Mikalo
jaus II. knygynas dabar yra 
Kongreso Knygyno nuosavybė. 
Jis tapo per tam tikrų asmenį 
nupirktas iš sovietų valdžios už 
$10,000.

Kolekcijoj, kuri buvo paimta 
iš caro žiemos Rūmų, yra 1,600 
tomų rusų, francuzų, vokiečių ir 
olandų veikalų. •

CEDAR. RAPIDS, la., kovo 
20.—Leroj Kelly, 20, metų am
žiaus ‘berniukas, sirgęs tvaikų 
paralyžium, gydytojų pasaky
tas, kad jis yra nebepagydomas, 
šoko j Cedar upę ir pasiskan
dino. . ;/

Chicago, IH., šeštadienis, Kovas-March 21 d., 1931
r

Atmetė komunistų pasiūlymų, 
kad karo laivų statymas Im
tų visai paliautas iki 1920 
metu ‘

%

[Acme-P. 8 A. Photo]

Meksikos Oaxaca miesto centras — Oaxaca -skaudžiui nukentėjo per neseniai įvykusį žemes
i '

drebėjimą. Daug namų buvo sugriauta ir žmonių užmušta.

Apie verstiną darbą 
sovietų Rusijoje

Chicagos laikraštis nurodo, kad 
baudžiava bolševikijoje vis 
tik yra

“Kas yra priverstinas dar
bas ?”

Tokia antrašte Chicago Daily 
Ncws andai įdėjo vedamąjį, ku
riuo aštriai kritikuojama sovie
tų Rusijos vyriausybės ir iš vi
so komunistų pareiškimai, kad 
sovietijoje nėsą, priverstino 
darbo. ;. '♦ - \

Visų pirma, sako laikraštis, 
Rusijoje yra daugybė kalinių, 
•kurie negali dirbti ten, kur 
jiems patinka. . Antra, ištrem
ti “kulokai” ir kiti tariami an- 
ti-revoliucininkai yra dangina
mi į tas sritis, kur yra' gami
namas. • miškas eksportui ,ir jie 
ten turi dirbti valdžiai arba ba
du stipti. Argi tai yra laisvas 
darbas ?

Pagaliau, ten yra' daugybė į- 
vairių beteisių— šventikų, jų 
vaikų, politinių eretikų, priva-1 
tinių prekiautojų ir kitokių, ku
rie sovietijoje neturi nė kokių 
pilietinių teisių.

Laikraštis primena neseniai 
Glazovo miesto sovieto išleis
tą dekretų, kuriuo įsakyta mo
bilizuoti miško darbams visus 
tam tikro amžiaus beteisius vy
rus ir moteris. Tiems, kurie 
bandytų išvengti mobilizacijos 
miško darbams, dekretu gru- 
mojama / sunkiomis pabaudo
mis pinigais ir priverstinu dar
bu.

Kapitalistiniuose kraštuose, 
sako laikraštis, taip mobilizuoti 
beteisiai vyrai ir moterys ne
galėtų būt laikomi 1 laisvais 
darbininkais.

Baisi tragedija Georgi- 
jos farmerio šeimoj

BUCHANAN, Ga., kovo 20.— 
Tom Laibam, 45 metų amžiaus 
vietos farmerys, matomai ga
vęs proto pamišimų, užmušė sa
vo žmonų, vienų 5 metų dukte
rį ir sužende tris kitus savo vai
kus, kurių du, turbųt, nebeiš- 
liks gyvi. Po to farmerys pats 
pasidarė gulą.

Devyni anarchistai pa
bėgo iš kalėjimo

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
kovo 20.—Iš valstybės kalėjimo 
čia pabėgo devyni anarchistai. 
Pabėgo ilgu tuneliu, kurį jie 
buvo iškasę iŠ kalėjimo, savo 
draugų iš lauko padedami.

Italijos karo laivas šau
kias pagąlbos

ALEKSANDRIJA, Egiptas, 
kovo 20. -—Nedidelis italų ka'ro 
laivas Porto Corsini, esąs tris
dešimt mylių į pietus nuo še- 
duano salos, bevieliu šaukias pa
galbos. Artimesni laivai sku
binas nelaimės vieton pagalbos 
suteikti.

pasažieriniam 
su motoriniu

Mrs. Ruth

3 užmušti, 12 sužeis
tų buso ir troko

WASHINGTQN, kovo 20. — 
Trys asmenys buvo užmušti, o 
dvylika’ kitų skaudžiai sužeisti, 
šį rytą vienam 
busui susidūrus 
sunkvežimiu.

Užmušti buvo
Dudley iš Newport News, Ray 
Morris iš Portsmouth, Va., ir 
vienas nepažįstamas žmogus. 
Sužeistieji ir užmuštųjų kūnai 
tapo nugabenti į Forth Humph- 
reys/ Va.

Nelaimė atsitiko Washihgton- 
’Richmond vieškely, netoli nuo 
Fort Humphreys.

1000 kinų komunistų 
krito kovoje su 

kariuomene
KIUKIANC; Kinai, kovo 20.— 

Oficialiu Kinų valdžios praneši
mu komunistų ba'ndos, siautu- 
sios Kiangsi provincijos pietų 
vakaruose, tapo smarkiai ka
riuomenes sumuštos. Kautynėse 
per pastaras keturias dienas 
tūkstantis komunistų buvo nu
kauti.

Mirė buvęs Vokietijos 
kanclerius Mueller
BERLYNAS, kovo 20. — šį 

vakarų mirė Herrmann Muel- 
ler, buvęs Vokietijos kancle
rius, 54 metų amžiaus. Jis sir
go tulžies akmeniu ir prieš ke
letą dienų jam buvo padaryta 
operacija. Pagaliau jis gavo 
dar plaučiu uždegimų.

» - .-L- n

Afridai puolė britų ka
reivius; 8 nukauti

LONDONAS, kovo 20.
Pešavaro praneša', kad Indijos 
žieminių vakarų pasieny kilo 
vėl neramumų.

Afridų būrys puolė britų ka
reivių kuopą, ir susikirtime 'ke
turi puolikai ir keturi britų ka^ 
reiviai krito negyvi. Septyni ki

lti kareviai buvo sužeisti.

Baisus viesulas Ok 
lahomos valstijoje

Labai nukentėjo Clinton mies
tas, kur 3 asmenys užmušti, 
daug sužeistų

OKLAIIOMA CITY, Okla., 
kovo 20. —Vakar vakarų Okla- 
homos pietų vakaruose siautė 
tornadas, per kurį trys asme
nys buvo užmušti ir daugiau 
kaip dvidešimt kitų sužeisti.

Skaudžiausiai nukentėjo Clin- 
tono\meistas, kur buvo, sugriau
ta namų ir daug stogų nuneš
ta. Sugriauta buvo taipjau 
viena mokykla, iš kurios betgi 
vaikai jau buvo pasišalinę, o 
todėl niekas nebuvo užgautas.

Daug žalos padaryta Desde- 
monos aliejaus laukuose.

Viesulų lydėjo . smarkus lie
tus ir ledai.

‘Piatilietkai’ turi pa 
dėt šunes, katės 

ir žiurkės

MASkVA, kovo 20. — So- 
vietams “piatilietką” vykinti 
turi padėti taip pat milijonai 
šunų, kačių ir žiurkių. S'aVo 
kailiais, žinoma.

Geriausi kailiai yra ekspor
tuojami į užsienius, kad butų 
galima įsigyti reikiamų mašinų 
ir žemės dirbamų padargų, o 
menki mažų gyvulių kailiukš- 
čiai suvartojami namie, sa
viems ■ rusų darbininkams ap
saugoti nuo žiemos šalčių.

Del to vaikai, stengdamies 
patys užsidirbti kiek pinigų, ei
na gaudyti palaidų naminių gy
vulių—šunų, kačių, neniekinda
mi nei žiurkių, šuns arba ka
tės kailis duoda nuo 25 centų 
iki dolerio, bet žiurkpalaikės 
kailiui paprastai moka tik. 2Va 
cento. Fabrikai iš tokių kailių 
dirba rubus sovietų rojaus gy
ventojams.

Nauji studentų neramu
mai Ispanijoje

/MADRIDDAS, Ispanija, kovo 
20.—Vakar Madrido ir Satago 
šos Universitetuose vėl įvyko 
aštrių studentų neramumų ir 
susikirtimų su policija^ Pasta
roji, /'bandydama atsteigti tvar
kų, vartojo plikus kardus.

—------------ ?----------------- ------ -r
Didelė traukinio katąs?

. trofa Francijoje
ETAMPES, Francija, kovo 

20.— Praeitų naktį čia susikalė 
gretasis Paris-Bordeaux trauki
nys. Katastrofoje septyni žmo. 
nes buvo užmušti, o •aštūopiojit 
ka kitu skaudžiai sužeisti.

11 milijonų markių 
antram karo laivui

BERLYNAS, kovo 20. — 
Reichstagas šiandie 183 balsais 
prieš 72 priėmė bilių, kuriuo 
skiriama 11 milijonų markių 
(apie 2^ milijono dolerių) ant
ram nedideliam kreiseriui. Ri
lius priimta antruoju skaity
mu.

Kai kurie socialdemokratai, 
kartu su komunistais, balsavo 
prieš bilių, bet 107 susilaikė 
nuo balsavimo. Manoma, kad 
bilius bus priimtas ir trečiuo
ju skaitymu.

Komunistų pasiūlymas, kad 
iki 1936 metų butų paliautų 
visokių karo laivų statyba, bu
vo atmestas 181 balsu prieš 71, 
tuo tarpu kai socialdemokratai 
nuo balsavimo susilaikė.

Kruvinos muštynės 
tarp. kom-fašistą„.

Vokietijoje'
-Va-BERLYNAS, kovo 20 

kar įvairiose vietose Berlyne į- 
vyko kruvinų susikirtimų tąfp' 
komunistų ir fašistų, koĮpunjs- 
tams paprastai darant užpuoli
mus hitlerininkų susirinkimų. 
Keturiolika fašištų buvo pei
liais subadyti arba pašauti. 
Penkiasdešimt penki raudonieji; 
buvo suimti. ‘ ■ ? j

Heldrungene kautynėse tarp1 
komunistų ir fašistų buvo ke
liolika pašauti, peiliais subadyta * 
ir akmenimis sužeisti. y i

Panašių kruvinų muštynių j- 
vyko taip pat Magdeburge, Gel- 
senkirchene, Oldenbiirge ir kir* 
tur. ; :

dar csę dd >urie
viešai apgailestavę, • : kad jis^ 
Lewis, gavęs Nobelio prizą. 4 

Po to: Dreiseris priėjęs prio 
Lęwįso ir kirtęs jam du kartu 
į žandą. / ; \ >
’ ’ Pi'ieš keletą Metų* Mrs. Levis, 
tuprhėt dar būVūs Miss pdrbth'y, 
Thompson, pąfašėrkhygų 
6^ ftdsšik‘\ eifiek vėiįau & 

reisėrį^parašė knygą apie RtįĮ
Siją. Mrs. Leįvis kaltino Dreįi 
šerį, kad jiš kopijavęs iŠ jos

M* • : L,.:
Banditai puolė banką; 
« pasigrdbė $35,000 ;;

reuilMiĖLPHIA, Pa., kovo 
20.—Vienuolika banditų, ajiai- 
ginklavusių> kulkosvaidžiu, šiaiū 

dię. puolė City National Banko 
skyrių ties :76ih St. ir, Elmwood 
Ąve. Sdvarę banko valdininkus 

riose įvairiose vietose, bet ža- j ir tarnautoj Us į voltų, banditai 
los nedaug tepadarė, ir žmonių pasigrobė j- $35,000 ir automo- 
taip pat niekas nenukentėjo. . įiljų pabėgo.

HAVANA, Kuba, kovo 20.-- 
Praeitų naktį Havanoje buko 
vėl išsprogdintos bombos ketų^

c>
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Mokytųjų seminarijų 
įstatymo projektas

KAUNAS......
įneštas hiin. kab. svarstyti. Ta
me įstatymo projekte numato
mą, kad mokytojai, baigę mo
kytojų seminarijas, 2 metus 
turės praktikuotis, o po dviejų 
metų praktikos prieš tam tikrą 
komisiją išlaikyti egzaminus ir, 
įšliakę, gaus cenzą. Be to, 
kandidatai priimami į mokyto
jų seminarijas busią tikrinami 
fizinio pajėgumo atžvilgiu: kad 
turėtų ašRių dikcijų, gerą klau 
są, sveikas akis ir t.t.

6 plečkaitininkų byla
KAUNAS.^ —Kovo 18 d. ka

riuomenės teisme Kaune bus 
sprendžiama 6 plečkaitininkų 
byla. Kaltinamųjų tarpe yra . 
viena moteris.

Sinclair Lewis gavo iš 
Drėiserio per žandą
NEVV YORKAS, kovo 20. — 

Evening Post praneša, kad va- 
kar vakarą per pokylį, surengtų 
rųsų rašytojui Borisui Pilnių- 
kui, Žinomas Amerikos rašyto
jas Theodore Dreiser davė‘ per 
Žandų Savo kolegai, rašytojui 
Sinclairui Lewisui, Nobelio 11- 
teraturos laureatui.

Pasak Ėvening Post, ppkylio 
metu Lewis buvęs pakviestas 
kalbėti. Atsistojęs jis pareiš- 
kęs, kad negalįs kalbėti drau
gijoj, kurioj esųažmogas, k»Ha 
iš )o, Lewiso, žrhonos knygos
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k APŽVALGA
Sidabras ir pasaulio ūkio 

j depresija
i -------- - —

Per daugelį metų nonnalįš- 
ka sidabro kaina buvo 60 cen
tų uncijai. 1928 m. birželio mė
nesyj sidabro vertė buvo daį 
labiau pakilusi. Bet nuo to lai
ko ji pradėjo smukti, kol, ant 
galo, pasiekė 25 centų. Per pa
skutines kelias dienas verte 
{vėl truputį pakilo, — dabar si
dabro uncijai mokama maždaug 
30 centų.

Tas smarkus sidabro vertes 
puolimas yra viena svarbiau
sių priežasčių pasaulio ekono
minės depresijos. Reikia žino
ti, kad daugiau nei pusė pašau-

Illinois valstija padarė už 
$38,000,000 biznio su 

Rusija

•Illinois valstija pąda’rė dau
giausia biznio su sovietų Ru
sija. Iš 150 šios valstijos firmų 
sovietai nupirko už $38,000,000 
įvkirių gaminių.
Nfew Yoi’ko ir Chicagos biržbš

Kartą šioj Vietoj jau buvo 
minėta, jog New Yorko biržoj 
vietos, parsiduoda po $400,000 
ir daugiau. Chicagoj irgi yra 
birža, kuri tačiau neturi dide
les reikšmės. O apie tai gali
ma spręsti jau# iš to, kad Chi
cagos biržoj vietos parsiduoda 
maždaug po $19,000. —- K.

DeįkešiJ'a. pirmiausi^ palieti 
Vokietiją, Angliją ir Įeitas im 
duštrineš šališ. Veliadkltl t^6 
užgautos žemės ūkio šalys, pa
vyzdžiui, 't)lahdijk. TaČidU da
bar ta šalis pergyvena krizę. 
Kai kuri'e feiškiA Nuomonę, jdg 
industrines šalys / tuYl pi’bgos 
greičiau atslgriebtk 
mes ūkio kraŠVai. tekfaffi’b ht- 
vėjyj oiaiidija dai’ 
■galės pašillUpštlot'i Mo d^Bak- 
tinėš depresijos. — K.

kitų 'šalių; To reik^laVo' ypač 
kmulRiėji aliejaus gamintojai 
cen tralinėse valstybėse. Valdžia 
pasižadėjo dalyką ištirti. Bet 
iki valdžia ką nors tuo reikalu 
padarys, ailejus turi būti gami- 
namas ir parduodamas, nes už
daryti aliejaus šaltinius, arba 
laikyti Mj'ejų tarikoše yra dide-

iš aaik-
įaug,

•f. ■ b

- K.

Kituose Kraštuose
sę.

Dėl sidabro nusmukimo Mek
sika nebepajėgė mokėti nuo
šimčius užtrauktoms pasko
loms, kurios siekia apie pusę 
Biliono dolerių. Nuošimčių mo
kėjimas tapo atidėtas dviem 
metam.

Tai maždaug tokią susidarė 
situaciją dėl sidabro vertės nu
smukime.
Chiciagos distrikte biznis 

pūtį pagerėjo

Apie Chicagą biznis po 
pUtį eina geryn. Vėliausi
nešimai sako, kad plieno ir ge- 

pad i dėjusi 
Illinois dar- 
s'ako, jog 
ir bedarbių r

tru-

tru-
pra-

viršprodukcijos? ležies produkcija 
dviem nuošimčiais, 
bo departamentas 
šiek tiek sumažėjo 
skaičius.

tą 
Se- 
si-

. ■ \ ' 1 • • > • • 1

tokių aplinkybių darys aliejaus 
gamintojai? Jų padėtis gana 
kebli. Jie negali laikyti susi
pylę tankose aliejų arba laukti 
augštesnių kainų, nes viena, 
jienis reikalingi pinigai, o kita, 
aliejaus šaltinis sykį pragęžtas 
—iš jo teka' gyvi pinigai. Su
pirkinėjimo kompanijos teisina
si, jog jos negali brangiau mo
kėti, kadangi esančios privers 
tos pardavinėti aliejų žemomis 
kainomis.

Jeigu greitu laiku federalė 
valdžia neįsikiš į aliejaus pra
monę, tai, aišku, kovą laimės 
stipresnės finansiškai kompani
jos. Mažesnės aliejaus gami
nimo ir pardavinėjimo kompa
nijos turės savo duris užsidary
ti. Jau. pereitais metais gana 
stiprios kompanijos labai ma
žai uždirbo, kitos ir nuostolių 
turėjo. Gi nemažai mažesnių
jų ir silpnesniųjų kompanijų at
sidūrė “receiverio” rankose, ar
ba buvo didesnijų kompanijų 
išpirktos. Ir šioj kovoj— silp
nesnieji žus, stipresnieji laimės. 
Tuo tarpu automobilistai nau
dojasi kai kuriose vietose gana 
žemomis gazolino kainomis. V.

kompanijoms, kurių automobi
lių kaina yra’ apie $1,000. Viši 
žino, jog su Fordu sunku kom- 
peticiją varyti.—V.

............j... i —.. ....................................... -■ i . — .

Del tų, kurių svei
kata yra menka 
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Konstipacija Ir pakrikę ankstai leidžia kū
nui sugerti nuodus, kas pagimdo inkstu ar 
puslSs tdesima. virškinimo pakrikimus, su. 
radusius vidurius, aitrumu, palvos skaudėji
mą. vėmimą, nerviSkumą, bemieges naktis., 
netekimą nervinio ir muskulinio stiprumo ir 
abelnft menką sveikatą.

Nuga-Tone sureguliuoja vidurius ir nu
gali konstipacija.. tuo išvalydamas kraują 
nuo ligas gimdančių nuodų. Jis priduo
da naujų gaivumų ir jėgas visiems orga
nams ir funkcijoms, suteikia poilsingą, at
gaivinanti miegų ir priduoda naują smagumų 
gyvenimui.

Jus galite gauti Nuga-Tone bile kurioj 
aptiekoj. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi 
jų. paprašykit ji užsakyti jų iš savo džia- 
berio.

(An?arsinimas)

' CHAS JOSEPH
Musų keliaujantis agentas 

lankosi po apielinkes mieste
lius užrašinėdamas Naujie
nas, pardavinėdamas kny
gas. šiomis dienoms! bus Au
rora, St. Charles, Rockford, 
Kewanee, Moline, Rock Island, 
Peoria ir Spring Valley. Prašo
mi draugai ir rėmėjai jį pa
remti.

jie atpinga. Tas patb 
atsitiko ir šii aiieįttft. Aliėjauš 
buvo daug prigaminta ir jis 
buvo piardavihėkamas, tam tik- 
roitnis di^ėšpiiįjij kompanijų nu
statytomis kainomis. Kai ku
rie aliejaus, taip vadinami, 
“butlegeriai” dažnai pardavinė 
jo aliejų, nors ir daug prastes
nį, daug žemesnėmis kainomis, 
llbįu didesnės kompanijos. Tas 
dainai privesdavo Prie to, kad 
didėfeilš kompanijos paskelbda
vo fevk mkžiehlšįems ir inimdš/ 
davo savo produktams kainas 
ant tiek, jog mažesnieji turėda
vo savo bi^iį , UŽšidaryti., Ta 
įnejauš kova dar nei dabar nė- 
baiįtii. Kaip laikraščiai pra
neša, Kalifornijoj dabar alie
jaus galiono kaina yra 5c. Vi
si .žino, kad niekas negali už 
tokią žemą kainą ilgai parda
vinėti aliejų, nes jo pagamini
mas daugiau kainuoja. Bet, 
hiat, čia eina žūtbūtinė kova 
rinkoj ir nepaisoma kiek bus 
nuostolių, bile tik priešą nu
galėjus.

