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Britų Nėprik. parti
jos reikalavimai ne

darbo klausimu
Suvažiavimas tyčiojas iš Lloyd 

George’o ir dagi Oswaldo 
Mosley siūlomų “ŠunvaisČitJ”

LONDONAS, bal. 8.— Ne
priklausomos Darbo partijos 
suvažiavimas Scarborough’e pri
ėmė rezoliuciją, kuria, nedarbo 
problemai spręsti, reikahiaja- 
ma: '**•>"

1—žmoniškų gyvenamų algų, 
kad tuo butų padidintas perka
masis darbo žmonių pajėgu
mas. 2—Pilno išlaikymo bedar
biams. 3—Didesnių pensijų naš
lėms. 4 —Mokyklos apleidimo 
amžių padidinti iki 16 metų. 5 
—Ištraukti iš darbo pramonėse 
visus asmenis, senesnius kaip 
60 metų amžiaus, aprūpinus 
juos pakankamomis pensijo
mis. 6—Perimti visuomenės 
nuosavybėn ir kontrolėn ban
kus,tekstilės įmones, transpor- 
taciją, kasyklas, elektros ener
gijos įmones, mašinų fabrikus, 
žemės ūkį ir urminį žaliavos 
pirkimą.

Rezoliucijoje pareiškiama, kad 
nedarbas yra nuolatinė blogy
bė ir kad jis galįs būti paša- 
lintas tik drąsiomis, socializmo 
programų siūlomomis, priemo
nėmis. “šunvaisčiais,” ypač to
kiais, kuriuos siūląs Lloyd Ge
orge, arba dagi Oswald Mosley, 
nedarbo klausimas niekados ne
busiąs išspręstas, /
; Vienas ar du, delegatu bandė 
kalbėti Oswaldo Mosley* w -jo 
“Naujos partijos” naudai, ta< 
čiau suvažiavimas atsisakė da
gi jų kalbų klausyti. Vien MOs- 
ley vardo -, priminimas sukėlė 
visuotinį delegatų protestą, kas 
ryškiai parodo, kad “Nauja 
partija” nedaug teras pritarėjų 
Nepriklausomojoj Darbo parti
joj. . . 7 :

Australijos darbia 
čiai siekia socializ
mo per trejus metus

SYDNEY, Australija, bal. 8. 
—Valstybės Darbo partijos kon
ferencija vakar priėmė rezo
liuciją, kuria siūloma visa eilė 
radikalių reformų. Tomis re
formomis siekiama per ateinan
čius trejus metus įsteigti sočiai 
lizmą Naujoje Pietų Valijoje.

Rezoliucija buvo pasiūlyta su 
pritarimu d'atbiečių premjero J. 
T. Lango, kuris prieš dvejetą 
savaičių sukėlė pasaulinę sen
saciją, paskelbdamas, kad Nau
joji Pietų Va Ii j a nemokėsianti 
savo skolos Anglijai nuošim
čių.

Už rezoliuciją buvo paduoti. 
57 balsai, o prieš—44.

3SwS

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

Didėjęs debesiuolumas; apie 
vakarą gali būt lietaus ir vė
siau; vidutiniai pietų ir pietų; 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra', nuo 49° 
4-tą valandą ryto, vidudienį pa
siekė 75°, o 3 vai. popiet paki
lo iki 80° F. — Tokios šiltosr 
balandžio 8 dienos Chicago per 
daug daug metų neturėjo.

šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 6:23. Mėnuo» teka’ 1:43 
ryto. .*

Išsprogdinimas katali
kų bažnyčios Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
8.—La Prensi; gautas iš Vera 
Cruz pranešinjas sako, kad 
Tuxpane vakar buvo išsprog- 
ąliita viena katalikų bažnyčia. 
Kadangi luo metu bažnyčia bu
vo tuščia, tai žmąnių ncikas ne
nukentėjo.

Kas buvo padėjęs bažnyčioj 
bombą, ir dėl ko, neišaiškinta'.

Portugalijos valdžia 
įsako svetimšaliams 
evakuoti Madeirą

I " ■’.’r ■ ~ ■

Pasiryžus patremti .revoliucinį 
sukilimą —Visi Madeiros sa
los uostai bus uždaryti lai
vams

LISABONAS, Portugalija, 
bal. 8.— Minislerių kabinetas1 
šiandie paskelbė dekretą, ku
riuo numatoma evakuavimas 
svetimų kraštų gyventojų Ma- 
deiroj ir visų tos salos uostų už
darymas.

Dekrete sakoma, kad visi sa
los gyventojai, kurie priėmė bet 
kurias vietas sukilėlių sudary- 
toj valdžioj, busią pašalinti ir 
atiduoti į specialių teismų ran
kas. Funchalo garnizonui ir 
karininkų j imtai busią pasiu 
lyta pasiduoti gerumu, priešin 
gą atvejį busią pavartota gink
luotų jėgų, pakankamų sukili
mui likviduoti.