šiomis dienomis prasidėjo di
delė ko Va ne tik “ret'ail” rinkoj, 
bet ir supirkinėjime neapdirbto 
aliejaus. Didesnės supirkinėji- ■- ■ l. • 
mo aliejaus kompanijos numušė 
kaj kur visu trečdaliu neap-

Jau apie pora metų aliejaus 
industrija gyyena sunkius lai
kus. Sunkus; Įnikai aliejaus in
dustrijai užėjo todėl, kad per
daug aliejatiš .pagaminama. Ma
žai kas buvo daroma, kad regu
liuoti aliejaus ..produkciją. Tuo 
tarpu yis buvo ‘gręžiama nauji 
aliejaus ^uĮihiąi ir ieškoma nhtV- 
jų aliejaus ĮaUkų( ne tik šioj šh- 
iyb.iW: jr;.kitur. Dažnai Ūžtiri- 
k‘ama.x,'tokįų. šaltinių, kiirie 'duo
da keletą tukštaiičių bačkų alie
jaus, per valandą., .

Tiesa, kįęk laiko ątg^al, buvo 
padaryta sutartis, kuria nusa
koma proporcionąlia'i sumažinta 
norma gaminti, aliejų. Bet, ne
žiūrint į tai, aliejaus vis paga
minama daugiau, negu galima 
suvartoti. Be to, milijonai bač
kų aliejaus stovį supilti .rezer-* 
vę, kas atsieiną^ girna brangiai 
užlaikyti,... Nemažai aliejaus 
importiiojama?^išf kitų šalių 
Mekšikoš^' Vėbežkėlbs, kįtiį ^i‘d- 
tų ir Centralinės Ameriko's ša
lių ir dagi iš Rusijos,. nepaiS'a’nt 
to, kad' Pįlnaii pakaktų alięjaus, 
kuris pagaminamas šioj Šalyj.

Kad gautų^kokių nors teigia
mų rezultatų, buvo kreiptasi dirbto aliejaus kainas. Ką prie

J. J. AUKŠKALNIS
gyvenąs

1354 Harrison St.
Gary, Indiana

Yra Naujienų įgaliotas rinkti 
prenhmeratą ir pardavinėti 
knygas. Jisai lankys Michigan 
City, Ind., Indiana Harbor, 
Ind., Muske'gon, Mich. ir kitur.

Prašome jį paremti.
Naujienų Administracija.

Iki šiol visoj Europoj gal ge
riausia laikėsi Francį j a. Kuo
met kitose ' Europos šalyse 
siautė nedarbas ir depresija, 
tai Franci jos fabrikų ir dirb
tuvių kominai ruko po senovei. 
Bedarbių kaip ir nebuvo, ka
dangi šiokį tokį darbą galėjo 
gauti beveik visi, kas tik no
rėjo.

Bet pastaruoju laiku ir iš 
ten 'ateina nemalonios žinios. 
Gamyba beveik visose • pramo
nės šakose sumažėjo. Bedarbių 
skaičius auga. Bendrai '‘atrodo,: 
jog trumpoj ateityj ir FrUnci- 
ja susilauks blogų laikų. Tie
sa, depresija gal jos taip skau
džiai ir nepalies, kaip, sakysi
me, palietė Vokietiją ir AnglL 
'ją, bet visvien nuo ekonomi
nės krizės ir ji nei'šsigelbės.

& # a
Plieno produkcija Europoj 

ptišėtinai sumažėjo. Per sausio 
mėnesį Anglija ^pagamino 37 
nuošimčiais /maži^p^ plieno, ne-c 
gįt pernai tą pątpjnČŽĮfesį. Francį 
cija sausio mėnesyj pagamino 
746,000 tonų plieno, p pernai 
tuo pačiu laiku 800,000 tonų.

Naujas “Fliveris”

bet visvien nuo ekonomi-

Pereitais metais ėjo gandai, 
jog Fordas rengiasi pradėti 
dirbti naujus 8 cilinderių For
dus ir pardavinėti juos žemiau 
$1,000. Tie gandai tačiau For
do kompanijos buvo nuginčija
mi. Dabar jau rimtai prade
dama kalbėti automobilių rin
koj, jog neužilgo pasirodys 8 
cilinderių Fordas; to nenugin
čija nei pats Fordas. Kalbos 
apie pasirodymą 8 cilinderių 
Fordo varo daug baimės ne tik 
Chevroletui, bet ir kitiems, au
kštesnės kainos automobilių iš
dirbę j ams. 8 cilinderių Fordas 
butų gana stipri kompeticija, o 
gal ir pražūtinga, kai kurioms

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
1b prašo Lietuvos žmonėsr 
tiįp pataria Lietuvos bankai

Birža

Daugelis korporacijų jau pa
skelbė savo uždarbius už pir- 

,jnuosius šių metų mėft«sius. Iš 
£ų raportų atrbdo, kad padė
tis mažai tepersimainė.’ 
i 

žinkelių kompanijomis, 
uždarbiai žymiai sumažėjo. Vi
sa tai atsiliepė ir į biržą, kur 
šėrų kilimas tapo sulaikytas. 
Kai kurie Šerai pradėjo smuk
ti, o kiti laikosi v 
įlaši, ta nuomonė, 
nėpasitaisys reikalai 
nepagerės bendras 
teisinga.

Automobilių 
yv; < _• ■.

>• General Motors 
mėnesį viso pardavė 68,976 au
tomobilių ir trokų. Sausio mė
nesyj trokų ir automobilių bu
vo parduota 61,566. Tai rodo, 
kad automobilių biznis truputį 
pasitaisė.

Ypač 
nekaip dalykai stovi sii gele- 

kurių

Pereitą savaitę Brazilijoj bu
vo didelės liūtys, kas labai at-

iw 
A
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žfngšnis toj kryptyj turėtų bū
ti-tas,-kad Anglija tuoj paliau
tų “dumpinusi” Indijos sidab-

Amerikai labiausia rupi Ki
nija, su kuria ji palaiko dfrau- 
g-iškus santykius ir veda pre
kybą. Kinija turi apie 400,000,- 
000 gyventojų, kurie naudoja 
ąidabrihiiis pinigus. Kinai ne
turi aukso ir vargu kada tu
rės. Per tūkstančius metų ten 
sidabras buvo naudojamas ne 
tik pinigams, bet ir visokiems 
papuošalams. Kinija ir Indija 
Sunaudodavo apie du trečdaliu 
viso pasaulio sidabro. Galima 
tad dabar įsivaizduoti, kokioj 
padėtyj atsidūrė Kinijos gy
ventojai, kuomet jų pinigų per
kamoji vertė nusmuko per pu-

]io gyventojų naudoja sidabru 
paremtus pinigus. Prie tokių 
šalių priklauso Kinija, Indija, 
Meksika, Centralinės bei Pieti
nės Amerikos valstybės ir dau
guma Azijos kraštų. Tų šalių 

l ' ;

žmonės dabar turi mokėti už 
prekes dvigubai daugiau nei 
prieš metus laiko, kadangi jų 
pinigų — kurie yra paremti 
sidabru — perkamoji vertė yrą 
du kartu mažesnė. Tai žymiai 
atsiliepė j prekybą.

Dabar kyla klausimas, kodėl 
sidabro vertė taip katastrofin
gai nukrito? Gal tai pareina 
nuo sidabro
Faktai rodo, jog taip nėra. Si
dabro ir aukso santykis pasi
liko tas ‘pat, — per daugelį 
metų kiekvienai aukso uncijai 

‘yra pagaminama 14 uncijų si
dabro. Tas santykis nepersi- 
maine ir pereitais metais. Sta
tistikos duomenys rodo, jog 
1913 m. sidabro buvo paga
minta 223,686,823 uncijošT‘1929 
m. 261,265,718 uncijų, ir 1930 
m. *225,000,000 uncijų. Vadina
si, pernai sidabro produkcija 
faktinai 'sumažėjo, bet nežiū
rint į tai, jo vertė nukrito.

Kodėl taip atsitiko? Į 
klausimą atsako Amerikos 
nato komisija, kuri tyrinėjo 
dabro problemą.

Kaip žinia, pernai rudenį bu- 
v o pradėjusios smarkiai kristi 
kviečių kainos. Tai įvyko .dėl 
taip vadinamo '‘dumpingo”. Da
lykas toks, kad sovietų Rusija 
buvo pradėjusi “dmppinti” sa
vo kviečius į pasaulio rinkas. 
Lyginai tas pat atsitiko ir su 
sidabru. Anglija, FrAricija ir 
Belgija pradėjo sidabrinius pi
nigus traukti iš apyvartos. Tie 
pinigai buvo sutirpinami ir si
dabro gabalai pardavinėjami 
rinkoj. Ačiū tam, rinkoj atsi
rado daugiau sidabro nei jo bu
vo galima parduoti.

1926 m. Anglijos valdžia pa-, 
siryžo įvesti Indijoj aukšti pa
remtus pinigus. Tokiu budu 
auksas ėmė stumti iš cirkulia
cijos sidabrinius pinigus. Iki 
Šiol Anglija jau pardavė rin
koj 100,000,000 uncijų Indijos 
sidabro ir dar turi ant rankų 
apie 400,000,000 uncijų, Kitoą 
šalys irgi pradėjo varžytis dėl 
aukso. Padarinyj sidabro ver
tė ėmė smukti galvatrūkčiais. 

Auksui kaina yra arbitrariai 
nustatyta, — maždaug 20 'do
lerių uncijai. - Kodėl panašiai 
nebūtų galima padarytį, ir-,su 
sidabru? Daugelis mano, jog 
tai yra galima padaryti, jei tik 
bus bandoma.

Amerikoj toks judėjimas jau 
prasidėjo. Senatorius Pittman 
siūlo sušaukti tarptAutišką l 
konferenciją, kurios tikslas tu
rėtų būti išspręsti Ši3abVo,prO- 
blemą. Pittman sako, jog .tokia, 
konferencija galėtų nuįWtMti. 
sidabrui atatinkamą kainą, ir, 
tuo žymiai prisidėt^ *įįriį 
bartines pasaulio ėkonominėsJ

■’ietoj. Vadi-1 siliepė į bendrą biznį. Kaip žir 
nia, Brazilija daug eksportuo- 
ja kavos. Tačiau atrodo, kad 
šihis metais rinka kavai bus 
daug mažesnė’nei pernai. Iki 
šiol kavos eksportą^ jau suma
žėjo 30 nuošimčių.

Biznio ekspertai mano, kad 
Vokietijoj per šiuos metus ne
galima tikėtis didelio pagerė
jimo. Tiesa, galima laukti, ka!d 
gamyba šiek tiek padidės, ka
dangi pernai ji buvo pasiekusi 
dugno. Su gamybos padidėji-

kad biržoj 
kol 
yra

tol, 
biznis,

biznis

per Vasario
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Naujas
Galima nupirkti su J8
Gražus, stiprus ir JvH ■ B
puikus automobi- S'"H H Įffi
liūs. Žema kaina @ jBfcJBiB ag
ir lengvos*išlygos. J&L
Pamatykit.
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1 KIRAS
„__DR SALĖS, Irifc.

FULL LINE of CHRYSLER nnd PLYMOUTH AUTOMOBILE?

3207-09 S. Halsted St. ./
CaHmet 458$
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Dali jus galite sustoti marinę savo skilvį vaistais, 
valę vidučius liuosuotojais ir nuodiję savo sistemą keli- U 
kšhiingomiš ii’ įprotį sudarančiomis gyduolėmis, nes ta- JįJR
po išvystytas paStebetiims naujas maistas, kuris suteikia 
naujų sveikatą lųkstaiičiains žmonių, šis nepaprastas 
produktas permaino žarnų floros sudėtį, pagelbsti gaili- 
tai (taryti normalį vidurių valymąsi, pašalina savęs ap- 

; sinųddijiiĮią ir paliko žarnas švariame, Sveikame stovy.
*• 5 *,'>A*** -V'-.* «#•■ * . W ««4

PASTEBĖTINOS PASEKMES NUO . .
Ctilonhid

' ' ; . , ' ' .i .

Nors vyriausia taikomas vartojimui atsitikimuose skil
vio ir vidurių pakrikimų, konstipacijos ir panašių ligų, 
stačiai tūkstančiai žmonių surado, kad a įsteigus nor
malį vidurių ir žarnų veikimą vartojant šį pastebėtihą 
naują maisto produktą, Colohaid, daugelis kitų pakriki
mų/kaip nevirškinimas, konstipacija, inkstų, pūslės ir 
kepenų pakrikimai; galvoj skaudėjimai, nerviškumas, 
aitrumas, skaudėjimai strėnose ir kojose ir tt., taipjau 
greitai išnyko.

Jeigu jus kenčiate.Uito kokio nors chroniško pakriki
mo, nuo kurio jus nešk te gavę pastovios pagelbės, jus 
esate kviečiamas.

V, L. į, „ S • ■ • įį<; ■■ ; j "
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mus autoritetai tlalįar pripažįstą, kad pilnai 8Č% , 
visų ligų gali rasti pradžią viduriuose. Faktinai skilvio 

' sulčių, jvidurių ir stdrosios mėšlinės žarnos pakrikimų 
ryšiai su kitomis funkcijinėmiš ligomis ypa taipfgei’ąi ži
nomi, kad beveik negalima rasti ligos, kuri nepąeitų dė
le į pilnos perų, pažeistos storosios žarnos. Kada maistas 
viduriuose pradeda rtigti ir puti, vįrškinimąs Susitrukdo 
ir a Ima los pasilieka žarnose valandas ir net ištisas die
nas ilgiau, negu turėtų ten pasilikti. Jos patampa krūva 
pijuos ligų penį masės, kurioj gali veistis ir nepaprastu 
greitumu daugintis visokie 
perai. Nuolatos susidaro la- 
bai daug , nuodų, kurie 
sikųŠia į. kraujtį Ir audmehiš 
ir' tampa išnešioti į visas 
kuiio dalis, suardydami Vei- 
kimą pirmiausia vieno dr- 
gano, paskui kito, iki visa 
sistema lieka pakrikdytą 
ir paširOiškia abelnas 
katos paįrimas.

svei-

PAMĖGINTI colonaid šiandie
Paprašykite šiandie s!avo vaistininko kepo šio garsaus, 

naujo, maisto produkto. Leiskite Colonaid įtikinti jus 
tikrosiomis pasekmėmis, kad tai yra geriausias sveikatos 
investmentas, kokį j lįs esate padarę. Colonaid negali su- 
vilti, nes jis moksliškai yra teisingas. Pamėginkit jį da- 
bar. Knygutę, ]>‘aaiškinanČią pastebėtinas paSckmcš var
tojimo Colonaid galite gauti DYKAI iš savo vaistininko 
arba tiesiai iš mus.

COLONAID
PAS j"USŲ VAISTININKĄ ARBA Iš

( i. / SSM> S1...I, <
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Illinois



JACK GANSONAS

Musų Vilnius

Ai rtlU

Red. Atsakymai

•treniruo

Velykoms
J. Kaulinas

mo

yrą geriausias

Nepaprastos/Vertybės ut

•Pasirenkant

vie

$79.00

KAINA TIK 25 CENTAI

Atdara Subatoj iki 10 v. vak. Nedalioj iki 1 vai. po pietų

Margučio-Vanagai 
čio vakaras rytoj

Pas Čikagos 
Baltgudžius

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

AMERIKOS 
PILIETIS

karnai surašytus iš sykio, nes 
vėlesni pataisinėjimai nėra ma
lonus nei vieniems nei kitiems.

$89.75
$89.75

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S* Halsted St.
Tel. Victory 2168

Nauji Pavasariniai

TAPKAUTAI

Šeštadienis, kovo 21, 1931

Ketvirtadienį pasibaigė byla 
Lietuvių Janitorių Kliubo pir
mininko p. Rakausko Janitorių 
Unijos centre, kur pirmininkų 
buvo patraukę Unijos viršinin
kai po neįvykusio Kliubo susi
rinkimo, Lietuvių Auditorijoj. 
Daugiau pirmadienį. \

Lietuvių Janitorių Kliubo rei
•Kliubiečiui. Kždba’muo

Tai reiškia nėdėlioj turime 
koncertų. Atvažiuoja Ciceros 
jaunuolių draugija “Aušrelė”, 
kuri padainuos daugelį J gražių 
dainelių. Įžanga labai pigi. Ne
dėlios vakare dainuosime visi.

Anūkas.

onis $1, Paul 
Anton Palo- 

Kaspar Kadainis $1,

Janitorių Kliubo by 
la su Unija

CHlCAGOJ KUMščIUOSIS 
SHARKEY ,

ADOMAS WIDZES RISIS 
KOVO 25 d.

SVEDIJ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 889*

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tautiškos „ parapijos veiki- 
—. Teismas. — Koncertas.

Aukautojų sąrašo 
pataisymas

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rte norK taptį šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarkų, 
apie jos viršininkų rin-1 
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

Kaip ten bebūtų, visgi yra 
geras , krutėjimas. ^Kun. St. 
Linkus pasirūpino gauti bent 
priėjus reikalui, vargonininkų 
p. Dambrauską; o p. Dambrau
skas yra muzikas ir savo ama
tą — muziką žino. Dar para
pija neturėjo tokio vargoninin-

Gražiausia atrodantys tapkautai iš pui 
kiaušių audeklų, naujų gražiausių spal 
vų ir pajternų. Pasirinkimui gražus 
nąeiliai ar dvieiliai modeliai. Didumo, 
ktiris pritiks kiekvienam. Pamatykite 
juos šiandie. J.

Bijūnėlio surprise ir tėvų 
susirinkimas

Vilniuj kalnas Gedimino, 
Vilnius širdis mus tautos: 
Ten Lietuvą atgaivino 
Iš po rusų letenos. ■ 
Dabar Vilnių drasko Lenkai 
Plėšo, širdį Lietuvos, 
Bet tauta mus nėra menka'— 
Ji už Vilnių užsistos. 
Jau pasaulis visas žino, 
Kad yr’ Vilnius Lietuvos, — 
O kad lenkai negrąžina,— 
Nesidžiaugs jie visados! 
Vilniuj vargsta musų broliai. 
Griūva Vilijoj krantai; 
Nebevargsit kaip lig šiolei 
Laisvė kai nušvis skliautai! 
Lai užgimsta tokie vyrai 
Kaip Mykolas. Biržiška, 
Tai su knyga, daina, lyra' 
Prikels Vilnių iš kapų •

Pustapėdis.

Didelis nupiginimas ant Zenith, General 
Motors ir Victors Radių

Jus dabar pigiai galite įsigyti gerų radio

Janitorių Unija su
darė sutartį su namų 

savininkais

Darkovičiaus arija it 
“Pinsko bajorija” ir kt

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus it 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

Metropolitan Wet Wa 
Laundry CoJ

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

Chicagos lietuviai rytoj, ko
vo 22 d., Lietuvių Auditorijoj, 
turės progos pamatyti “fonių” 
vakarą, kurį, duos Dzimdziai — 
Vanagaitis, Olšauskas ir jų pa- 
močninkai. Jeigu galima butų 
spręsti apie šį vakarą ir’ perei
tų metų Dzimdzių vakaro, tai 
vienas dalykas aišku butų, bū
tent, kad vėliau atėjusiems ne
bus progos atsisėsti

Kaip yra: žmonės moka pi
nigą byloms, paima advokatą 
svetimtautį, tas paima ir , užve
da bylą prieš tą kurio nėr. 
Visuomet savas-dietuvis advo
katas geriau patarnaus^ ir iš
kaliu mažiaus. •>..

Lietuvių valandos 
programas

Rengia vietiniai
Liaudies Namė,

kad į tas ris-
visi lietuviai

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St.
Tel Canal 1678 ir 1679

Sekmadienį, kovo 22 d. iš sto
ties W C F L nuo 1 iki 2 vai 
po pietų.

1. Laisvės Varpas, Maršas,— 
Budriko Orkestrą.

2. S. Rimkus
3. Sej-erieda—Schubert, Ele 

na Rakauskienė, soprano.
4. Lietuvių šokis’, Orkestrą.

žinųmas lietuvių ristikas 
Jack Gansonas dabar randasi & 
vakarinėse valstijose. Jei ne 
viename, tai kitame mieste jis 
ritasi beveik kas antrą dieną. 
Ir jam gana gerai sekasi,* nes 
savo priešus jis vis nugali. 
Trumpoj ateityj jam teks}su7 
sikibti su Stecheriu ir Ed 
“Don” George.

Pbone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockuėll St., 

CHICAGO, ILL.

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Kovo 19 d. turėjo įvykti teis
mas pas’ teisėją Ęetzer, bet 
skundėjų nebuvo ir byla tapo 
panaikinta, bent’ einamoji, nes 
buvo užvesta ant “St. Mary 
Lutheran Church”, o tokios 
kol kas pas lietuvius nesiran-

Mrs
7308 Paxton Avė
Mrs. Onos Kiras ir Mrs. Jose- 
phine Norkus įsteigė organiza
ciją ir atidarė headųuarters 
Ashland bloke Cerrtiakut remti 
į Chicagos majorus. Mrs. Šat
kauskas yra organizuotoje SLA 
208 Moterų kuopos ir Chicagos 
Lietuvių Moterų kliubo, ’ f rater- 
nalės, socia'lės ir filantropiškos 
organizacijos. .

kaląis
j u reikalu Tamstos Jtorespon 
dencįja nieko aiškaus .nepasa
ko. Palaukime, kol pirminiu 
kas pats ar valdyba patieks vie 
Šą pranešimą.

Blvd. 5267.
sąrašus

SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Šis depetrpentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant lmq morgičių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. VVestern Avenue 

Tel. Grovehill 1038

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
806 VV. 31 St. Victory 1696

Vertės $50.00

s39.5°

Įdėtame sąraše aukautojų, 
davusių Mato Juodviršio palai
dojimui išėjo kaikurios pavar
dės ir skaitlinės sumaišytos, 
būtent turi būti: Aukavo J. 
Antanaitis 25c, Joseph

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T? T T nosyje, burnoje 
*** it gerklėje

Leiskite Zohite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
ras, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
ras. Raminantis plėves

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prašiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards ,5069

Chicago Fiat Janitors’ Union, 
lokalas No. 1 kovo 16 dieną 
baigė sutartį su Chicago Real 
Estate Board, kuria sutartimi 
nustatomos janitorių samdymo 
sąlygos ir algos, jų darbo par
eigos ir santykiai su namų sa
vininkais, ir t.t.

Teksto' platesnes žinias pa
duosime pirmadienį.

Jau buvo minėta; kad Ado
mas Widzes susikibs su Lou 
Tallaber, buvusiu vidutinio svo
rio pasaulio čempionu. Risis jis 
iki galutinos pergalės.

Tai, tur būti, bus sunkiau- 
sios ristypės, kokias Adomas 
kada nofs yra turėjęs. Prie jų 
jis rengiasi rimtai 
jasi kas dieną.

Reikia pasakyti, kad Adomas 
yra labai tvirtas ir jeigu jam

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Siųskite money orderį arba krasos 
ženklelius.

5. Liaudies daina su kank
lėmis, Juozas Olšauskas.

6. Įrangos Miestas, Valcas, 
Orkestrą.

7. Oi Juozeli, Elena Rakaus
kienė, soprano.

8. Extra.
9. Kadrilius, orkestrą
10. S. Rimkus, pasirenkant.
11. Gėlių Valcas, orkestrą.
12. Leiskit į Tėvynę—-Vana

gaitis, Elena Rakauskienė.
13. Olšauskas ir Vanagaitis.
14. Baliau^ šokis, Orkestrą.
15. Daina su kanklėmis, Ol

šauskas.
16. Dviejų žodžių šokis, Or

kestrą.

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

Pereitą sekmadienį, kuvo 15 
dieną Northsidės vaikų draugi
jėlė “Bijūnėlis” vaidino dviejų 
veiksmų scenos vaizdeli “Mus
mirės” M. Meldažio svetinėj, 
2242 W. 23 place. Vaidinimas 
buvo suloštas neblogiausiai.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
22 dieną, kaip 10 vai. ryto, Al- 
miro Simons svetainėje, 1640 
Hancock St., Bijūnėlio mokyto
ja, p. Steponavičienė-SalaVei- 
čikiutė su “Bijūnėlio” parengi
mų komisija rengia visiems 
“Bijūnėlio” nariams-ėms “sur- 
prize”. Taigi visi “Bijūnėlio” 
nariai-ės, dalyvaukite ir atsi- 
veskit naujų narių prirašyti 
prie “Bijūnėlio”.

Pasibaigus vaikų “surprai- 
zui” bus Bijūnėlio tėvų susirin
kimas. Taigi tėvai esat kvie
čiami atsilankyti- į šį susirinki
mą, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarimui

Kovo, 29 d. ruošiama didelė 
programa, stengiamasi gauti 
visą valandą.
J. J. Voronko lekcija Kenošoj

Sekmadienį, kovo 22 d. Keno- 
šha, Wis. rengiama paskaita 
Baltgudžių veikėjui p. J. J. Vo
ronko, tema “Baltgudžių tautos 
likimas”. 1 
Baltgudžiai 
4304‘17lh Avė. *

Baltgudžiai dalyvauja'Prof. 
Biržiškos vakare 

j ' ’ . *

Sykiu su lietuviai ir Chicagos 
baltgudžiai dalyvaus didžioj a r 
me koncerte kovo 28 d. Lietu
vių Auditorijoj. Į Rengimo Ko
mitetą įeina': J. J. Voronko, 
M.J. Ablazy, J. L. Labatch ir 
•F. A. Michaylovsky.

Nepamirškite savo senovės draugo 
— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestu 

.4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

Baltgudžių radio programa
“Belaruskaja' Trbiuna” - laik- 

raškio atidarytoji Baltgudžių ra- 
dio valanda kovo 1.5, d,, nežiū
rint, kad ir kaip įukli, padarė 
į vietinę Baltgudžių koloniją 
didelio įspūdžio. Įžangįęė kal
ba, pasakyta p. J. J. Voronko 
nustatė dėsnius, kokiais bus 
ateity radio programos veda
mos: prikėlimas Baltgudžių 
tautos ir 'atstatymas Baltgudžiij 
demokratinės respublikos.

Kovo 22 d., sekmadienį, nuo 
4:30 ligi 5 vai. popiet iš radio 
stoties WEDC (1210 kylost) 
Baltgudžių programia turės: A. 
Zmagaro kalba apie Baltgu- 
diją; Baltgudžių himnas “Am
žius snaūdėme” (Ag veku my 
spali), 
operos 
dainos; šokiai ir kt

Elisabeth Šatkauskas,
padedama

“CHICAGO S. kARGEST EXGLUSIVĘ CLOTHIERS”

Kampas Halsted ir Roosevelt

Pranešama, kad birželio mė
nesyj įvyks. Sharkey kumšty
nės. Jo oponentas bus vienas 
iš dviejų, — Tuffy- Griffiths 
arba Lauhgran. Tai priklausys

Lietuves moterys už 
Cermaką

Buvo $158.00 su tūbomis 
dabar už ................. . ..............................
Naujas Brunswick 1931 modelis su 4
Screen Grįd tūbomis, kaina $158, už

Tik $5^00 tereikia įmokėti (
1 *

Brunswick Screen Grid modelis, gra- 
žus* kabinetas, 9 tūbų, už ..... ......
Naujas Radio 
voje už .........
Naujas Philėo, 9 tūbų

Del kitų išplaukimų iš New Yorko greit susisiekti su 
KLAIPĖDA, iliustruoto cirkulioriaus su žemėlapiu ir kainų, 
kreipkitės į savo laivakorčių agentą arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. (Tel. Bowling Green 9-8787) New York, N. Y.

181 N. Michigan Ave„ II 10 State Street, 
v : Chicago, III,. . ; || Boston, Mass.

Informacijos ir kitos žinios teikiamos nemokamai

nuo to, kuris jų laimes bokso pasišoks tinkamai pagauti Tai- 
rungtynes sekamą penktadienį 
Sharkey boksuosis su laimėto-

N EW YORKO * KLĄIPSDOS

Šiemet Trys Specialės Ekskursijos į Lietuvą 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM
Balandžio 30, Birželo 27, Liepos 23

Nauji Pavasariniai

SIUTAI

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir re^duojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Ya«b 6894

Velykinių Drabužiu Vertybės
kurias Kiekvienas Vyras Įvertins

Rytoj po pietų, kaip ir pa
prastai, Universal Atletikos 
Kliube treniruosis daug risti-

JOS. F. BUDRIKJnc.
3417-21 S. Halsted St. Chicago, IU 

TEL. BOULEVARD 8167-4705

KITI RANKOMIS SIŪTI SIUTAHR 
TAPKAUTAI

S30iKiI65

laberą, tai buvusiam čempionui 
bus riestai.

Ristynės įvyks Mozart sve
tainėj, 1534-36 Clyboume Av. 
Reikia manyti, 
tynęs važiuos
sporto mėgėjai ir priduos Ado
mui energijos.

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

NAUJIENOS, .Chicago, III.

$1, A. Shilinis .5Q.C, J. Kulis 
20c, Anton Masili 
Garbauskas 50c, 
nis
Pe.ter Stankus $1, J. Aleksiu- 
nas $1.

Tado Masilipnio / adresas tu
ri būti: 919 W. 35 St.

Velionio giminės, norintieji 
gauti daugiau informacijų, pa
šaukite tel

Nuo Red. Visokius

* ' SU 2 KELINĖMIS. .
Vienaeilių ar dvieilių stylių Nauji atlagai, gražės 
nes Spalvos, gražesni audeklai. Puikiausia pasiūti i 
gražiausių suktų vilųių audeklų. Didumo, kuris pri 
tiks kiekvienam. Pamatykit juos dabar — pirmas pa 
sirinkimas visuomet

Rūta
> '

i «4 • •
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jfems peršasi į “doros mokytojush. O tai vis dėlto, kad 
kunigai perdaug rūpinasi “svieto marnastimis”: lenda 
į politiką, steigia bankus.; ir krautuves, perkasi dvarų 
centrus. Jeigu jie daugiau žiūrėtų savo pareigų — po
teriautų, durno tų apie “čjyšęiaus” kančias ir pavargė
liams tarnautų, tai nereikėtų jiems taip dažnai sų-

feet nė į kunigus niekas nenorėtų eiti!
MtttaUj €7^00
Buitį, omui —-- -- ---------—?.50
Tnn»» mtnetttna A................. i.75
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Apžvalga
KVIEČIA PAKLYDUSIAS 

AVELES GRĮŽTI

DARBININKŲ UNIJŲ VIRŠŪNĖSE

Prieš dvejetą dienų nežinomi piktadariai, Chicagoję 
nušovė metalo darbininkų unijos vadą, William J. 
Rooney. , /...

Įdomi buvo to asmens karjera. 1907 m., kai Roo- 
ney buvo dar visai jaunas vaikinėliš, jibai buvo nuteis
tas į Pataisos Namą už vagystę. Vėliaus,, įstojęs į me
talo darbininkų uniją, jisai pasidarė vienąs iš jos lyde
rių. 1917 m. jisai buvo patrauktas atsakomybėn dėl 
žmogžudystės, atliktos unijos mitinge, bet būvu ištei
sintas. Prieš 9 metus buvo užmušti du asmens smuklė
je, kurioje tuo laiku buvo ir Rooney. Del šitos žmogžu- 
dybės buvo apkaltintas Thomas J. Walsh; kuris tuo
met buvo unijos galva. Walshą teismas išteisino, bet 
jo vietą unijoje užėmė Rooney. x

Kas dabar nudaigojo Rooney, dar nėra susekta. 
Bet galima numanyt, kad tai atliko “specialistai”, pa
samdyti kurio nors jo konkurentų.

Iš šitokių elementų susideda vadovybė daugelyje 
darbininkų unijų, ne tik Chicagoję, bet ir kituose Ame
rikos miestuose. Politikoje vieni tų darbinihkų vadų re
mia demokratus, kiti republikonus. ’« ,

VOKIETIJOS FAŠISTŲ FIASCO

vadovaujami Vo- 
išėjo iš reichsta- 
priimtas naujas 
triukšmadariams 
107 hitlerininkus

masinių mitingų

Prieš kokį mėnesį laiko Hitlerio 
kietijos nacional-socialistai (fašistai) 
go, protestuodami prieš reichstago 
tvarkos taisykles, kurios neleidžia 
kelti skandalus posėdžiuose. Paskui 
išėjo ir keletą# dešimčių nacionalistų.

Vokietijos fašistai gyrėsi tuomet
“audra” sugriausią respubliką ir įsteigsią “trecią im
periją”. Spaudoje buvo gandų, kad hitlerininkai su na*- 
cionalistais rengiąsi prie kokių tai nepaprastų “žygių”,, 
ir bailesni Vokietijos piliečiai laukė, kad atsitiks kąs; 
nors baisaus.

Bet nieko baisaus neatsitiko. Vokietijos respubliką 
dar tebėra gyva, o fašistai, paskelbusieji boikatą reich
stagui (parlamentui), ketina ir vėl į jį grįžti. Jie sa
kosi nutarę grįžti į reichstagą tikslu neleisti Jam rati
fikuoti Vokietijos prekybos sutartį su Lenkija. Bet tai? 
yra tik priekabė. Tikrumoje jie grįžtą dėlto, kad jie įsi
tikino, jogei už reichstago sienų7 jie negali nieko at
siekti. Hitleriui dar, matyt) teks savo “trečios imperi
jos” ilgokai palaukti.

Pasiremdamas tuo, kad so
vietų kongresas išrinko į' cen
tro ekzekutyvį komitetą “deši
niuosius nukrypėlius” Buchari- 
ną,. Rykovą ir Tomskį, Bimba 
jie,r “Laisvę” sako pamokslą 
lietuviškiems oportunistams, 
kurie kelia maištą prieš jo dik
tatūrą. , Jisai nurodo, kad Bu- 
charinas, Bykovas ar Tpmskis 
buvo nubausti, bet, kai jie “pri
sipažino savo klaidose” ir atsi
prašė Stalino, tai jie gavo su- 
simylėjimą ir gerus “džabus”. 
Taip, girdi, turi padaryti ir 
Prųseika su draugais :i tik at
siklaupkite prieš Bimbą ir pak- 
štelkite' į rankovę Gasiuriui, ir 
viskas bus tvarkoje. O- jeigu 
ne, tai “look out!” - '

“Argi- tatai neprimena”, 
rašo “Laisve”, “kokiu keliu 

'■ turi eiti tie Amerikos lietu
viai partijiečiai bei komuni
stams simpatizavusieji dar
bininkai, kurie buvo renega
to Butkaus sklokos sukur
styti ir suklaidinti prieš Ko
munistų Partijos kontrolę 
,‘Laisvėje’ ir '"Vilnyje’?

“Niekas negali sakyti, kad
* Partija elgėsi su jais per- 

griežtai. Nei vienas iš tų nu
krypusių eilinių parti j iečių 
dar nebuvo iki šiol nubaus
tas beit disciplinuotas. Ame
rikos Komunistų -Partija /įa- 
bai( nąkanįriai,/elgiasi het sW 

_ opozicijos febais, • up:įtiri§;
tikisi atsisakymo nuo toles
nių klaidų ir nuo užsispyri
mų’tąja? kryptim. ‘Vilnies’ 
opozicijos vadui drg. Prusei- 

----- ;. ........... ........... . ........ ..... ....

kai Partija davė lengviausių 
ir net ‘garbingų’ galimybių 
pakreipti savo takus teisin- 
gon partijinėn pusėn; Parti
ja neatėmė iš jos tos pro
gos net po to, J^ai drg. Pru- 
seika sulaužė Partijai duotą 
žodi.

\ “Partija stengiasi sutau
pyti tuos. draugus komunis- 

, tiniam judėjimui ir ‘išgelbė
ti juos net- nuo pačių savęs’. 
Bet nereikia manyti, kad Ko
munistų Partija, tikslus re
voliucinio proletariato vadas, 
gali aųlžinai leistis, kad tū
li užsispyrę nariai ją neigtų; 
Partija “negalės pakęsti tol 

' nuolatinio sukilimo bei karo j 
stovio prieš organizuotą ko- 

. i munistinį judėjimą. Turės 
kada nors būt tam galas; ir 
juo greičiau įie draugai ims 
taisyti savo klaidas, tuo svei
kiau bus' ir jiems ir jų gve- 
rinamiems, suklaidintiems 

s darbininkams.
“Partija nori sutaupyti vi

sas galimas revoliuciniam ju
dėjimui spėkas; bet kiek ta
tai pavyks, tai daugiausia 
priklauso .nuo tų pačių drau
gų, kurie, buvo nuklydę į 
Strazdoė&ųtkąus abazą arba 
kurie net dabar tebelošia 
svarbias roles tame abaze.”
Bimba (arba jo klapčiukas 

Tauras), čia sako, tiesį Jei 
Prųseika ir kiti oportunistai 
dar tiki bolševikišką dikta- į 
turą, tai1 “jie turi nusilenkti 
Bimbai, kuri partija paskyrė 
vadu lietiįvių “proletariatui”. 
O kad tie, tai jiems .nebus 
“sveika”,ykai p nebuvo sveika 
tąm: kor^^stų laikraščiui, kii- 
W '"bandė Ipasi priešinti - “parti
jos ■' kontrolei ’ ’: ate j o gengs to
riai ir suskaldė galvas opozi-Į 
cininkams^o jų spaustuvės ma
šinas sudaįiže.

t. A. pei* 15 tn&ą, Ws fiebW 
vau jo nariu” Taigi, kaipo 

džiam^ tautininkui, neprigulėtį 
prie S. L. A., 'o šturmuol deį 
jo vidujinių rėikahj, tai irgiį 
nelabai padoru. Gal būt, Raįi- 
lauskas šitą, savo tiradą prieš 
“Naujienas“ ir Abelnėi socia
listus skaito, “pasidąrbavi- 
mu” dėl S. L. A. O jei dar 
pridėsime jo lapelius, išleistus 
dėl pereitų S. L. A^ iždininko 
rinkimų, per kairiuos faip^t 
buvo srutos pilhmos ant soCįą- 
listų, tai bus pilnos rezgines 
Paulausko “pasidarbavimo“ 
dėl S. L. A.

Šias pastabas rašau ne tam, 
| kad socialistus apginti Tačiau 
kuoyiet Paulauskas savo ata
kose prie “Naujienas” bando- 
nuduoti, kad jis apgina' Sanda
rą ir. S. L. A. nuo užpuolikų, 
tai ar ištikrųjų taip yra? Ne, 
faktai rodo visai ką kitą. Ko
dėl Paulauskas nieko nesako 
atžagareiviams tautininkams, 
kurie per “Vienybę” ir “Dir
vą” šmeižia sąndąriečius ? O 
reikia pasakyti, kad pastaruo
ju laiku tie atžagąrejviai sta-

Jį .ty. *. - ■ '■ ' r ■ ' - ’

bimbihių sustatytą “sleitą” ir 
reikalauja balsuot “už komu
nizmą” su tuo sleitu, arba — 
prieš Komunistų Partiją! (To
kio nachališkumo negalima nei 

, Vėl lermas.. Už 
bimbinį ateitą (ir “komuniz
mą“) bimbmė komisija suskai-, 
tb 13& balsus (suvažiavime ofi
cialiai užregistruota 286 dele
gatai)!, balsų skaitytojai 
fojrnbintem kandidatui j pirmi
ninkus priskaitė 25 balsus 
“ęxtra”, tai aiški“ kad ir čia 

’buvo tks pat. Bet vis tiek nė
ra didžiumos. Prieš “komuniz
mą“ su bimbiniu sleitu balsuo
ja 64, o kiti atvirai sukyla ir 
protestuodami apleidžiu svetai
nę., Taip suvažiavimas ir suiro.

Nauji “Direktoriai”
Kiekvienam žmogui gali būt 

Į aišku, kad tokis suvažiavimas

’čių tąftp kad ?%andara’L 
pašaliniam žmogui ir dar '..MBUDihėt^pahįnkfar AtsL

nešdavo link atžagareivių, bet,
Įįanot to priežodžio, kai jai t._ __ ___

, jsivaizduot!)
“Sandara”-euritee-: ‘‘Sandari bimbini ste 
priedų Md&eptai^ (“Sandari* 
niūri 4). 6 ihilšiį fcaulaufe-
kas tyli! Reiškią, jte toleruo
ja tuos atžagareivių “Manev
rus”. S. t. A. klausime irgi 
tas pats: kai atžagareiviai 
puola “Tėvynę*’ ir jos ted V^- 
taitį, tai Paulauskas tyli! č|ą 
ir išsiaiškina; kad Paulauskai 
atžagareiviai, ytą artiini, 

. I

Prie progos reikią priminti' 
ir pačiai “Sandarai”, kad jei 
J. Pronskaiis nuomonė S. L. A. 
reikaluose ne pagal “Sandą^ 
roš” skonį; tai visgi nemanda
gų tą vyrą peizoti pefr “Sandai 
rą“i Nes jis šandUriečiams 
nieko nėra prasižengęs, o tiio|buvo nelėgališkas, priešingas 
labiau, kad “Sandara” PronSr “Laisvės” bendrovės įstatams, 
kur skolinga Mat, nors PromL jar labiau — tai paneigta 
skus “Sandarai” dirbo už ubO visi žmoniškumo principai, pa- 
gišką algą, bet it tos “Sanda- sityčiota iš visų šėrininkų, ku
rą” neįstengė užmokėti. Į rie savo triusu ir centais “Lais

vę“ išauklėjo. Direktorių da
bar nėra. Yra tik figos lapas, 
kuriuo prisidengęs Bimba galės 
[naują košę virti. Jau ir dabar 
verda, štai, vienam “direkto- 

, D. M. šolomskui, jau su- 
Idarė “prieglaudą”. Nusprendė 
jam, kaip A. L. D. L. D. sek
retoriui ir knygini, mokėt pil
ną alg'ą po 30 dolerių į savaitę. 
Nebūtų tiek paškudna, jei ta
tai butų daroma atvirai. Bbį 
ir ČIA yrą suokalbis prieš tuos 

I darbimhkusį kuriuos Centro

Satid. Proletaras
I \ į|l .e.