Britai siunčia kreiserį 
savo piliečių ginti

Anglijos vyriausybė įsakė 
vienam savo greitųjų kreiserių 
Gibraltare tuojau išplaukti į 
Funchalą esančių ten savo pi
liečių gyvybės ii* turto saugo- 
ti. ' I | I ii «i

Jnugtinių Valstybių ministe- 
ris Lisabone gavo iš konsulo 
Fūnchale pranešimą, kad visi 
ten esantieji amerikiečiai yra 
.apsaugoti.

Madeiros revoliucinin- 
kai nusistatę nepasi

duoti Portugalams
FUNCHALAjS, Madeira, bal. 

8.—Revoliucinis komitetas iš
leido komunikatą, kuriame sa
koma:

“Karininkų junta, (komite
tas), visų gyventojų pritaria
mas, mobilizuoja savo rezer
vus, nes labai galimas daiktas, 
kA'd Lisabono valdžia bandys 
čia revoliucinį judėjimą pa- 
trepmti.”,

Komunikate sakoma, kad 
nauj oj i vyriausybė garantuo- 
janti aprūpinti maistu visus 
200 tūkstančių salos gyvento
jų. Ji jau esanti paėmus tris 
portugalų garlaivius vesti pre
kybai su Anglija, iš kur pa
prastai gaunami produktai.

Keliaujantiems iš sovie
tų Rusijos neleista val

gyti Lenkijoje
VARŠUVA, bal. 8. — Vietos 

'laikraštis “Republika” sako, 
kad pastaruoju laiku pastebėta, 
jogei keliaujantiems per Len
kiją keleiviams iš sovietų Ru
sijos neleidžiama' pirktis^ mais
to geležinkelio stotyse, nors 
kartais traukinys ir ilgesnį lai
ką Stovi. Pirma, būdavo, trau
kiniui atėjus iš sovietijos ir 
sustojus geležinkelio stoty, len
kų teritorijoje, tuojau visi pa- 
saŽieriai apspisdavę vagzalo bu- 
fetą, bet dabar jie esą dagi iš 
■vagonų neišleidžiami.

Vokiečiai apie vals
tybių nusiginklavi
mą ir jų ginkluotuma

BERLYNAS, bal. 8,.— Vokie
tijos užsienių reikalų ministe- 
ris Curtius pasiuntė Gene vai

PEIPINGAS, Kinai, b?.l. 8.— 
Jangtšekiango Upėj, augščiaiu 
teaugo, šiandie buvo apšaudy
tas britų armotlaivis G na t. Ma
noma', kad šaudė maištą pakė- 
lusieji Patungo garnizono ka
reiviai. Maištui patrempti, vy
riausybe pasiuntė i 
kariuomenės dalį.

[Acme-P. 8 A. Photo] ‘

Laužų ir degėsių krūva liko iš aeroplano, kuris kbvo 31 d. nu
krito Kansase. žuvo astuoni žmonės, jų tarpe futbolo “coach” 

Knute Rockne.

Žydai nori Įsteigti 
‘naują Palestiną* 

Lenkijoje
VARŠUVA. (Elta).— Lenkų 

laikraščiai plačiai rašo apie 
“naują Palestiną” su sostine 
Brastoj. f

Pasirodo, kad Lenkijos žy
dai siūlo suteikti didelių kapi
talų Polesei nusausinti, su vie
na sąlyga, kad nusausintuose 
plotuose bus įkibti žydai ūki
ninkai.

Ta progalaikj-n^iaipažynii. 
kad tas planas yra penaujas. 
žydų nacionalistai seniai sva
joja 'apvaldyti žemes, esančias 
tarp Lenkijos ir Rusijos, ir 
sukurti žydų teritoriją vienos 
arba abiejų aukščiau minėtų 
valstybių ribose, kad šitokiu 
budu galėtų paimti į^įavo ran
kas kelią, jungiantį Baltiją su 
Juodąja jura'. Nauja yra -tai, 
kad žydai rado galima padaryti 
viešą pasiūlymą dėl Polesės pir
kimo, kaip kad transakciją va
dina opozicijos laikraščiai. Pa
žymėtina, kad Polesės nusausi
nimas įeina į sanacijos penk
mečio programą, kuri neseniai 
buvo paskelbta.

Kubos prezidento 
pasiūlymai opozi
cijai nuraminti

HAVANA, Kuba, bal. 8. .4- 
Nuraminti opoziciją,1 kuri ban
do jį nuversti, respublikos pre
zidentas Machado siūlo jai šių 
koncesijų:

1— Leisti sugrįžti j Kubą 
daugiau kaip šešioms dešim
tims politinių kalinių, kurie 
buvo išgabenti į Pušų salos ka
lėjimą.

2— Grąžinti laisvę pulkininkui 
Aurelio Hevia, nacionalistų va
dui, kurį vyriausybė jiiu ku
ris metas laiko kaip įkaitą.

3— Paleisti maj. Manuelį Es~ 
pinosą, buvusį prezidento ad
jutantą, kuris buvo atiduotus 
karo teismui, kaltinamas kėsi- 
nimusi prieš prezidento gyvy
bę.