KAIP BIMBINIAI UŽKARIAVO “LAISVĘ”

TIK DVIEJŲ PARTIJŲ KANDIDATAI

Chicagos miesto rinkimams palikta tik dviejų par
tijų kandidatai, republikonų ir demokratų. Socialistų; ir 
kai kurių kitų smulkių partijų kandidatai į merus, 
miesto iždininkus ir t. t., buvo nominuoti partijų kon
vencijose. Toks nominavimas tapo pripažintaę nepa
kankamu. Komunistai bandė uždėti ant balintų seįvo 
kandidatus peticijomis; bet surasta,' kad daugelis*'pa
rašų jų peticijose yra negeriu todėl ir komunistų kan
didatai tapo išmesti. >

Šitokiose aplinkybėse daugelis žmonių- Chicagoję 
šį kartų visai neis balsuoti, kadangi jbįdo skirtumu 
tarp republikonų ir demokratų jie nemato.

‘'DOROS MOKYTOJAI”

Polemika ir Kritika4J

Atžagareivių sėbras 
—Paulauskas

<Kaiį> jau. žinoma, kiek lai- 
ko atgal tarp 'Chicagiečių kilo 
ginčų dėl Vilniaus Vadavimo 
Komiteto darbuotės. Tie gin
čai buvo vietos ■ chicagiečių 
ginčai; ir dėlto, ^“Sandarai” su 
“Naujienoms” pasiginčinus, 
jau turėjo būt užbaigta.

Bet kur buvęs, kur nebuvęs 
pakyšt ir K. J. Paulauskas iš 
So. Bostono per “Sandarą”’

Kiek pralotų ir paprastų kunigų jau hųvo.’ Lietu* 
voje nuteista už įvairius kriminalius nusidėjimus.. Da
bar “pasižymėjo” dar dvejetas: Rietavo klebonas Spu^. 
das ir Kartenos vikaras Baliutavičiųs. Pirmasis ąpga- 
vingu budu išgavo iš senos moteriškės- dvarą, už lią! 
teismas nubaudė jį sunkiųjų darbų kalėjimu. •

šitą dvasiškį' už’apgavystę'ir už natidojimąsf kroi-1 
vais liudininkų parodymais teisme nubaudė taip pąt ih 
vyskupijos teismas, suspenduodama jį nuo kunigiškų! 
pareigų ir uždarydami dvejiems mętąipsd vi^nuęĮynjį., 
Bažnyčios teisias nubaudė taip fpat ktoA BaljuMMW 
už neteisingus liudymus. dvasiniuose teisipose ir ■ p^ie; 
Šiaulių apygardos teismo tahdyto|o; Jisai suspenduo* 
tas ir uždarytas vienuolyne. vieniem^ metams.

Lietuvos žmonės, žiūrėdami į tuos skandalus, ste*- 
bisi, kad šitaip žemai galėjo nupulti doroje tfe, kurie

į vielinių chįcagiečiių ginčus, 
reiškia — apgėšusią ugnį vęl 
makaruoja, )<ad vėl įsidegtų

O kad pasirodžius “San(įar 
ros” kokiu ten dideliu autori
tetu — vądbvū, tai kabinasi 
.prie “Naujienų” redakcijos, 
Uaip ir apgindamas sandarie- 
čiųs, ir cituoja iš Sandaros 
programo punktą, kur sako
ma, kad Sandara trokšta, mu
sų tautai liuosybės “su sostine 
Vilnium”, Ir kam čia tas pro
gramas buvo reikalingas aiš
kinti? Nogi “Naujienų” re
daktorius sako, kad to nėra 
Sandaros programe?
. Arba;vėl Paulauskas ten pat 
sako kad socialistai tautui “ru- 
bežių nepripažįsta” O tuom 
tarpu visi žinom, kad po di
džiojo kuro Vokietijos, soęia- 
listai žilojo valdžofs prišaky, ir 
ar nukentėjo Vokietijos rube- 
Žhii nuo socialteĮlį ? > z

Ar Danijos socialistai, pae-> 
lųįLšplies.. Vąįrą, Siaurino.' Dą- 

• įiįjį)S rubežiušt? \''7l$ip,. pat An
glijos Darbiečiaiį kuriuos ir- 
gį skaitome spcmlistaįs^ jap; 
ąhtrti kartu yra valdžlbjė, bei 
irgi nieko negirdiliie apie <Ji- 
džiosios Britam*jbS' “naikiiirimą 
rubežių“

Ugam pareiškime, kurį išlei
do “Laisvės”’ Šėrininkų suva
žiavimo daugumos vardu Joku- 
bonis, Kuodis ir Butkus, apra
šoma, kaip- Bipiba nugalėjo 
oportunistus suvažiavimę it pa
sigrobė į savo rankas “Lais
vės” bendrovės kontrolę. Tenai 
skaitome:.

Sekmadienį; atidarius suva^ 
'žiavimą,, ^Veissas;, kaip direkto
rių . pirmininkas, visais jo gal
voje esamais riebiais žodžiais 
pradėjo plttetįi Butkų ir kokų- 
są. Kilo triukšmas. Beveik du 
trečdaliai šėrininkų reikalavo, 
kad butų duodama- Butkui at
sakyt į Weisso šmeižtus. Bini- 
bihiai fanatikai kiek drūti pa
leido gerklės rėkt. Dėl -to jų 
riksmo taip įnirto didžiufna su- 
važiavimo- dalyvių, jog nedavė 
kalbėt ir Amtėriui; kada tas, 
vieton pasakyt, ką veikia Ko
munistų Partija, pradėjo kar
tot Weisso piiovopes. Ir taip 
šturmas tęsėsi visą pitsdiėnj.i 

Laike pietų ĘUiVydas (naryįs 
opozicijos “styriilg komiteto”) 
pasišaukė Butkų;. Seną. Vincą 
ir šarkiUną. pas save pietus 
valgyt ir planuot, kas reikią 
daryt, kadangi jau buvo aišku,, 
jog bimbiniai nėri išprovokuot 
muštynes:'

Po pietų suvažiavimas jau 
buvo laikomas Kitoj svetainėj. 

I Sugryžus ir už kol<ių 10 mihu- 
tų Weissui atidarius sesiją, nei 
iš šio nei iš to pasklysta gan- 

| das, jog bimbiniai statysią sAr 
vo kandidatu į pirmininkus — 
Buivydą... čia aiškiai pasirodė 
provokacija kad Buivydas 
paskutinėj minutėj nusprendė 
Mtešt pono Iškąri joto rolę. Mes 

Daniją turėtų vįs tiek išstatyme Matulį l&h“ 
no,, o užpulta didatu į pirmininkus, nors ir 
vistink nonUi-lmAnėme; kad dAugelis prieš- 

žmonių tApo sukĮaŲ- 
balsuos už išdaviką 
Sumišime nebuvo da/ 

griėžtąi reikalaut baL 
dabar“ vėt PąulauskasĮsų skaitymo komisijos, po du

. ..i*,

Tiesa, Danijos socialistų pa- 
tangoms likos Danijos pusė
tinai skaitlinga kariuomenė 
panaikinta, ir gal būt, ka^ se
nų dradicijų apaštalams tas 
socialistų žygis atrodo strioš-l 
nas. Bet Danijos socialistai, 
panaikindami kariuomenę nu
ėmę šiušią nuo liaudies, kuri 
turėjo -užlaikyti kariuomenę. 
Ii* panaikinimas kariuomenęs 
Danijos valstybei pavojaus nė i 
“umažiąo, “ne padidino nuo 
“įoLipio priešo — dęltb, kad, 
kaip patys Danijos socialistai 
mbty“.uoja; Danijos valstybė 
ąp^ilpta stipresnėmis valsty
bėmis, todęl ar 
jforiiiomenę, ąr ne,/ 
kurios valstybės vistiek neatsi-| manėme, 
laikytų - i . bifnbiriių

Šitas Daųįjps soęiajiątų žy- dinti ir 
gis, tai geras ii? kitoinįs “aisty- .Buivydą, 
bėmš pavyzdy^, ! j | šiprasta

(Ir < 
“i 
naši prie

i - ► * 1 • ’ > f

siog a tsisako^ dainuot, garsiai J rill _» 
pareikšdami, jog tai yra pasi
tyčiojimas iš darbininkų kla
sės himno! 
i' y

Dabar prasideda tikras, čir* 
kas. Pusiau lupų išsispaviedoja 
BuknySi Duodami jam keli klau- 
sirnaii sukinėjasi, vyras. Bęt _____ _
vis tiek > pasitvirtiha musų kak Į gj^ras $akoši vadovaująs. Juk 
tinim&i, kad "bimbiniai, sąmo*-1 ' ' - - -- - -
ningai «r nesąmoningai, yra 
pasikėsinę nubėnkrutyt 
vę”. Drg. šimaiiškas iškelia ailt- 
šteii/ kad' visi biinbinių suoka)- žygį 
biai buvo paties Buknio rapor^ 
tuoti Phjladęlphijoj, taip kad
Apie juos, žino jau ne tfifeni | pūdymui to fondo “nutaksuo- 
brooklyniečiąi. ja»» “Laišvę”, tą pačią A. L.

Paskui pasirodo ant estrados Dl Ę. D: ir Darbininkių Susi- 
Tauras. Mizernesnės figtiros I vienijimą kiekvieną po 20 do- 
hęgaliiųa nei įsivaizduoti. . . d genėsi arba 240 dole-
išsispaviedoja ir\ kAip Pilt^ais HM i nactus... Šios įstaigos tb- 
nusiplauna rankas net dėl pa- sumas turi sumokct Agi- 
talf)ihto 1 “Laisvėj“ Nalivdikbpr'^cB0S 
pranešimo; kilriainė persergėti-Jbininkų pinigais penimas 
ma skaitytojai; kad neimtų do- :
mėn bhnbinią * siuntinėjamus Į važinėt po kolonij as ir njobili- 
Mmanifestus1’.ifąuijas Visą bė 
dą suverčia ant NaUvaikos, ku- ... ...
ris neį savo akimis nebuvę,Pei musU didžiųjų organizaciją 
matęs to pranešiiųo originalo.,partei NEŽINOS, kad jie yra 
Bąt čia iškyla aikštęrų kad-- tb apgaudinėjami, kad jų lėšomis 
pranešimo autorius yra- ne Na- užlaikomas dar 
liVaikk, b/pats TAurrts,. ir kad piukšlis’’ ^ 
jam dar padėjo jį pagamint| monizmo” D — 
Siųrba ir kiti;. Pristatomas sii-. 
važiąvimąn ir originalas. (sCią 
reikia pažymėt, kad1 tuoj aus; po 
Tkurui tokiu pat politiniu išti-1 
želiu pasirodė ir Siurba, kuris j 
užsilipo ant estrados neva “pa- 
pildyt” redaktoriaus Tauro ra- j 
pprtąK bet įstengė viso labo ir 
pats tįk atlikt bimbiniu reika
lai! janią išpažihtjjj'

; Buivydu rengėsi Butkų

visi žino, kad nėra reikalo mo
kėti pilhą algą A. L. D. L. D. 
sekretoriui; Draugijos nariai 
pakeltų griežtą protestą prieš 

, Tai Centro Biuras 
nutaria • mokčt Šolomskui algą 
iš “Agitacijos Fondo”, o pri-

Vadinasi, dar- 
t ne

reikalingas “raštininkas” galės

zuot bimbinę mašiną, o “Lais
ves”' skaitytojai ir šėrininkai

Šandaros”<. iiuin d^taiii kabi- iš abtejų.r pusių ; tą; darbą dir- 
in<i nri<> “Nnniirnn”, kam jos bo iš vakaro paskirta ir in* 

PiĮdi Tarybą štriiktųėta bimbinę komisija, 
kolbs. . su Kraucevičium priešakyje^.

- - Tačiaps, nors Buivydui ta ko- 
v.c„ kaitina «rjska>te 81 <taw.
Thrybę dėl Dcveinio paskolos^1^,’12 »tulb b«t, dabar, 

bet taipgi ir daugybė S. X.
ųarių kaltina Pild. Tąrybą ližį^ balsai. Vadinasi,, taip griež
tai, kad ir pačioj “Sandaroj” pas buvo šėrinįnkų. nusistaty- 
telpa kaltinimų P. Tarybdi, Ws Prieš bimbinę khką, kadi 
pąy.; tam. pačiam “Sandaros” p^rtwykėj nei Buivydo -išda- 
lįiun 8-tąm ŽJeniėš bulftė d£l vystė nepatraukė su savim tiek 
tos Davainio> paskolos tanp balsų, kad sudaryt didžiumą 
kilkp sakp': “Jeigu, norisi kpr ūž bimbinius> Tatai, paliudija 
Kiai ypataL padąryh “Ibcką“, ir tas faktas, jog limbinių

savo .ikifceires duoti, oųię is ,oM 
ganižaci jbsr ižllb be; j okib j uo
do ant balto įrodymo” ’

Ii* pati j?ildi Taryba nedrįs
ta sakyti, kad ji nekalta dėl 
tos paskolos,

PiHihutsktfg jsako: “žihaii S.

Naujienų“ 
kaltina S A.“ 
dėl Deveinlb paskelbs

‘ Negi Papke nežino, kad lįę 
vien “Naujienos”

vyste nepatraukė su savim tiek

ūž bimbinius^ Tatai- paliudija

kąndidatąs .. į v yi^7Pi^nįpku|

ąų, o Matulis gavo arti, pusant
ro šimto; s ‘

šituo , bųdu bimbiniams lait
mojus “pergalę”; Abekas ai-

cionalą. Daugelis dalyvių tie- so jokių taisyklių
komanduoja dainuot Interna-

’ vienas “pe- 
(ir vis vardan “kb-

■ bite tik Bimba 
,|galetų būti viešpats visagalis!

' . Kokie hipokritai!
O kas pervieni tie “direkto

riai“, kurie ves “Laisvę” “po 
komunizmo vėliava”?

Elena Jeskevičiute nesenai 
buvo tiesiog nusistačius prieš 
Komunistų. Partiją. Ji ne sykį 
ir ne vienam kam girdint yra 
griežčiausiai pasmerkusi Parti
ją, 'kaip “aparatą, kuris eina 
prie iššlgimimo”. Sykį ji buvo 
iŠ Partijos visai. pasitraukusį. 

Drg. Šimanskis ir/ Matuliai Tik ačiir jos “draugiškiems 
šiaip taip išsidem iš Buivydo, santykiams” su bimbinę klika 
kąd butų .leisima Birikui iškį ji yl neva sugryžo ir dar lai 
dėstyt priežastis, delko jtiykOp08^ Partijoj, 
kokukas vasario I d.'Pirmiaul-l O kas pei __
šia. Buvo, perskaityta kokuso Minioms žmonių girdint perei- 
tezoliucija. Bet kuomet prade, fc vasary nedėldieniais Coney 
damą, giskint - pašos\WUo4W>«l» jis.’skelbč, kad visas 
Šios priežpstys susidauymo. opa- dabartinis Partijos fundamen- 
zicijos, tai priėjęs prie Birt- tas esąs “fake” ' 
kaus pirmiriiftkąš Buivydas pa
reiškia: “Jei tti; fiip..., tą vis^ąl 
kelsi; tai- kaip, duosiu pfer 
sptandĮą, tai stačia įjalva nuvW 
st nuo estrados^’ Daugybė su* j 
važiavimo dąl^v.ią, griežtai rei-į 
kaliau ja*, kad butą* viskas pasa-! 
kyta. Bet BUiktis ,tik nuėjus 
nuo estrados galėjo! šiaip taip 
užbaigti save pranešimą (Biii- 
vydę.- kum^tift buvo pertoji). 

Paskui einama “rinkt” di- 
j,*ektprWi Salėje kylą griežti 

’ direktoriai 
butų nominuojami paprastu 
budu ir rėpiami, ąlaptu balsia 
vimu, kaip VISADOS buvo dk- 
roda “Laisvės“ bendrovės sū- 
įvažiavimuose. Buivydas nepaL 

i Perskaito

T

pervtenas VVeissas?

’ (apgavystė). IŠ 
jo, tiesą sakant; daugiau nei 
negalima tikėtis. Jis yra ne 
tik nekomunistas, bet tiesiog 

‘bažnytinis žmogus. Mirus jo 
žmonai, jis ją palaidojo su vi
sais bažnytinių krapylų aplais
tymais ir kunigų patepimais. 
Tą žino visas Brooklynas. Be 
to, jis yra fabriko boselis. Kai 
anais metais to fabriko darbi
ninkai išėjo streikam tai jis 
pasiliko- fabrike ir pasitraukė 
iš Komunistų Partijos. Streikui 
užsibaigus,1 jis vėl sugryžo j 
Partiją.

(Bus daugiau)

Garsinkitčs “N-nose



NAUJIENOS,. Chicago, ĮJL

S PADAUŽŲ FILOSOFIJA

IŠPARDAVIMASReikia žodyno

Holland-America Line

Kainos sumažintos

GRAMAF0

$90.00

$55.00
B I F T II U A 
!■ I E» I U' ■ Be

\vestsides

Padaužų sleitas

MALT TONIC’Oose

arba

B®

O dabar atsidaro ilgos dis 
kusijos. Pirmas turi -balsą. Pus

.$107.
$150

ir komunistams. Ki- 
draudžiama skaityti)

Pypkes i 
Cigaretę 

Ruky- ,.

ydymį 
temos Kainos

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Popiežius nupirko 
naktinį kliubą

Lietuvių Laikraščių
EKSKURSIJA

išpirktų Caponio 
ad. V.

Pataisau ar* 
Be Chirur- 
Operacijos 

Be Stip- 
- Neabe-

Greitos Pa-

Didelis smagumas

3514-1 <5. Rops^velt Rd. 
arti Si. LouU Avė. 
CHICAGO, ILL.

gale sulaukėme, drau

kas čia pasakyta ir 
gali padaryti iš to iš- 
kad jau kapitalizmas

M IHVI&ORATlrtO 
įįĮsooo roa convaiv-Cc"*™ 

RlFptSHlNG 
O OOOD »O« THC HOMK 
K ><wrx «•« ••«**«« «•

’r.l'.'J'non chic

SLA. sekretoriaus

NU pilnai įrengti ’ dai
liuose kabinetuose ver

MALT TONIS—EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Krautuvės atviros Antradienio 
Ketvirtadienio ir šeštadienio' 

vakarais.

kelių, kur radio ūžia' per visų, 
naktį, kur šviesos ant gatves! 
niekad negęsta—kaip mes ga
lime mąstyti apie šventus tink-; 
sus. Atrodo, kad paprasti pi
liečiai moka geresnę atsparu 
parodyti prieš visokias žemiš
kas pagundas, negu vienuoliai, 
ir jie nesišaukia popiežiaus pa- 
gelbos, kad 
kliubus. —1tapėdis, o paskui galės šnekėt 

kas tik norės.
— Padaužų SLA. Sargybos 

bokštas.

Paskutinės, kapita 
lizmo gadynės 

dienos !

ii $175X10, PEOPJ.ES 
v • »■

Krautuvių žemą kaina
tik už

Padaužos
ąsabas:
SLA. prezidento

Galų
gai. Sulaukėme kapitalizmo pa
skutinių dienų. Vadinasi, su
laukėme to laiko ir tos gady
nės, kada kapitalizmas baigia, 
kaip -tas pasenęs arklys patvo
ryj, savo dienas. Kad "taip turi 
būti, tai apie tai pats Leninas 
aną metą kalbėjo. Juk ne kas 
kitas kaip Leninas pasakė, kad 
kapitalizmas tol gyvuos ir plė
tosis, kol suras naujas rinkas- 
savo produktams ir kol darbi
ninkus galės išnaudoti. Dabar, 
kaip matote, tie pranašavimai 
jau pildosi ir kapitalizmui ar
tinasi galas. Jei netikite, tai tik 
pasiklausykite, ką aš jums, 
draugai, pasakysiu. '

štai tvirčiausioj kapita|izmo 
šaly, Amerikoj, jau šiandie yra 
10 milijonų darbininkų be dar
bo. Nemažiau kaip 10,000 dar
bininkų Amerikoj kasdien mir
šta badu. Kada visit darbinin
kai išmirs badu, tada ir pats 
kapitalizmas turės žūti. O tada 
mes bolševikai paimsime vald
žią j savo rankas ir kapitaliz
mo gadynei bus paskutinės die
nos. O tas laikas jau netoli. 
Jeigu kasdien mirs po 10,000 
darbininkų, tai ir nemokėdamas 
aritmetikos gali pasakyti, kad 
neilgai ims išmirti visiems dar
bininkams.

Kitas kapitalizmo paskutinių 
dienų ženklas yra: ta vorų per
viršis, draugai, žinote, kad ka-

Mollis, P.
1730 — 24th St., 

Detroit, Mich.
Mikolainis, P.

188 Sands St.,
Brooklyn, N. Y.

-Rauktyte, J.
123 Millbury St..

VVorcestcr, Mpss.
Sekys, J.

226 Purk St.,
Hartford, Conn.

Sidabras, K.
875 Cambridge St., 

Cąmbridge, Mass
“Naujienos”

1739 So. Halstcd St, 
Chicago, III.

Stulpinas, V. M.
3255 So. Halstcd St.

Chicago, III.
"Sandara”

373 Keiuigton Avė.
Chicago,- Iii.

Trečiokas, A. S. 455*9 s5. Paulina st,
107 Adams St., Newark, N. J. Chicago, III.

vienas dalykas aišku: jeigu vie
nuoliai, būdami užisdarę, atsi
skyrę nuo visokių svieto mar- 
nasčių, negali mąstyti apie aną 
gyvenimą tik dėl vieno naktinio 
kliubo, tai* kaip mes, paprasti 
piliečiai, gyvendami Caponio 
gadynėj ir mieste, kur spyk- 
izės randasi ant kas antro kam
po, kur naktinių kliubų pilna, 
kur moterų dresės aukščiau

(Skiriama išimtinai bolšcvi 
kams 
tiems

Didelis Priešvelykini
RADIO

I.emjvųs- išmokėjimai suteikiami visiems ir nerokuojam 
jokie evlra mokesčiai. Gera nuolaida už senus 

radio į mainus ant naujų.

pasaulinę parodą
T. rinkimai. Da- 

agitavonės lai- 
nominavoja se.-

Maždaug šitie garsus vyrai 
ir labai populeriški. 

* «Apšvietos komisijai kandida
tų dar neturime. Čia tiktų ma
donų kampininkas arba Saulės 
taradaika, arba net tavorščius 
Bimba. Reikėtų apsimislyt.

Iždo globėjais galėtų būti tie 
žmonės, kurie iš apierų gyve
na. Jie skrumniai apsieina ir 
visus centus suskaito pirma, o 
paskui i kišenių įsideda. Teisių 
komisijos pirmininku, musų 
nuomone, bene tiktų sąndarie- 
tis Maikis. Tautiškus ^centus 
galėtų sunaudot p. Karpavičili
kus. • Jis parašytų ir išleistų 
apysaką “Vyžos Vilnių pasta
tė ir vyžos Vilnių atsiims”.

Ant SLA. redaktoriaus mes 
rekomenduojam p. Gegužį, ku
ris apie Dievui dusią neatida
vusią mergelę taip daug para*

Seniai jau Dzimdziai 
chieagiečiams 
žoms neteko 
desnėj svetainėj. Įdomu bus 
pamatyti, ar jie ką išmoko per 
metus laiko, ar visai užmiršo 
ką mokėjo.

Kas norės jus išgirsti, galės 
tatai padaryti ateinančioj neda
lioj, kovo 22 d. Sako, jie tą va
karą statysią kokį tai kratinių 
vakarą. Sprendžiant Dzimdzių 
perstatymus iš praeities ir chi- 
ca'gicčių simpatiją Dzimdziams 
—Vanagaičiui, Olšauskui ir jų 
gengei—tas didelės klajdos ne
padarys, kas anksčiau nueis j 
Lietuvių Auditoriją. Vėliaus 
nuėjusiems gali tekti prie sie
nos atsistoti, nepaisant to, kad 
čia' ir ne sovietų Rusija.

—Pad. Rep.

-■ • Po gydymo 
Lengvi Išmękčjimai.

Atneškite Ši • Apgarsinėiną.

DYKAI

pitalizmas paremtas ant kapi
talistines sistemos tavorų ga
minimo dėl pelno ir darbinin
kų išnaudojimo. Dabar jau nie
kas nenori pirkti kapitalistų 
tavorų, išskiriant sovietų Ru
siją. Kapitalistai meta darbi
ninkus lauk iš darbo, nenorė
dami juos išnaudoti. Nemany
kit, draugai, kad kapitalistai 
nenori išnaudoti darbininkų, 
Jie, nori, bet jau negali. Jiems 
jau dantys atšipo ir negali su
virškinti jų viduriai tuos pro
duktus, ką turi. Ricinos alie
jus jau čia nepagelbės, drau
gai!

Taigi 
kvailas 
vadas, 
baigia savo dienas. Todėl dabar 
bolševikams reikia būti prisi
rengusiems .— išdalinti savo 
turtus biedniems; pinigus iš
leisti, nes anksčiau ar vėliau, 
kapitalizmui žlugus, paimsime 
visus turtus į savo rankas ir 
pasidalinsime lygiai. , Buržujai 
negaus nei pauostyti tų kapi
talistiškų gerybių. Dar sykį sa
kau jums, draugai: bukite pa
sirengę ir laukite kapitalizmo 
šermenų. O dabar sukalbėkite 
maldą į poną Leniną. Amen.

— Pad. Ekon. Propesurius.

2536-40 W. 63 St
HEML'OCK 8400

Standard padarymo, gva- 
ranluoti, radios- pilnai į- 
rengti dailiuose kabine
tuose su tūbom ir viskuo, 
rinkinis skirtingų išdir- 
byscių. Nekurie yra verti 
virš $125.00 dabar prieš 
Velykas yra proga Peop- 
les Krautuvėse įsigyti tik

Dzimdzininkų 
vakaras

rodėsi
Bent Padau- 

j uos matyti di-

Ambraziejus, J.
168 Grand St., 

Brooklyn. N. Y.
“Amerikos Lietuvis1

14 Varnon St., 
Worcester> Mass.

Baltutis, P. P.
3327 So; Halsted St..

Chicago, III.
Bartkevičius, P.

678 No. Main St.» 
Mohtello, Mass.

Bogden, J. G.
432 W. Long Ava.. 

Du Bois, Pa.
“Dirvą”

6820 Superlpr Avė., 
Cloveland, Ohlo

Gendrolius, N.
395 Broadway,

So. p&ton, Mass.
KąžemSkas, K. Gh;

797 Bank St., 
Watcrbury, Conn.

Makareviciuš, K.
9.1 Liberty St„ 

Anoonla, Qonn.

Padaužom prisieina minias 
šviesti dar ir kitokiu budu, bū
tent, aiškint naujus žodžius. 
Šiuo tarpu neturime laiko, tai 
tik keletą paaiškinam.

Dievui dusią kalta mergelė
Tai musų gerbiamo p. Gegu

žio paskiausios maldelės ant- 
galvis. Kiti sako, kad Jurgeliu- 
tė Gegužio dusios striunas už
gavo, o dar kiti sako, kad po
nas prezidentas pradėjo rašyti 
naujovišką romaną apie kaltą 
mergelę ir nekaltą devenį.

Bimba. Buvęs “šakės” ir 
“Kardo” pamokslininkas ir ku
nigas, o dabar stalincų kanau
ninkas ir Pruseikos griekų ži
novas.

Bolševikas. Tai toks kamie
nas, iš kurio išsivystė įvairių 
gyvūnų veislių, pv. trockinin- 
kai, stalincai, sklokininkai, bim- 
biniai, balto šovinizmo apašta
lai, savikritikos mėgėjai, pr.o- 

buržujai, papra- 
apierų kaulinto- 

kilbasninkai ir

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen- 
duojamas per 

• Dr.B.McNichalas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie'negali 

suteikti, tuomet pašaukite * . , •

FREDERICK BROS. . 
Boulevard 2538 811 W. 37th Stų Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harfror 1627

4177-83 Archer Avė
Tel. LAFAYETTE 3171

CHICAGO, ILL

šie puikus Standard pa

darymo naujos mados 

KOMBINACIJOS RA-

DIDELE EKSKURSIJA 
■Į H/ietuL-veK 

... ‘ PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 

Amerikoje
Dideliu ir Gražiu Garlaiviu

Iš šio antgalvio galiukas ne
kaltai sugriešyti, pamanyda
mas, kad šventas tėvas nusipir
ko kliubą, kad ten gerus laikus 
turėti. Visai ne. Kliubą nu
pirko dėlto, kad vienuoliai ne
galėtų griešyti. Kitaip pasa
kius, kad galėtų geriau Dievui 
poterius poteriauti. Del aišku
mo, prašau pasikalusyti.

Čekoslovakijoj, netoli vieno 
vienuolyno (vienuolynas tai 
tokia vieta, kur tik vieni vyrai 
gyvena ir tarnauja Dievui. Mo
terų jie nei pamatyti nenori, 
nes Jos gąli nuvesti <į piktą pa- 
guųdinimą ir ‘atitraukti tiuo 
Dievo-garbinimo) buvo per ku
rį- laiką įsikūręs naktinis kliu* 
bas arba kąbarė. šiam kliube, 
kaip ir visuose naktiniuose kliu- 
buose, velnias veselįją kėlė 
■Kiekvieną naktį, svečiai linksmi
nosi, baliavojo. Visa tai, - be 
abejo, girdėjo vienuoliai. Jie 
nerimo. Jie skundėsi visiems, 
kad kaip nors tą kliubą praša
linti. Nemažai ir popiežius da
rė spaudimo į miesto valdžių, 
kad ji kalbamą kliubą' uždary
tų. Bet Viskas buvo veltui. Ga
lų gale popiežius sugalvojo ge
rą skymą—nupirko, tą kliubą, 
užmokėdamas už jį savininkui, 
skaitant amerikpniškais dole
riais, $73,000.

Iš tos reąl estate transakcijos

Dabar tęsiasi abejose

Krautuvėse

LIETUVIS. — AKINIUS PRISKIRIU KURIEMS REIKIA
4654 So. Ashland A vėhue, Chicago, III

> I šiaurę nuo 47tos Gatvės
Tčmykit Vardj ant Durų ir Langų, kad Nepadarytum Klaidos

Dar prieš 
įvyks SLA. P. 
bar prasideda 
kas 
karnas

Ant 
venis.

Ant 
Užunaris.

Ant SLA. kasieriaus

Laivas Išplaukia iš New Yorko 
BALANDŽIO /(Apr.) 1OS1

12:05 vai. ryto (nakties)’
Laive Veikia būti iš vakaro 8-tą valandą

Trečios Klesos Kainos: ® New Yorko i Klaipėdą 
---------------------- — Iš New Yorko 1 Klaipėdą 

’---------------- Suv. Valst, Taksos Atskirai
Puikiausias maištas ir patarnavimas. Tiesus ir parankus 
susisiekimas į KLAIPĖDĄ ir KAUNĄ per Rotterdamą. 

Norėdami informacijų kreipkitės į:
Urbšas, J. T. 

187 Oak St., Lawrence, Ma»». 
“Vienybe” 

193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Vasiliauskas, J.
814 Bank St., 

VVaterbury, Conn. 
Velečkis, A.

502 South Avė., 
Brldgeport, Conn.

Vaišnora, K. J.
Franklin Sav. Bank Si 

Trust Co., Plttsburgh, Pa. 
Varašius, A.

So. 12th and Carson Sts., 
Plttsburgh, Pa.

Vitkauskas, J. T.
2701 E. Allegheny Avė., 

Philadclphia, Pa.
Viesulą, K. J: 

1128 Washinpton St., 
Norwood, Mass.

---- ForTlfe KOMES

letmenininkai, 
sti tavorščiai 
jai, peckeliai. 
renegatai.

Devenis. Pikta dvasia, kuri 
Gegužiui pakajaus neduoda.

Vilnius. Arkliukas, ant kurio 
visokio plauko politikieriai dy
kai nejoja.

Vytautas. Prašmatnus že
maitis, kuris ir Amerikoj tru- 
belių pridarė.

Apšvietos komisija. SLA. ši
tie žmonės jau senai visus na
rius apšvietę, dabar neturi dar
bo. Bedarbiai.

Gegužisi Vyras, kuris merge
lę sukritikavęs, v$l ant prezi
dento runyja. Jis dar vis kal
tininkų ieško.

V. V. K. Trys raidės, trys 
asabos, trys galvos, tik dūšios 
nėra.

Vienybė. Pirmiaus buvo lier 
tuvninkų, o dabar kupčių. San
darą dar nenupirko.

Kampininkas. Jablonskis var
dindavo įnamiu, rusai brodia- 
ga. Marionuose jisai dvasiškas 
vadas ir klioštoriškas literatas. 
Apart ilgo liežuvio, jis kitokių 
prašmatnybių neturi.

— Mat.

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu
“AQUITANIA”

Birželio-June 16,1931
Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
•bus proga važiuoti su»šia Ekskursija.

' LAIVAS «AQŲITANIA”
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS*PATARNAUS SUTAISYTI

! VISUS DOKUMENTUS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
'' .12th STREET sgįMgąag 

Tel. .Kcdzie 8902

. - Prieš
Be Sugaišinimo Darbo -—

Dabar Specialis Pasiūlymas
lYVir AT EGZAMINĄCIJA

P A T A RIMA S , .
Valandos: 9 ryto, iki' 8:30^ va^tc

DR. C. MICHĖL. O. D

NAUJA PATVIRTINTA METODĄ 
M0KL1ŠKĄS, BUDAS

Vartojamas Pasaulio Garsiausiose Optomętrinėse

Žvairos Akys, Kreivos 
Akys. Akių Nuvargini-
mas. Muskulų Skaude- iHHH A '
jimas. Trumpas Regė- 
jimas, Galvos Skaudė- 
jimas, Nerviškumas. — 
Pataisau ir Sugrąžinu W.
Normališką _Akių Re- 
gėjimą. - 
ba Išgyd 
gi jos, I 
Be Skausmo 
rių Akinių, 
jotinos ir 
sėkmės.

pįiimiiiii^ 
liiiinuiiiiĮiiiiilliilillilIlliiill'inL,

PEOPJ.ES


Korespon den tas,

Cicero

KLAJONĖ

RŪTAras

pas

NAPRAPATAS

Bridgeportas
Naujas Ford skyrius

PELNINGA NUOSAVYBE

Daktaras

gyvename

Mokyklos bunco party

aht

Centraį'^^Bank

tiktai

PAVASARIO IR VASAROS EKSKURSIJOS

STULPINAS

kitoki

Rusiškos

Seredoj, Kovo-March 25,1931

Kensington

saldai
agras

kalbėti 
tai kas

Panama 
Londonas 

Briuselis

1915
1911.

191 1

“NAUJIENOS” - 
V. M. STULPINAS 
P. P. BALTUTIS 
JOHN J. ZOLP -

Greiti 
vai.

STEPONAVIČIŲ
KONCERTAS

Velykų Gardumy 
nai iš Lietuvos

Bankininkaukit Saugia
Jūsų Apielinkėje

Atmokėta nariams gargusiems 
pašalpa, tuomi susirinkimas ir 
baigėsi

vakaro. Po koncerto šokiai

Šypsodamos skina ji rūtų, 
Šypsodamos pyna kasas, 
šią naktį bernelio yr butą. 
Šypsodamos skina ji rūtą...
Tyliau... Sužinos tai pražūta... 
Bet kaip sužinos tai ir kas?
šypsodamos skina ji rūtą, 
šypsodamos pina kasas.

Ką, atleki?.. Ar patargai? 
Ar nugąsdino žaibai? 
Tai keliauki pažemiais! 
Kas laisvu negali būti ‘ 
Ir padangėmis dkrajot, 
Mano siela nemylės! •>

- narius, kurie už 
susirinkimuose ir

Lietuvos la 
kumpiai, la 

valgo

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Siųskit pinigus per
- NAUJIENAS

CHARLES STEPHENS-STEPO
NAVIČIUS, Smuikininkas

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted St 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122 \

Jau komisija pradėjo darbuo
tis dėl išvažiavimo. Paėmė Gečo 
daržą Glinwood, 111. Veita pato
gi ir patogiam laikui, liepos 13 
d., pairųtas daržas. Manoma 
narius ir- šiaip žmonos vežti 
trekais.1 Visi nariai ir šįaip pa
šaliniai žhionės pasitaišykit če- 
verykus, kad laikui atėjus bū
tumėt gatavi'. Neužilgo bus at
spausdintos iy serijos. Komisi
ja mano kogreičiaus serijas iš
siuntinėti nariams, kad butų 
proga išparduoti.

ANELĖ 
SALAVEIČIKIUTĖ

Pradžia 8:15 v

Čia jus galite parkinti kiek jums tinka. Čia jus ga
lite rasti žmones, kurie kalba jūsų kalbą ir pagelbės 
jums išrišti j ūsų problemas.

ligoniu uzSimaldavo perėitam< 
susirinkime,-o pastarieji du li
goniu serga jau trečias mėnuo 
Susivienijimas aprūpina lanky
tojais, bet kuriems laikas pave 
lija, nepamirškite 'aplankyti sa
vo draugus.

K. ir D. Susivienijimo 
susirinkimas

GHICAGOS LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street

Susivienijimo nariai yra ra
ginami atvirutėmis prieš su
spendavimą užsimokėt mokes
tis. Bet šiuo laiku yra' keletą 
narių suspenduotų. Jeigu su
spenduoti nariai susirgtų, ’ ne
gautų pašalpos. Nesiduokite 
suspenduoti, po laikui save nu- 
siskriaudžiant ir susirinkime 
pasidaro bereikalingi svarsty
mai.

Didžiausia Bendra Ekskursija 
Gegužės 16—May Laivu “UNITED STATES

Dar nėra vėlu pasiųsti pinigus Velykoms į. savo se
nąją tėvynę. Padarykite tai pilnai parankiai čionais 
dabar ir patys pamatykite, kaip jums bus smagu da
ryti biznį šiame stipriame, saugiame banke. x

PAVASARINĖS EKSKURSIJOS 
UNITED STATES .................   Balandžio 11
FREDERIK VIII.......l..................Balandžio 25

(Ten 
Šios 
nos 
kovo 
džio 
Važiuokite

turite progą 
Kuriems toli atvyk- 
užsakymą laišku, at 
mes pristatysime j

Iš bedarbių šelpimo vienas 
delegatas davė pranešimą, kiti 
sakoma aptingę ar nusibodo 
darbuotis. Tas negerai. Bedar
bių komitetas yra' įsisteigęs iš 
vietinių draugijų. Jis šelpia 
bedarbius, jiems teikiama pa
šalpa pipigais ir drapanomis. 
Iždas menkas, yra ir daugiau 
reikalaujančių pašalpos. Po Ve
lykų bus surengtas vakaras be
darbių naudai. Visi dirbantie
ji arba šiaip pasiturinti turėtų 
paremti, vakarą, nes pelnas bus 
skiriama bedarbiams.

, Programą Išpildys:
ANELĖ SALAVEIČIKIUTĖ 

STEPHENS, Soprano,

Pereitą trečiadieni High Fen- 
ger mokykloje kambario 116 
mokiniai turėjo bunco parę. 
Mokytoja Ilwia Ring sumanė 
ir mokiniai pritarė sudėti po 
25c nupirkimui dovanų ir šal- 
'takošės. Mokiniai išsirinko ko
misiją, kuri darbavosi kolekta- 
vimui pinigų ir nupirkimui do
vanų. Komisija besidarbuoda
ma aprinko ir geresnę vietą
• *>

parei. Aštuntą valandą moky
toja. ir komisiją paliepė eiti 
ant antrų lubų po numeriu 
250. Namas didelis, užima vi
są miesto bloką. Suradome mi- 
nirųą kambarį. Vieta patogi 
parei. Dešimts stalų, prie kiek
vieno stalo keturios kėdės. Jau

Petras Kazanaiiskas, apie 40 
m. amžiaus, turėjęs bučernę ir 
gyvenęs adresu 1737 So. Union 
Avė., penktadienio rytą apie 6 
valandą rastas nebegyvas 'savo 
lovoje. Kad butų nusižudęs ar 
nužudytas, nėra jokių žymių. 
Kūnas išgabentas pas graborių 
Mažeiką, kur koroneris padarys

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Birželio 6—June Laivu “HELLIG OLAV

žinoma, jau jeigu 
apie dupsnius žmones 
kas, bet Ciceriečiai jų turi. Aš 
drąsiai galiu pasakyt, kad jo
kia kita kolonija negali prilyg
ti Ciceriečiams. Mes turime A. 
ir G. Miliauskus, L. ir M. Za- 
mulevičius; J. ir O. Jankaus
kus, Kaminskus, Gildžius, Šau
lį su Mikuliu, o kurgi kiti! Jų 
yra! kada tik obalsis yra. Ci- 
ceros lietuviai tik žiūrėk, 
kaip žydai subėga visi. Nežiū
rint ar tai balius ar tai laido
tuvės, nežiūrint koks žmogus, 
kokių pažvalgų, visi subėga, 
visi teikia pagelbą, bile jis yra 
cicerietis ir dar lietuvis.

Pereitą penktadienį įvyko 
Kliubų ir'Draugijų Susivieniji
mo susirinkimas. Narių atsi
lankė vidutiniai.

Sirgo Zurba ir Mažeika, te
beserga Klauda, Tilvikas, Tar- 
vidienė ir Norkus. Pirmieji du

Nelabai seniai Bridgeporte 
atsidarė labai puikus Ford au
tomobilių pardavinėjimo sky
rius: B. and W. Motor Co. (827 
W. 35 St.) čia yra parduodami 
nauji Ford automobilaii. Pa
tarnavimas geras ir mandagus?

Man pasakojo, kad dabar pas 
juos galima nusipirkti la’gai ge
rų vartotų automobilių pigio
mis kainomis. Taipgi pardavi
nėja trokus ir visokias dalis dėl 
automobilių. Vieta nauja ir 
moderniškai įrengta. Kas mano 
pirkti Ford automobilių, nuva
žiuokite pas juos.—Ant.

Savo skambančia daina,
Sa,vo meiles šypsena 
Paviliojau aš tave!
Akių degančiais žvilgsniais, 
Meilės jausmo sūkuriais 
Sužavėjau aš tave...
Ritmais, rimais a.pipynihu,
Tavo žiedą nusiskyniau 
ir džiaugiuosi aš linksma!
Ir vybodama tolyn, aš skrendu— 

Aukštyn, aukštyn, 
Lyg šėlstanti audra...
Jeigu vėtrų nebijai,
Neapkirpti tau sparnai,— eikš! 

pasieksime žvaigždes!

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

27 Whitehall Street, New York City
248 Washington St., Boston, Mass. 130 N. La Šalie St., Chicago, III.

AUTORIZUOTI LINIJOS AGENTAI CHICAGOJE:
1739 So. Halsted St.
- 3255 So: Halsted St.

3327 So. Halsted St.
4559 So. Paulina St.

tai, žingsniu negalima 
jiems eiti. Nuostabu 
kie maži vaikučiai* it karosai 
nardosi vandenyje. •< R.

P. Juozas Kavaliauskas, tu
rintis saldainių ir šaltakošės 
krautuvę Liuosybes name, pats 
save nubaudė. Matote dalykas 
buvo toks: Jis yra nariu Lie
tuvos Kareivių draugijos. Ka
dangi turi savo biznį ir negali 
ant susirinkimų pats dalyvau
ti, tai jis užjausdamas tuos sa
vo draugus 
jį lankosi 
dirba aktyvų darbą, pereitą su
sirinkimą kovo 15 atsiuntė, su
sirinkimą čielą dėžę cigarų su 
instrukcija padalinti kiekvie
nam nariui. Sako, tai mano 
“faina*.

Jis taipogi priklauso ir į dau
gelį kitų draugijų ir jeigu ne 
su kokia auka, tai kitokiu bū
du dalyvauja vakare ir visuo
met išeina ar tai $10 ar tai $15 
dolerių lengvesnis. Kaip girdėt, 
kad jis irgi Raudonos Rožės 
Kliubo vakare “nusiredusinęs” 
15 dolerių. Be abejo, komite
tai jam dėdingi.

P. Antanas Matulis, Ciceros 
vienatinis lietuvis spaustuvi
ninkas, serga gerkle; randasi 
namuose, 1518 So. 48 Ct., ant
ros lubos. Aplankykite.

— Reporteris.

mirties priežasties tyrimą. Ve
lionio laidojimu rūpinasi brolis.

Petrai buvo našlys, žmona 
mirusi keli metai atgal; gyve
no su trimis vaikais: dvi*duk
relės, Irena 13 metų ir Bronė 
12 metų, abidvi šiuq laiku gy
vena pas gimines, o su tėvu bu
vo pasilikęs tik vienas sūnūs 
Stasiukas, 7 metų amžiaus. Naš
laičiais teks rūpintis . broliams, 
kurių čionai Amerikoje yra du. 
Lietuvoj dar liko du broliai ir 
dvi seserys.—J. A.

Ateinantį sekmadienį “Auš
rele” važiuoja į Bridgeportą į 
Tautiškos Parapijos svetainę 
pildyti programą. Duos dailų 
programą. Kas važiuos iš Ci- 
ceriečių su “Aušrele?” Vaka- 

įvyksta' kovo 22 Tautiš- 
Parapijos svetainėje, kam- 
35 ir Union Avė.

Baigęs Naprapatijos Kolegijų Hiino 
joje. 9 metai kaip užsiima žmo

nių gydymu Chicagoje.

Nėra jokio reikalo važiuoti į vidurmiestį, kad su
rasti stiprų, saugų ir gerai vedamą banką, kada štai 
jūsų pačių apielinkėje, prie 1110 West 35th Street, jus 
rasite pilnai įrengtą įstaigą, kuri užtikrina saugumą ju- 
sų pinigams.

Plaukimo mokykla.
■ ’ • , >

Pereitą ketvirtadienį High 
Fenger Natatorium buvo už
baigimas plaukiojimo mokyklos. 
Plaukiojimo mokykloje dalyva
vo visokių tautų žmonės. Bu
vo keletą ir lietuvių. Kurie per 
žiemą mokinosi plaukti, pusė
tinai pramoko. Lietuvoje kai
muose tokie skaitytųsi čempi- 
jonais. Mokintis nekainuoja, 
vieta gera, laiko turint ir ne
dirbant iš atžvilgio sveikatos, 
galima eiti pasimankštinti. Va
saros laike galėtų ežere plau
kioti be baimes. Apie 50 stu
dentų mokinosi plaukioti per 
žiemą. Per vasarą bus uždara, 
ateinantį ‘rugsėjo mėnesį vėl 
bus atdara. Kurie norite, pasi
naudokite plaukimo mokykla.

Pereitą penktadienį tame pa
čiame ^Natatorium buvo plauki
mo lenktynės. Studeptų 'buvo 
50, visi tos pačios mokyklos. 
Įžanga .bilvo 15 centų. Mažai 
mačiau lietuvių, mat jie dar 
neįdomaujasi tokiais dalykais. 
Gerai išsilavinę plaukti studen- 

spėti 
kad to-

žotlžiai Tyrų Dukters 
Muzika — S. čerienės

(Padainuos Anelė Salaveičikiiitė 
Steponavičiene savo koncerte 

kovo 25 d.) i

SEPTYNIUS KARTUS AUG 
ŠČIAUSIA ATŽYMĖTAS

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija
Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Liepos 3—July Laivu “FREDERIK VIU
Liepos 25—July Laivu “UNITED STATES

sudėti ant stalo paišeliai, kor
tos ir daicos. Paliepė pasira
šyti ant kortų. Mokytoja sunu- 
meriavo stalus, davė žeberius 
traukti prie kurio stalo eiti 
grot kaulais. Susirikiavo, su
skambino, ’ pradėti lošti.

Nė lig dešimties numerių ne- 
išmečiau, kaip suskambino 
bunco. Merginos . paženkįįno 
kortas, kurie daugiau išlošė. 
Laimėjusieji turėjom eiti prie 
kitų stalų. Vėl sumišimas. 
Skambutis suskamba pradėti 
lošti. Ir mainėmes stalais, kol 
išlošėme iki šešių giemių. Pa
baigus lošimą buvo duodamos 
dovanos laimėjusiems. Po to 
šaltakošės. > 1

žodžiai Kazio Binkio 
Muzika—Gruodis

(Padainuos A. S. Steponavičienė 
savo koncerte kovo 25 d.)

Ką tik atvyko i 
bai skanus sviestas, 
šiniai. palingvicai ir 
mi produktai.

Birutės geriausios 
nes, iš žemuogių, 
tų, obuolių

turi turėti ne tik
1. TRANSPORTACIJĄ ir
2. PAGERINIMUS ŽEMĖJE ir
3. ZONŲ RESTRIKCIJAS. bet taipgi
4. VIEŠKELIUS

automobilių amžiuje ir turime turėti ištaisytus kelius.
Žiūrėk šią vietą ateinančią savaitę. •
PUBLIC INFORMATION DEPT.

George F. NIXON & Company
1 67 West Monroe St. t CHICAGO

Kazanaiiskas rastas 
negyvas

Grand Prix ir Auksiniai Medaliai 
San Frąncisco 
1916, Rymas 
1910. Paryžius

1910. Seattle 1909

Jeigu Chicagoje yra pagra- 
brs ir jėigu važiuoja į kapus 
kokia 20 mašinų, na tai jau 
didelis pagrabas. Hm... o pas 
mus jeigu važiuotų 20 mašinų, 
tai mes sakytume kad menkas. 
Jeigu Cicero pagrabas, tai jau 
šiur kad bus tarpe 50-100 ma
šinų.

NAUJIENOS, Cblcagt>,

KODĖL JUS
neturėtumėt priimti šio sprendimo ir atsikratyti 
prasto apetito, konstipacijos, nevirškinimo, pras
to kvapo, galvos skaudėjimų, nerviškumo, nepo- 
ilsingo miego ir jautimo visuotino nuovargio?

Pabandykite jį ir jus nusistebėsite iš pa
sekmių. Kiekvienas yra patenkintas. Skaitykite 
tik šį laišką: “W. Brownsville, Pa., sausio 16, 
1931 — Trinerio Kartusis Vynas yra pastebė
tina gyduolė nuo skilvio ligų. Aš jį tikrai 
labai rekomenduoju. Mrs. S. Sienkievvich.”

Pas visus aptiekininkus, dviejų dydžių, di
delės ir mažos bonkos. Vertingas kuponas kiek
viename pakelyje.

xAnelė Saląveičikiutė-StepbnaviČienė
Steponavičių koncertas įvyks šį trečiadienį/ kovo 2 

Auditorijoj
buvo paskirti didžiąjam skilvio tonikui ir liuo- 
suotojui, kuris per pereitus 41 metus j pilną 
sveikatą sugrąžino milionus sergančių, nukamuotų, 
nervuotų žmonių. Jeigu žymus ekspertai 7 tarp
tautinėse parodose pripažino, kad

Trinerio Kartusis Vynas 
yra Geriausia skilvio gyduolė ir kada jų spren
dimas tapo patvirtintas milionų žmonių Jungi. 
Valstijose ir Kanadoje, kentėjusių nuo skilvio

A TRUST COMPANY 
U10West35th Street 

AStateBank * * * • ACJearingftouseBaiik 

TRUST KOMPANIJA 
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

Turkiškos
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat- 

mentai >
Švediškas Mankštinimas ir Elektri- 

kinis Masažas.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio it 
taip toliaus, su elektrikiniais 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 pergulėjįmo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St.

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. 
Nedėliomis nuo 8 iki 2ros vai.

po pietų.
Phone Boulevard 4552

y- ti.

rųsies 
aviečių, 

kitokių vaisių.

galima pas mane 
gauti seniai laukiamų minagų, ii 
strimelių geriausios rųšies ir la
bai skanių

Gintaro karoliai, sagutės, aus
karai. cigaret holderiai. ir kito
kie gintaro dalykėliai

Taipgi labai gražių Lietuvos 
moterų audeklų, ir rankdarbių, už 
prieinamą kainą

Dabar visos prekės iš Lietuvos 
parsiduos už labai nupigintas kai
nas Dėlto, kurie dar neragavote 
Lietuvos produktų 
tai padaryti 
ti. paduokite 
telefonu, ir 
namus

Specializuojasi ant 
Nervų Ligų.

Ofisas 2346 W. 69111 Str. 
arti So. Western Avenue.

CHICAGO, ILL.

Išgydo be operacijos penesaidę. pa
sitarimai veltui ir mandagus.

Yra išgydęs daug žmonių Lietu
voje ir Amerikoje nuo Influenzos. 
Reumatizmo, Mirštamos Ligos, Šit. 
dies ir Pilvo Ligų, Galvos, Nuga
ros, Strėnų Gėlimo.

Tel. HEMLOCK 1881.
Kiekvienas žino, kad patogiausias 
f ir tiesiausias kelias į Lietuvą 

yra per

KLAIPĖDĄ -
dideli ir moderniški lai- 

Išvengkite bereikalingų pa- 
bagažo egzaminavimą 

svetimų šalių rubežių.

New York-Klaipėda 
-New York

ir atgal) TREČIA KLESA 
žemos Rai
bus . tiktai 
ir balan- 

mėnesiuose. 
ank

sti. Sutaupinkite 
pinigų. Gryžimo 
laivakortė gera 
dviems metams.



Įvairus Gydytojai
nnir~ n. n_.r*»n_j?j^.riLrI~v*~-'w~ — •**" ’*■“— ■' —1 ** ** **'Graboriai

Jos. Budrikę nauji 
planai

* 4 1 • *

Vienas iš pirmiausių jų 
tuViškų radio valandų rengėjas 
(prddėjo su “Naujienomis” 
pirmieji) p. Jos. Budrikas, 
šiandien planuoja kaikurių nau-, 
jieijų su radio. Pirmiausia į- 
domu tai, kad Radio stotis 
WCFL, per kurią p. Budrikas 
yra pasiuntęs oro bangomis 
šimtąms Pūkštančių lietuvių lie
tuviškas dainas ir muziką, ža
da už kefeto savaičių nepapras
tai sustiprinti savo pajėgumą. 
Mat WCFL Radio stotis yra 
vienintelė visoj Amerikoj, ku
rių įsisteigė ir tvarko darbo or
ganizacijos, įeinančios į Ame
rican Federation of Labor, to
dėl iš kitų, iš kapitalistinių, 
konkurentų ji pačioj pradžioj 
turėjo didelių sunkenybių. Pra
džioj stotis buvo labai galinga 
ir broadkastindama per kiau
ras dienas galėjo siekti nuo 
okeano ligi okeano. Kitos sto
tys tam labai priešinosi ir po 
ilgų svarstymų Washingtone 
tapo kelis kartus WCFL apkar
pyta, kaip valandų skaičium 
taip pajėgumu. Tik paskiausiu 
laiku stotis vėl atgauna savo 
pilpą laisvę ir žada nieko ne
laukdama susilyginti su didžiau
siomis Chicagos stotimis. Tad 
Budriko liettivių valandos, nors 
jau nuo neseno laiko vakarais

lie-

MATEUŠAS TOLEJKIS .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 19 dieną, 11:55 valandą . 
ryte 1931 m., sulaukęs pusės ąm- t 
žiaus. gimęs Tauragės apskr., ■ 
Švėkšnos parap., Kalkiškių dva
re. Amerikoj išgyveno 21 mc- i 
tits. Paliko dideliame nuliudime ; 
dvi seseris — Barborą ir Stefani- j 
ją, du broliu — Joną ir Stanis
lovą, du švogerius — Antaną 
Agentą ir Prancišką Mikužį ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Emili
ją Lapinskienę ir .brolį Juozapą, 
Kūnas pašarvotas, randasi 4447 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, ko- ' 
vq 23 dieną, 8 Vai. ryte- iš 'na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mateušo Tolejkio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Seserys, Broliai, Švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel, Yards 1741.

gana toli siekia, bet greitoj aU Sehiems įpykusk^s' ^ors iii 
eity sieks d’AT tbliau. $

Kitas dalykas, teko nugirsti, 
kad p. Budrikas hebe tik sva
joja, bet jau yra suplanavęs 
leisti pirmąjj lietuvių radio ma
gaziną, rodos, “Oro Balsas”. 
Tai ir gi ne tik originalų, bot 
ir labai reikailnga, nes radio 
šia gadynę užimdamas vis pla
tesnes sritis musų viešajame 
gyvenime, turi turėti ir savo 
spaudos organą.

Dar daugiau: Nors p. Budri
kas dar to nesiiko, bet iš jo šyp
sos matyti, kad jau mano—įsi
gyti kur nors priemiestyje par
ką, kur vasaros metu lietuviai 
turėtų kaip ir savo National 
Parką su nuolatine scena, pro
gramos], muzika' fr kt., ir žie
mos metu—dar nežinau, kaip 
žiemos metu, žodžiu, trys nau
jienos iš Budriko oro bangų 
visos trys geros.—žemaitis.

Cicero
prie Raudonos 
vakaro noriu 
apie

ir

Rožės 
pridėti, 

publikų ir biznie- 
kliubo narius.

Dar 
Kliubo 
butent 
rius ir pačius
Publikos buvo didele minia ir 
visi turėjo išsėdėti apie 5 va
landas laiko, tai ne juokai, per 
tai vienas kitas nerimavo, bet 
didelė dauguma laikėsi pavyz
dingai. Pertraukose nebuvo 
nuobodu, nes Vytauto orkestrą, 
vedama J. Bal'a'ko įvairino’ lai
ka su muzika. Orkestrą dir
bo gerai ir padarė gero įspū
džio i tūkstantinę minią. Publi
kos buvo pilnutėle svetainė. 
Tai buvo patys kliubo nariai ir 
jų artimieji draugai iš visų ko
lonijų.

Iš vietinių biznierių matėsi 
Vincas Gūdžius, A. Milauckas, 
L. Zamulevičius, L. Švėgžda, J. 
Stašaitis ir svečias Stasys Pri- 
chodskas aptiekorius ir S. J. 
Dargužis, kurs ir gražią kabią 
pasakė apie kliubo jaunuolius. 
Biznierių tarpe. figūravo taip 
j'a'u žymi kliubo rėmėja ponia 
Lukštienė. Prie tokios paramos 
ir prijautimo kliubui lemta gy
vuoti ilgus 
iš širdies.

Publika 
dienraščiais

metus . ko ir linkiu

buvo apdovanota 
“Naujienomis” ir 

“Draugu”, nors “Draugas” ir 
šuVytė neišpildydamas pasiža
dėjimo.

Apie artistus daug nebesaky
siu, tik apie mažytę p-lę Sta
šaitytę, 5 metų kuri taip jau 
gražiai griežė už save didesni 
akordinų. Tai. retenybė tarpe 
mažų. J. Stašaitis yra biznie
rius ir kliubo narys.

Tą vakarą oficialiai pasirodė 
kliubo jaunuolių juniors, apie 
50; tai yra kliubo ateitis, tą 
šiandien visi žino, nes kur nė
ra jaunųjų, ten nėra ateities.

rėš užimti jų Vi^as if palaiky
ti lietuvybę, nes i kliubų įslo- 
jantieji visi turi ištarit žodžius: 
“Su . noru sutinku dirbfi labui 
kliubo ir lietuvystei”. Visų lie
tuvių vaikai turėtų priklatlsyti 
prie Raud* Rožės Kliubo.

—Naujas Kliiibo narys.

kad lWiyiai jąu siigeb^ įvairias 
biznio įstaigas taip pasekmin
gai Vesti1 ir įšplėtd.fii; } r

—Antanas žymontas.

Lietuvių biznio įstaigos 
Chicago jė

Kiek dabar yTą' lietuvių biz
nio įstaigų Chicagoj'e? Kas ga
li pasakyti. Tik tiek galima pa
sakyti, kad lietuvių biznio i- 
staigų Chicagoje yra jau daug.

Ir beveik visos biznio Šakose 
rasit lietuvių biznierių. Kai ku
rios lietuvių biznio įstaigos jau 
yra didelės.

Aš xčia turiu mintyje —New 
Process Bakery (949 W. St.). 
šios didelės lietuvių duonkepyk- 
los yra vedėjai broliai Kučins
kai. Teko apžiūrėti šią moder
nišką . duonkepyklą. Reikia pa
sakyti, kad yra kas pažiūrėti 
ir kitam pasakyti. Kokios čila 
moderniškos mašinos vartoja
mos prie minkymo duonos, net 
malonu žiūrėti. Neapsipratu- 
siam žmogui su tokiomis ma
šinomis, tai tikra naujiena.

Duonos kepimas čia eina die
ną ir naktį. Astuoni, didžiausi 
pečiai, nuolat karšti, tartum 
laukia, kad duonkepis įkištų 
jiems i burnų duonų. Ir tuose 
dideliuose pečiuose kepa ruginė, 
ir balta lietuviška gardi duona.

Kiekviena kepykla turi savo 
receptus, kaip gardžią duonų 
iškepti. Gi New Process — 
Naujas Procesas— turi tikrai 
naujų receptą, pagal kurį iškep
ta lietuviška . duona yra tikrai 
gardi ir sveika.

O iškepa tos duonos į parą 
net kelis tūkstančius bakanų 
(kepalų). Devyni dideli trokai 
išvežioja tų lietuviškų duoną po 
visas dalis Chicagos ir kiekvie
nas valgydamas tą duoną gar- 
džiuojasi.

New Process . duonkepyklojc 
dirba apie 27 darbininkai. Reiš
kia, kad tai yra didžiausia lie
tuvių duonkepyklą netik Chica
goje, bet ii’ Visoje Amerikoje.

Reikia vien tik pasidžiaugti,
HEMOROIDAI IŠGYDOMI

5 dienų vaistai dykai 
Kcnčiantięji nuo heinoroidų dabar gali 
būti išgydyti be peilio, be skausmo, be 
ligoninės, be išlikimo iš darbo. Nevij- 
kinkit iki sulauksite, didesnių skausnuj. 
daugiau vargo ir išlaidų ir galbūt Vė
žio- Lengvus išmokėjimai. Pasitari
mai ir egzaminacija dykai; taipgi 5 die
nų Žolių Ointmentas Dykai. • Ateikite 
tuo jaus, arba rašykite pridedami 10c pa
što ženklelį. Dr. P. B. Šymanskis, 
Žymus Hemoroidų specialistas, 1869 N. 
Datnen Avc., Chicago. Namai S-M-S 
Hcrb-Nu-Tonic

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lamo. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL

U. v

S. D. LACHAVICB
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kpppįgiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti, 

Tel. Roosevelt 2515 atba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuvės Akušerės

Undertaking Co
P. B. Hadlėy Lic.

Koplyčia dykai 
710 Wėst 18th Street 

Tel Canal 3161

J. Lulevicius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose ... miesto ir 
miestelių dalyse. Mo 

derniška koplyčia 
veltui.

H 03 S Halsted Si 
Chicago. III.

Tel, Victory IIP

ij|

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas 
Victory 1115 

.Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Lietuviai Gydytoji
Kea 6600 South Artettan Atieinu 

Rhone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257, 

DR. P.. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Haleted Street
chicago, ill, . . . ,

A. MONTVĮD, M. D. 
West Town State Bank* Bldg. 

2400 IV. MddisOn Si.

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

Namų telefonas Brunswic|k 0597
— r- ^taass^.' s«ssw—i »

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 ▼.
4608 South Ashland Avė.

Netoli *6tb St Chicago. (U

bk°Si. TsIserman 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

, Office 1724 So Loomie St.
. kimp. 18 |r Blue Island ’e.
Valandos: 10' to 12 A. M., 2 to 4 

'0 7 to 8:30 P. M.
Rėk Phone Falrfaz 6353

H . ....... N|H—— ■ ■—I ■■ - .... N,»— «

Pbone Apųitage 2822 

bR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue

Valandoj į2 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KABN
♦ 63> South Aehland A'uėnue 

Ofiso valandos;
Nuo 10 Iki 12 diena 2 iki 1 po psei 

’ iki S vai Nerlėl ouo 10 iki 17 
Tvlepbon* P1az» 1202

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvyš Gydytojas 
iė Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietį po ttir.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 Įr 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal suta'rtį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai: .
6641 So. Albahy A Ve.

i Tel. Prospect 1930

ųrzidėnciia Tel MidW*y 551J h 
Wilmett» 195 .

Ralph C. Cupler .MD.
7 CHIRURGAS

Oditity 'it 24 St Tel. Canal, 1711-0241
. Valatadds; Panedėliau ir Ketvergais

’ fki 8 vai rak.. Utirniukib Ir 
Pėrnvčiomis

Ofiso Tel Virtory 6S4'*<

I iki 4 r •

Rrr Tel Drevei

DR. A * A/ ROTA
\ Kutas Gydytojas ir Chirurgas 

'ipeciahsra* moteriškų vyriškų 
vaikų n visu chroniškų ligų 

Otiilas '102 So Haleied St Chtc'n 
arti ' I th Streer

Valandos I—-3 po pietų f—* »* 
'Mrdėliom«» •» Iventad <0- 12 iirna

9252

prie 
duodu 
electric 

ir mag-
blankcts ir 
Moterims ir 

patari-

tikiu Gydytojai

1GN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724

Pbone Boulevard 4139 
. A. MASALSKIS .

Musų patarnavimą* lai
dotuvėse ir kokiaiųe rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų 
rių. - '

3307 Aųburh Avė.
CHICAGO, ILL.

A. PRABISH
Lietuvis'Graborius

$
$

Pbone 
( Hemlock 

\
Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
r teatmeni 
netic 
t t.
merginom 
mai dovanai.

Oftao tęletonan "Lrffini* 6o8U 
Ke» Tel Van Buren 8858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

4 142 Archei Avenue
Valančio* 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 (tel 4 ir 
fl Iki H vakaro. Nedaliom. oho 10 Iki 13 die

na Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd, 

balandos 8:80 iki 0:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D.
♦ 442 South Wextern Avenue

Tel.

VALANDOS.
nuo 
ouo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai^ rvto 
6 iki 9 valandai vakaro

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi gaivos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminaviipas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via, po pietų.
KRfelVAS AKIS* ATITAISO Į TRUM
PĄ- LAIKĄy.SU NAUJU !IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

aklhių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Phone Canal 2118 
.Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted S t 
Rezidencija:

4193 Archer Avė. t 
Valandos: 2-—4 po pie: 

Pbone Lafayette 0098

.. . Advokatai

L G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbdfn St.. Room III' 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iŲ 4 ipo pietų 

Gyvenimo vieta
H 23 South Halited St'r»»» 

Tel. boulevard L3I0 . , 
Valandos: nuo 6 iki *8 vai kiekvienu 

vakarą, išskyrai ketverge , 
Nedėlioj ano 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland A^e.
' Tel; Boulevard 7589 

Ofišo-1 balandos 9 fytb iki 8 vakaro 
Residence Pbone HemlOck 7691

A. A. OLIS
R. A. VASALLE
. • (VASILIAUSKAS)

■ - ADVOKATAI
11 Sotilb La Šalie StrAi

Room 1701,-.* .Tel. Randotpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 <al * rak 
3241 S. Halsted St. Tel., Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 rakate
Otis—Utara. Ketv ir Subiro* rak
Vasalle—Pan. Ser ir PitnyČio* . **5

Pbone Boulevard 7042 ,

pi- 
patarnauju 
ir naktį

, Td. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Daktaras
Kapitono

Specialistas iŠ

Sąžiningai ir 
giai 
dieną 
visose miesto da-

” *• . V-’

lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos huo 10—4, nųb 6 iki 

Nedčliomis nuo 10 iki 12.
8

POVEIKIS
B;®

Didysis Ofisas 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai'. YARDS 1741

-i

‘ Į5’

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bahkfetams ir Pagrabams 
Vainikai

331G S. Halsted St Tel. Boulevard 7314

„... . Dentistas .. J
4645 So. Ashland Avė.

virš Marsball Drug store. “arti ' 47 St.

DR. J. j. KOVVARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SU Suite 3
Tel. Prospect 1028 , , ’

Rez. 2359 S. Leavįtt St. Canal 2330 
Ofiso valanda 2 iki 4<..7^ iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį 
. v * N.-. Ji ... .L ‘

J. P. WAJTCHES
Lietuvis Advokatas

iki 3 vaL koltuose — nuo 3 iki ’ 
SubatotUis hbo 9 iki 9

‘52 East 107th St 
kampas Micbigap Avė 

‘Tel Pullman 5950—namų Poli 6177 
. Miesto, ofise pagal ratirtį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti

9

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Rraktikūoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Ant. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

Pbone Btulevard 84&3 « , 

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

\ WISSIG,
Pasanlinianui kar« 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAŠ~VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEMGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslfcs, užnuodijusi 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklžs skaudėjimą ir paslaptingas liga*. 
Jeigu.kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrAiikite, ką į 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų lt iigydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdio 
ano 10 ryte iki.1 vai ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 26. SU, ,, kampas Keelčr Avė., . Tel. Crawford 5573

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ 

___ • / \

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingų, .simpatingų, ir ramų 

r.r.1 vn . . < n ■. -LI- ' i .A . 1 1. i rt’i i o : r. L .

JŪSŲ GRABORIAI

c 1742

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

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

Tel. Calumet 329^
Nuo 9 iki 12 vai. dienės ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L Davidonis, M. D. 
1910 So. Mięhigan Aveniiė 

Tel.
VALANDOS:

ouo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Kenwood 5107

• ■>. •. ■ ( 
Pbone Canal 6222 

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

_____ 3 ir 7—8t Ned. 10—12 
Rezidencija 6640 So. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868

Vai.; 1-

6fiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo. 1 iki 3 po pietų ir 
... nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. 3201 South Wallace Street

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIŠ
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Western Avė.), ---- ----- ,, ±

Įvairus Gydytojai,

DR. BERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus' kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV I8tb St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai vakar*

' Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

X OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 tūbos 

CHICAGO. ILL.
SPfcCIALIŠTAS DŽIOVAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS: t

Nfco 10 iki 12 vai. tyte. nuo 2 iki 
vai. pb pietų ir tfuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro Nedėl. huo 10; iki 12 v. dieną 

Phone Midtvay 2880

DR. G. L. MADGE
1 DENTISTAS ’
4930 W. 13th St, Tel. Cicero, 49

Belo! sunkių laikų kainos nupigintos n 
Sidabro FiBinirai —---------—.. ...... —.......
Parceliano FŲlingai ----------------- —J
Auksinčs Crovvns-----------------
B r ld po —---- - ■ — »
PlulOO ., . —■ ........ .

Traukimas be skausmo

2.00
6.00

.$0.00 už i.iDft
$20.00 ir fcugl.

Jutai Kuchinskas
LietuVis Advokatas

2221 VVest 22jid St
Arti

Telefb^ae tanai 255Ž
Valandų* 9 ryto iki 8 Vikaro. 

Seredoj Ir PėtnyČibj nuo 9 iki 6 * 
■... . ...  ............ ...  I W !■—■»»»

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

ijfiaas Vld6rmhstVH , 
. Room 4502 • 

CRICAGO TEMPLE 6J-DG 
>7 W Vaehlngton St 

Cok. Wasbjrigtob and CbA S&

JOHN B. BORDEN
(Jobo pagdžih’na* Bortfen) 
tlfeTUVIS ADVOKATAS

IO5 W. Adarhe St., Robm 1117
.. Telepbone Randolpb 6727 .
Vdteii. ttr 22nd ${.. nuo \-S 

Telepbone Rbosevelt 9090 >
Namie 8-9 ryte. ’ Tel Republic 9600

V W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Saite St. Ropm 730 
Tel Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v

Tel. Prospečt 8526 . .
" ~ '' ....................... .. .... .... .... -

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiciryjr 
■Room 2'414

One North La Šalie Bldg. . , 
, One North La Soty St.

(Cor La Šalie and Madhon Stt.) 
Ofiso Tel Stite 2704> *412 i

J0SEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Bopjevatd 2800 .

Rez. 6515 So. Rocktvell SL
Tel. Republic 9723

LAIK%25c4%2584y.SU
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Tėmykite Kovo 28 dieną
NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuvių Auditorijoj, 7 vai. vakaro
KITĄ ŠEŠTADIENIO VAKARĄ, KOVO 28 D. LIETU

VIŲ AUDITORIJOJ RENGIAMAS PROF. BIRŽIŠ
KAI IŠKILMINGAS VAKARAS , 

v.. -. . !■ 11.1|

Dalyvauja lietuvių, baltgudžių ukrainiečių organiza
cijos, chorai ir kalbėtojai

Didžiojo vakaro-koncerto rengimas Lietuvių Au
ditorijoj ateinant} šeštadienį, kovo 28 d. 7 vai. vakaro 
eina labai pasekmingai.

Be jau skelbtųjų dalyvių > programoj, žada daly
vauti Northsidiečiai su savo pajėgomis ir ypatingai 
žada užsirekomenduoti Cięero, ną tik su savo meno pa
jėgomis, bet ir su visa armija! Hetuvos Kareivių Drau
gijos Uniformos Skyrius iri corpore pasižadėjo laike 
iškilmių eiti Vilniaus Sargybą. Raudonos Rožės jau
nuomenė ir turi ką pasakyti. Jaunutė Aušrelė žada pa
sveikinti' Vilnių ir jo atstovą prof. Biržišką dainomis. 
Taip pat daro kita jaunuolių meno draugijėlė iš North- 
sidės, Bijūnėlis. Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, Bi
rutė, tai vis musų jaunoji armija! Tai dar toli ne vis
kas. * ‘Z”

Vakar vakarą, kovo 20 d. Iškilmių Rengimo Ko- 
• mitetas turėjo susirinkimą, kur tapo galutinai nusta

tyta bendri programos dėsniai. Komiteto sąstatas pa
duodamas skyrium. Programą bus kitą dieną.

Tėmykite kovo- 28 diehą. Tą vakarą Chicagos lie
tuvių pažangioji visuomenė renkasi pasidalinti minti
mis ir jausmąįs su Vilniaus atstovu, prof. Biržiška.

1' . ................. ■ ■ ■.mj,- i.
KOVO 28 IŠKILMIŲ KOMITETAS

Šiuomi prdnešu visiems tiems žmo- 
tiiefris ir draugijoms kurios užėmė ma
no daržą ateinančios vasarps piknikams 
kad mano daržą nupirko . miestas dėl 
Forest Preserve Prašau atsiimti Savo de
pozitus, nes piknikams vietos nebebds- 
Steve Svilainis, 87th ir Kean Avė., 
Justice Park, III.,r __________ ,į

Lietuvos Dukterų Draugija laikys mė
nesinį, susirinkimą šiandie, kovo 21 d., 
7 vai. vakare, Mark White Parke svetai
nėj. prie 29 ir So. Halsted $t. Narės 
būtinai privalote dalyvauti, nes randa

mi naujų reikalų svarstymui, taipgi pri
valote apsimokėti savo mokesčius į drau
giją. A. Dodonienė, sekr,

North Saldės vaikų draugijėlės Bijū
nėlio pamoka įvyks nedėlioję kovo 22, 
kaip 10 va!, iš ryto, AJmera , Simops 
svetainėj, ant Hancock ir North Avę., 
kaip ir visuomet. Malonėkite atsilan
kyti ir tėvai, nes yra reikalinga aptarti 
apie dalyvavimą Biržiškos sutikimo va
kare, kuris įvyks kovo 28- d.,. Lietu
vių autditorijoj ant Bridgeporto. J .

Komitetas.

Chicagos 
Dainų 
23 d, 
vakare, 
būtinai 
lite dailę kviečiame prisidėti prie Chi
cagos Lietuvių Choro. Valdyba.

Lietučių Choro Pirmyn 
pamokos atsibus panedėly, kovo 

Meldažio svetainėj, 7:30 vai.- 
Visi Choro nariai malonėkite 

susirinkti laiku taipgi kurie my-

PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, 

anglis iŠ Crane Coa! Co 
nintėlis anglių yardas 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur 
BLACK J3AND anglys tonas .... $9.00 
POČAHONTAS dėl garo tonas $7.00

Niekur kitur negausi^ taip pigiai.
Telefonuokite tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COALCO.
5382 So. Long Avė.

Reikalingi agentai 1

pirkti 
tai yra vie

ku ris žmonėms

Situation Wanted 
Darbo Ieško - -----

laiką. Galiu 
arba važiuosiu 

guolį. A. Končius,

ESU be darbo ilgų 
dirbti priė janitoriaus 
ant ūkės už' valgį 
3930 W. 67 St. Te! Hemlock 7691

Help Wanted—Malė
*___ Darbininku reikia

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 kambariai 

vaikinų, su valgiu ar be valgio, 734 
35 St., 2 lubos. Peter Nober

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

North Side: K. čepukas, Dr. Montvidas ir J. Mic- 
kevičihs. ‘

South Side: Dr. A. L. Davidonis, adv. K. Gugis, A. 
Zalatorius.

x Brighton Park: Dr A. Rutkauskas' A.
T. Puteikis. • « - ,

Cicero: K. P. Deveikis, F. Lukoševičius, 
ris-Kuzmickas.

Marąuette Park: Mačiukas, J. Grybas.
Roseland: A. Norbutas.
Adv. A. A. Olis,.< Advokatų Dr-jos pirmininkas.
A. K. Graičiuhas, Daktarų Dr-jos sekretorius.
A. Vilis, Chicagos ^Lietuvių Choro. Pirmyn pirmi

ninkas. I i
Dr. Kliauga, Birutės pirmininkas.
Paul Daubaras, Liet. Janitorių Kliubo veikėjas.
Julius Butautas, Joniškiečių Kliubo pirmininkas.
Iš “Naujienų” štabo: P. Grigaitis, J. Pronskus, Li- 

llian žilvičiutė ir Marija Jurgelionis.
Ukrainiečių atstovai į Komitetą: Dr. V. Kisilevski, 

Mr. J. Maslev, Mr. L. Tiahnibik ir Mr. D. Mysik.
Baltgudžių atstovai į Komitetą: Joseph Voronko, 

Makary Ablažey, Ignacy Labač ir Filip Michailovski.

RAŠYKŲTĖS DRAUGIJON
Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpi

nės Pašalpos kontestas eina ir tęsis iki 
Lapkričię-Nov. 10 d. Vyrai ir mo
teris, gyvenanti Chi^agoje ir artimose 
apielinkėse, nuoširdžiai' kviečiami rašy
tis į šią Draugiją Į narius priimami 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus. Pašal
pa yra trijų skyrių: $6, $10, $16 sa
vaitėje, pomirtinė $250 Nartams mo, 
karna pašalpa gyvenantiems bile kur Su
vienytų Valstijų1 rybose, pomirtinė it 
kitur. Nariai liuosi nuo visų kitų pa
reigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių. ' Šios draugijos turtas siekia apie 
$30,000, narių skaičius arti 1000. Pą^ 
duoti aplikaciją įstoti į šią Draugiją it 
gauti kitas reikalingas informacijas apie 
šią Draugiją galite pas kiekvieną šios 
Draugijos narį arba malonėkite' kreip
tis į kontesto vedėją ' — Mickevičių, 
3653 So Halsted St. Tel. Yards 4754.

Chicagos Lietuvių Dr-jos Valdyba, 
J. Mickevičius, pirmininkas 
P. Galskis, vice pirmininkas 
X. Šaikus, prbt. sekretorius 
V. Mankus, finansų sekretorius 
J. Kaulinas, iždininkas 
N. Smalelis, kontrolės sekretorius 
J. Mitskus, iždo globėjas 
V. Pačkauskas, iždo globėjas 
J. Dauginis, maršaska.
Dr. St. Biežis, Daktaras Kvotėjas 
Adv. K. P. Gugis, Legalis Patarėjas

PO 27 METŲ KANKINIMOS 
NEPAPRASTOS ŽOLĖS IŠGY

DĖ ŠĮ KENTĖ'JUSĮJI
5 Dienų Žolių Vaistai Dykai, 

Jokūbas Scobbie, 2123 N. Kedvale 
Ave„ Chicago, per 17’ metus kentėjo 
nuo baisių ligų, kurios nepasidavė dau
geliui daktarų. Paprasti vaistai . visiš
kai neveikė Tadą jis paėmė musų Pa
stebėtinas Gydančias Žoles ir dabar jis 
yra sveikas Tai buvo konstipacija, skil
vio pajrimas, Ulceris ir daug kitų kom
plikacijų. Nežiūrint kaip daug vaistų, 
ar daktarų jus isbandet be pasekmių, 
čia yra jums viltis.

Dr, 'P./B- Šymanskįs, Pasaulio Di
džiausias Žolių Specialistas, 1869 N. 
Damen Avė., ChicagOj III., pasisiūlo su
teikti jums 5 dienų Žolių gydymą dy
kai. Aprašykite jūsų ligą ir jus gausi
te $1.00 bonką Kraujo Toniko arba 
$1.50 bonką Specialių (Žolių vaistų 
Dykai Pridėkite 25ę apmokėjimui per
siuntimo Ateikite arba rašykite šian
die.

REIKALINGA opereiterių prie mo
teriškų kautų, tuojaus, Arlauskas ir 
Zakar, 483 7 W. 14 St., Cicero 1813.

UŽDIRBKIT NUO $3 IKI $20 
Į DIENĄ

Žvalus ir darbštus žmogus, turintis 
ar neturintis pardavimo patyrimo, gali, 
tuojaus uždirbti didelius pinigus su 
musų propozicija.

Nereikia 
Kiekvienas

. GERIAUSI KAMBARIAI
Miegami kambariai nuo $2.00 į savai
tę. Del žtenotų porų su kitehepetu 
$6.50. Arti strytkarių ir eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas

2318 W. Washington Blvd.
I Tel. West 5970

KAMBARYS ant rendos už $6.00, 
1 lubos, prie pat 47 St.

4639 S. Hermitage Avė.
—O_

FARMA, FARMA, MICH. VALST.
Parsiduoda arba mainysiu ant namo. 

Lietuvių apgyventa apielinkė, labai link
sma vieta, prie didelio kelio ir atti 
prie miestelių; kas kaip nori, ar su gy
vuliais ar be gyvulių.

120 akrų geros žemės
80 akrų dirbamos
40 akrų ganyklų ir miško.
I?er vidurį farmos bėga gražus upe

lis, triobos visos naujos, ant cementinių 
pamatų,t visi patogumai kaip mieste.

10 karvių melžiamų, 14 priaugančių. 
3 jauni arkliai, 7 kiaulės, 100 vištų ir 
visos reikalingos mašinerijos.

Prašome atsišaukti
910 W 32nd Place, 

Chicago, III. 
....... . O1 ....

Yusas, F.

J. Uktve-

PADEKAVbNĖ

Ačiui Daktarui Yuškai už malonų pa
tarnavimą laike ligos 
ir smagenų uždegimo, 
vilties bepasveikti
tarų svetimtaučių ir lietuvių, 
vienas nepagelbėjo, 
rūpestingą gydymą ir 
vimą. Katrie esate 
kreiptis pas Daktarą 
širdingą ačiū.

pneumonijos 
Aš neturėjau 

Turėjau keletą dak- 
bet nė

Ačiij jam už jo 
geros rodos da- 
sergantys, 

Yušką.

į. )
E. SPRINDIS.

galite
Tariu

JOSEPH BRUŽAS
RESTAURANTAS IR HOTELIS 

kambariai išsirenduoja padieniui arba sa 
vaitėms. Gera < transportaclja prie 

2jų gatvekarių
. 2100 W. 59th St.

Tel. Republic 5322

Cicero
SLA. 301 kuopa bujoja, au

ga, ir Maskvos davatkų pasa
kojimai, kad ši kuopa suside
danti iš keleto pabėgėlių,. da- 

‘ bar patiems maskviečiams lie
ka galioti, nes jie tai tikrai 
pabėgo iš SLA. ir bandė susi
organizuoti vietoj Susivieniji
mo “sojuzą”. Jiems pasisekė 
suvylioti keletą nekaltų žmo
nių, kurie prisidėjo prie jų, 
tikėdami kad nieko nepraras; 
girdi, tie patys mokesniais tik 
kitas vardas. Bet juo tolyn, 
juo prastyn eina. Dabar jau ir 
pats “Tiesos” redaktorius per 
“Laisvę” paskelbė,, kad nebe
sirūpinkite šelpimosi, vadinas, 
ligoj ir pomirtinėj negausite 
pašalpos, tik dirbkite komunis
tų partijai. Tai ko žmonės su
silaukė. Nėra to blogo, kas ne
išeitų į gerą. Dabar daugelis 
pamatys, kas buvo apgavikai. 
Kuriam dar amžius leis, galės 
vėl įstoti j SLA. 301 kuopą. 
Susirinkimai kas antrą penk
tadienį vakarais p. Lukštiėnės 
svetainėje. ’ ’

stangoms ir lėšoms duoda kas 
nedėldienį 2 vai. po pietų iš 
W B B M stoties 770 kilocycles.

Programo išpildyme dalyvaus 
vyrų choras, p-ni Peržinskienė, 
K. Sabonis, ir kiti žymesni dai
nininkai ir dainininkės, šiame 
programe, rengiasi padainuoti 
naujų dainelių.

PRANEŠIMAI
------ ---r—-

Atydai Naujienų Skolinimo 
ir Budavojimo Bendrovės na- 
rių.

Su pabaiga kovo mėnesio 
Naujienų Spulkos knygos , ir 
sąskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas raportas dėl val
džios auditorių.-

Todel visų narių yra prašo
ma užsimokėti užvilktas mo
kestis ir priduoti savo knygu
tes dėl patikrinimo.
, ' T. Rypkevičia, sekretorius.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų u 
gų. Jei kiti negalfijo Jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iBegsamlnavl- 
mas atidengs Jūsų tikra liga ir jei a8 apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums eūgryš. Ei
kit pas tikra specialistą, khris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino ISegzamlnavlmo—kas Jums
■ ' ■. ’ - ■ ' ' .1 ■

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

Kambarys 1016 
‘ Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1

yra

St.

1 P® 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Į4edė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų •

Senas Narys

Lietuvių programas 
iš W B B stoties •;

' ' . ■■ ■ • ■ . u

Margutis rengia Dzimdzi-Drifndzi 
dainų « juokų vakarą, Liet. Auditorijoj, 
23 kpyo (nedėlioj). Pradžia 8 v. v.

Steponavičių koncertui kovo 25 d., 
Liet Auditorijoje, tikietus galima gauti 
/‘Naujienpse”. Kaina 75c. ir $1. ,

JpnUkiečių L. K. Kliubo susirinki
mas įvyks ateinantį sekmadienį, kovo 22 
d., j:30 vai. po pietų, G. Krenčiaus 
svetainėj, 4600 S. Wood St. Malonėkit 
visi pariai atsilankyti, nes yra daug 
ąyarbių reikalų, ,kuriuos turėsit aptart* 
taipgi atsiveskit ir savo draugus pri- 
sirašyt prie Kliubo

Fin. rašt. A. Rimdžius.

Rytoj ir vėl bus duodamas 
lietuvių 'ptpgramas per ra<Jia, 
kurį lietuvių < įstaiga įRie- 
Peoples Furniture Co. savo pa- .

(III >>Į|| i, ■!■ ■ ■m., u   . . !■

GARSINKITĖS. 
•NAUJIENOSE

Mes mokame
1 . t ’

už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vęrtės Boną ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at- 
\ sikreipkite ypatiškai arba 

, prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi banko 

čekį. ■ • j i- i

Prirengiame dokumentus ke* 
. liauninkam* parduodame laivakor

tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon. \

John J. Zolp
4559 .60, Paulina Street

ė.

. . ... .... ...

sempelių. Augštos rūšies 
nori i? kiekvienas išsigali.

Room 859,
National Bank Bldg.,First

3 8 So. Dearborn St.
------------- 0------------- ■

RENDAI kambarys vaikinams ar 
merginoms, su valgiu ąrba be valgio, 
2ros lubos 7259 S. Talman Avė. 

—-------o------- --

REIKALINGAS vyras į boi
lerių ir veldinimo biznį. Gera 
proga pasidaryti pinigų žmo
gui, su ar be patyrimo, gaukite 
Cąnal 3820 dėl susitarimo. 

----- O-----  ' v

RUIMAS rendon apšildytas, vyrams 
arba ženotiem, su ar be valgio. 6230 
So. Rockyvell St. 2 lubos.

PARDAVIMUI
Turiu 2 farmas parduoti arba mainy

siu ant praperties bile kur. Ir katrie 
buvot pas mane ir norėjot mainyt, tai 
aš 28 šio /nėnesio važiuoju ant far- 
mų.

JOE KAPRIS
5926 S. Elizabeth St., Chicago, III.

KAMBARYS šviesus, prie mažos šei
mynos, apšildomas, ant 1 lubų ir už* 
pakalto. 3360 Emerald Avė.

Exchange—Mainai
IŠSIMANO puikus naujas namas į 

bučernės biznį. 6142 So. Fairfield Avė., 
Republic 1598.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus

S.LFabian&Co.
809 Wėst 35111 St..

■CHICAGO
* Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečiui ir Bonu* 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį tuną 
Inšiurinam namus ir viską vertingą 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

. Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus jr Laivakortes. 
ATSAKAN TIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTA DARBĄ
_ ‘____ ■______ '______—______ ■ ■_________ j
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CLASSIF1ED ADS
? .i1-: ■ ..a>'' •

Educ^tional
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSm
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor 
maciju šauk arba rašyk: ,

INTERNATIONAL BARBER

672 West Madison Street
/ - I.

............f-Mee nu , i. _■ i » M—i .............................. .

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedyfitės. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą I devynis mžnerius * 
augštes ii mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje iau tuks 
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir iums nadšsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal ir 
-įsose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla J 

J., P. PLEKAS. Mokytoją, 
3106 S. Halsted St

■/. : CHICAGO tU

Financial
Fihanaai-Pa«koloi»

PINIGAI
skolinam nuo $50 iki 

Neįmam komiso 
Nuošimtis niokamas ant neišmokėtos

• \ sumos
Finance Corporation.

• 6f Illinois 
Po valstijos priežiūra > 

' ,3804 So, Kedzie Avę.

Mes $300

REIKALINGA vyrų nuo 25 iki 45 
metų amžiaus. Alga ir komisas. Pa
tyrimas nereikalingas. Liberty Benefit 
Ass’n. 4656 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
visokių smulkmenų storas, skersai gat
vės nuo mokyklos. Parduosiu pigiai, 
priežastį patirsit ant vietos.

4426 So. Wbipple St.

Real Estate For Sale
, Namai-žemė Pardavimui

Automobiles
DE LUXEBUICK MASTER 6 

SEDAN

Aplinkybės priverčia 
savo vėliausio modelio 
durų sedaną, kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai 
caip naujas. Tai yra gražiausias ir eko
nomiškiausias karas, kokį aš turėjau. 
Turi 6 originalius visiškai naujus tai- 
rus, 4 ratų brėkius. Lorain spot light, 
snubers, gražų užbaigimą. Jis kainavo 
man virš $2,100. Priimsiu tik $375, 
nes man reikia pinigų. 223 8 North 
Savvyer Avė., 1 flat. Atsišaukite nedėlioj.

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

mane parduoti 
Buick, keturių

PARDAVIMUI gera bučernė. Tas pats 
savininkas per 10 metų. Priežastis par
davimo — važiuoju Lietuvon. Kas pir
mas, gaus gerą bargeną. Nemokantį 
biznio — išmokinsiu. Rašykite Box 
1277, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, ci- 
garetų ir visokių smulkmenų, iš prie
žasties ligos. 919 W. 35 St. i

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namui 

lotus, farmas. biznius visokios rųšiea 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė
Tel Lafavette 0455

--------- O—

PROGA
Turi bud paaukota priimta mainui 

bučernė ir grosernė, kurt randasi prie 63 
gatvės ,tarp Western

PROGA UŽDIRBTI 
i PINIGŲ

PACKARD “6” SEDAN •

Aplinkybes verčia mane paaukoti 
praktiškai naują Packard sedaną. Var
tojau tiktai nedėliomis ir šventėmis; ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. 
Originalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas Karas 

$350 paims 
1845 South 
Ogden Avė.,

yra kaip naujas. Pirmas 
jį. Aasišaukite' nedėlioj. 
Central Park Avė., netoli 
Ist flat. ,

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės J Naujie
nas, Box No. 1258.

Business Service
7 Biznio Patarnavimas . .

' 10% PIGIAU V2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogui 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur 
Dykai apskaitliavimas . Mes atliekami 
geriausi darbą mieste Kedzie 8463

GYVENIMO PROGA

Cadillac vėliausio modelio sedaną, 
mano pirktą mažiau kaip 9 mėnesiai 
atgal, paaukosiu tiktai už $450, nes 
turiu sukelti pinigus užmokėti morgi
čius ant mano namo. Aš mokėjau 
$3,700 už jį. Karas yra kaip naujas 
ir reikia pamatyti, kad jį įvertinti. Mel
džiu atsišaukti nedėlioj, 4031 North 
Oakley Avė. Ist flat.

----- O—

LINCOLN ’

vėliausio modelih sedanas. Moteris turi 
parduoti. Išvažiuotas tik kelis tūkstan
čius mylių. Karas yra geriausiame sto
vyje ir sunku jį atskirti nuo naujo Ne
galiu pati karo draivinti ir paaukosiu jį 
tiktai už $450. 2538 North California 
Avė., Ist flat. ,

O

BARGENAI
Mes išparduosime visus musų vartotus 

karus už bargeno kainą, kad padarius 
vietos musų pavasariniam stakui 
Ford vėliausio modelio Coupe . 
Ford yėliausio modelio Sedanas . 
Jordan Sedanas kaip naujas ..... 
Studebaker 1930 President 8 . 
Plymouth 1929 Sedanas .........1
Chevrolet 1929'^Sedanas ..........
Pontiac 1929 Sedanas ................

$225 
$295 
$150 
$900 

325 
325

$350

B. & W. MOTOR CO.
Autorizuoti Ford Pardavėjai

827 W. 35th St.
, Tel. Yards 6080

• Al.’ . ii, •. . ■

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

ATYDAI NAMŲ SA
VININKAMS

POPIĖRUOJU IR. MALEVOJU 
KAMBARIUS

' ' ' !

Pigiai it gerai padarau.

Pristatau keletą knygų popierių, galėsite 
išsirinkti 1931 styjiaus, nuo 7c. 

y ' rolę ir aukščiau

K. ANDĘEJUN 
1337 So. 50 Ct., 

CICERO. ILL.
...

i I ’l

ir Kedzie Avė. 
Viena iš geriausiai įrengtų sankrovų vi
soj apielinkėj. Ledo mašina, du Šaldo
mi kauntėriai, 2 naujos svarstyklės, 2 
registeriai, geležiniai rūkytojai, extra šal
dytuvas, užtektinai didelis, kad gali su
talpinti kelis vežimus mėsos. Įrengimas 
kainavo virš $8,000. Parduosime už 
mažiau kaip trečdalį kainos, .už cash 
ar išmokėjimais. Duosime gerą lysą, 
arba parduosime ar mainysime su na
mu.

Telefonas Grovehill 1680 
arba rašykite 2621 W 7Ist Street

PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
stubos rakandai. Šaukit iš ryto arba 
vakare tarp 6-8, Phone Lafayette 1959.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI restauracija dėl ligos. 
A. Nory, 2027 So. Halsted St., arba 
pašaukite Boulevard 7765.

PARDUOSIU arba mainysiu minkštų 
gėrimų užeigą su 3 flatais Prie biznio 
dirba 3 žmonės Priimsiu morgičius ar 
privatinę nuosavybę. Rašykite Box 
1280, Naujienos, 1739 S. Halsted Sr.

PARSIDUODA Barber Shop, gera 
vieta, 4 kambariai gyvenimui, rėnda 30 
dolerių. Priežastis Pirko sav,o na
mą. A. Zalagenas, 1951 Canalport Avė.

PARDAVIMUI gera grosernė ir vai
sių štoras, darantis gerą biznį. Vieta 
išdirbta per 5 metus. Noriu važiuoti 
Europon.' Kaina $1,400.00.

1959 W. 20th St.

2 fl. naujas muro namas, 5 ir 5 
camb., atskirai apšildomas, viŠkos, ap
dirbti porčiai ir garažas. Randasi arti 
vienuolyno ir Marųuette Park. Kaina 
greitam pardavimui tik ($1 1,800, įmo
kei $3500.

5 kamb. muro “bungalovv”, gražiai 
I rengta. Randasi arti- Marųuette Park. 
Mainysime į medinį namuką arba lotą.

6 kamb. nauji moderniški “bunga- 
low”, arti 63 karų. Savininkas pri
verstas atiduoti tik už $7,700, įmo
kei $1000.

Lotas 30x125, gatvės ištaisytos. Ran
dasi arti Marųuette Park. Kaina tik 
$1100, vertas du syk tiek.

240 akerių ukis-farma, 70 akerių 
dirbamos, kita ganyklos įr miškas, 23 
karvės, 2 arkliai, ūkiškos mašinos, na
mai ir kiti įrengimai. Randasi Wis- 
consin Valstijoje Mainysime į namą 
nuo 2 iki 6 flatų .

Biznio lotas 72x125 ant Archer Avė. 
Gera vieta dėl gaso stoties ir automo
bilių taisymo garadžiaus. Mainysim į 
nedidelį namą arba pigiai parduosime.

Taipgi turim gerų bargenų pirkimui 
ir mainų, kurių čia negarsinam. Del 
platesnių informacijų malohek kreip
tis pas, -

K. J. MACKE & CO.
(MAČIUKAS)

6812 So. Western Avė
JEIGU jus turite $3,500 cash, jus 

galite mano kampinį vaisių storą ir gro- 
sernę nupirkti. Garantuotas $125 sa
vaitinis pelnas. Kambariai užpakaly. 
Šaukite Boulevard 3432. »

Tel. Prospect 3140

DIDELIS BARGENAS

.PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
greitai ir pigiai. Cash biznis, nėra
knygučių, kitos bučernės toli.

3423 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė už cash ar
ba mainysiu į namą, automobilių ar į 
lotą, atsišaukite 3247 So. Morgan St.

1. Naujas kampinis 4 flatų mūrinis 
namas, 3 karų garadžius. Mėnesine 

$210.00. Kaina $17.000 — 
$3000.00.

grosernė ir užkan- 
Nėra arti 

ir su 
mies- 

nėr^

PARSIDUODA 
džių prie pat dirbtuvių 
kito tokio biznio. Galima pirkti 
rakandais. > Savininkas apleidžia 
tą, parduosiu pigiai, nebijokite, 
jokio nesmagumo.

'3259 So. Canal St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, apgy
venta vieta lietuvių ir lenkų.

2534 W. 45th Place.

randa
Cash

2. 5 flatai* ir 2 storai, naujas muro 
namas, 3 karų garadžius, mėnesinė ren- 
da $285.00, kaina tik $25.000 — 
Cash $4,000.00.

3. 2 flatų mūrinis namas po 6-6 
kambarius, 2 karų garadžius. Mėnesi
nė renda $140.00, kaina tik $12,000 
—Cash $2500.00.

Namai randasi prie Marųuette Parko, 
tarp 66—71 So. Artesian St.

Turi būti ■patdu°ti i 10 dienų

^Savininkas

J. PAULIUS
GENERALIS KONTRAKTOR1US

2433 W. 69 St.
Phone Hemlock 5967GROSERNĖ ir bučernė gyvame biz

nio bloke, priešais “L” stotį, North 
Sidėj Gražus dvigubas storas, kurį 
valdė' vienas žmogus per 12 metų, da
bar mirė Darė daugiau $2,000 savai
tinio biznio. Tikras pinigų darytojas 
sugabiam žmogui Geriausias kokis bu
vo garsinamas Turi būti tuojaus par
duotas, kad sutvarkyti reikalus Geri 
hxturiai, -didelis stakas. Priimsiu 

Verta daugiau ne- 
Ątsišaukite taipgi

L” stotį, North 
Gražus dvigubas storas,

2 FLATAI 4-5, visos vigados, 30 
pėdų lotas, kaina tik $3950, 
$6000, įmokėt kiek galit

Chevrolet Couch 1927 Metų,
$80. Geras Chevrolet Trokas, 
tik $45

Savininkas
Prospect 3787

vertas

kaina 
kainaNAUJAS MUILAS

- A Way yra išrastas nau
jas muilas dėl plovirtio kambarių. Iš
plovus atrodo kaip, naujai pentuoti. Ke- 
naš 7 svarų kainuoja $1.25. Galima 
išplauti penkis ,ar šešis kambarius. No
rintieji kreipkitės, • o mes ateisim 
rodyt.

Fade

pa-

Iixturiai, didelis 
$1,800 už viską, 
gu' dvigubai tiek, 
nedėlioj 10 iki 5 p. m.

934 Roscoe, kampas Clac

JOE
3034 So. Lowe Avė. 

Phone Lafayette 2386

Furnished Rooms
Tel. Roosevelt 2725

T TTTTTTV A /TTfVT’TT’T ’ Lajui U V A7 Ir v 1 -CjJLi
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.

1606 So. Halsted St.
Chicago, III.

i ‘ji.; '■ 1,11 ' *

RENDON ruimas, šviesus, vienam 
vaikihui su ar Jbe valgio. 4453 South 
Ricbmęhd St: ' . k

H'

SAVININKAS tur* paaukoti groser- 
nę ir dąlicatessen sankrovą su visais 
fixturiais ir staku, kartu ir ąu mutiniu 
namu. 2 karų garažas.' Labai pigiai 
arba mainysiu ant <privatiškos nuosa
vybės.

PASIDUODA NAMAS BRIGHTON 
PARKE

Namas iš fronto 2 po 4, naujas beis- 
mantas, nauji porčiai ir užpakaly cotta- 
gius, ant konkrete fundamento, 7 kam
barių. Kaina $6700, — $1500 įmo
kėti, arba priimsiu automobilių ant 
pirmo {'mokėjimo. 4237 S. Artesian Avė.

5129 S. Ashland Avė.

Farms For Sale
.Ūkiai Pardavimui

REIKALINGA išdirbta ar neišdirbta 
farma, netoli Chicagos, prie vieškelio. 
Pageidaujama -80 iki 150 akrų. Mai- 

prapertęnųi duosiu gerą ir pelningą 
Chicago je. Rašykite
t MR. JOHN PAGLE, 

2621 W. 71st Su 
Chicago, III.

PARDAVIMUI kampinis lotas 
58%-125 pėdų ilgio, prie Fairfield 
Avė. ir 69 gatvės. Bargenas. 2729 S. 
Trumbull Avė. Rockwell 0717.

2 AUGŠTŲ namas, biznio prapertė, 
storas ir 3 flatai. Prie Ashland Avė., 
arti 51 gatvės. Pirmiau atmetė pa
siūlymą $24,000, bet dabar. savininkas 
^uri paaukoti tiktai už $13,000. Vie
nas lotas yra vertas $12,500. Vis
kas išrenduota.

5129 S. Ashland Avė.