Daug užsienių aviato- 
. rių nori skristi per 

sovietų teritorijas
-- ------------------- \\

MASKVA, bal. 8. — Sovietų 
vyriausybė skelbiasi gavus daug 
prašymų iš svetimų aviatorių, 
norinčių skristi per sovietų ten-* 
tori jas, ypačiai tokių aviatorių, 
kurie projektuoja skristi ap
link pasaulį.

Prusą reakcininkai 
renka balsus land

taguipaleisti
BERLYNAS, bal. 8. —Ryšy 

su fašistų nacionalistų reikala
vimu, kad Prūsijos landtagas 
(seimas) butų paleistas, kadan
gi jis nebeatstovaUjąs krašto 
žmonių norams, Šiandie visame 
prūsų krašte prasidėjo balsų 
registravimas, kliris tęsis dvi 
savaites. Jeigu rėibalavirnui 
paremti bus surinkta viena 
penktoji Visų Prūsijos rinkikų 
balsų dalis, .afba 544 milijono 
piliečių balsų, tad seimas bus 
formaliai pareikalautas išsi
skirstyti, arba, jam atsisakius, 
klausimas eitų, visuotiniam bal
savimui. Tą atvejį reiktų gau
ti 13 milijonų balsų. .. >

Dabar Prūsų seime didžiau
sią jėgą sudaro socialdemokra
tai. ■ . ... ' . h'/ "
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Suomių moterys rei
kalauja panaikinti 

prohibiciją
IIELSINKAS, "Suomija, bal. 

8.—Daugiau kaip 100 tūkstan
čių suomių moterų pasirašė pe
ticiją, kad prohibicijos įstaty
mas tuojau butų panaikintas. 
Peticija bus įteikta respublikos 
prezidentui.

Peticijoje moterys pareiškia, 
kad jos propaguojančios tikrą 
blaivumą, bet” dabartinė prohi- 
bicija taip išplatinus girtybę, 
kad jos esančios labai susiru- 
piiiusios dėl ateinančių kartij 
likimo.

Kruvinas meksikiečių 
banditų užpuolimas
SAN JERONIMO, Oaxaėa, 

Meksika, bal. 8.— Vaka'r vaka
rą kuopa banditų įsiveržė į vie
ną viešą balių Union Hidalgo 
miestely ir ėmė šaudyti j 'šo
kėjus. Trys asmenys buvo nu
kauti, o keletas kitų pašauti. 
Banditai paspruko i kalnus.

' " 1.........;

Spykeris Longvotth 
rimtai serga

AIKEN, S. C., bal. 8.— Rįm- 
tai susirgo čia Nicholas Long- 
worth, Jungtinių Valstybių at
stovų rūmų spykeris (pirminin
kas). Jis gavo plaučių uždegi
mą. , f.

• ..Aa-fto...-- -------------

Klaipėdos žvejyba
Pernai per 11 mėn. Klaipė

dos žvejai sugavo 1899į3 tūks
tančius klg. žuvų,/2087,0 tukst. 
lt. vertės. -

notą, reikalaudamas, kad prieš 
busimos nusiginklavimo konfe
rencijos susirinkimą butų pa
skelbti pilniausi detaliai apie 
ginkluotę visų tų valstybių, ku
rios yra pakviestos dalyvauti 
konferencijoje. Tas reikalavi
mas turėtų būt apsvarstytas at
einančiame Tautų Sąjungos ta
rybos susiriųkime.

Pusiau ofeialiosė vokiečių 
sferose sakoma, kad Vokietija 
esanti pasiryžus parodyti veid
mainiškumą tų valstybių, kurios 
dedasi neva norinčios nusigink
lavimo, bet pačios nusiginkluo
ti atsisakančios. Tuo tarpu Vo
kietija esanti i visai beginklė 
tarp visų nuo galvos iki kojų 
padų apsiginklavusių valsty-. 
bių.<

Laikraštis, pię Woche paskeL 
bia šitokią Valstybių apsigii^, 
lavimo statistiką: .

Francija— 655/700 kareivių, 
2,500 karo aeroplanų, 4,500 
tankų, 1,200 sunkiosios artile
rijos armotų ir 416,100 tonų 
laivyną.

Lenkija— 298,940 kareivių, 
1,000 karo aeroplanų, 320 tan
kų, ,414 sunkiosios artilerijos 
armotų..

Anglija; -r- 182,000 kareivių, 
834 karo aeroplanų, 350 tankų, 
500 sunkiosios artilerijos ar
motų ir 1,240,700 tonų laivy
ną. f <

Čekoslovakija—140,000 karei
vių, 850 karo aeroplanų, 100 
tankų, 412 sunkiosios artileri
jos armotų.

Belgija—66,143 kareivių, 234 
karo aeroplanų, 271 sunkiosios 
artilerijos armotų.

Italija—638,300 kareivių, 250 
tankų, 1,160 karo aeroplanų, 
650 sunkiosios artilerijos ar
motų ir 280,420 tonų laivyną.

Rumanija-—144,000'' kareivių, 
175 sun. artilerijos armotų, 350 
karo aeroplanų.

Rusija—1,200,000 kareivių, 
250 tankų, 1,400 karo aeropla
nų, 600 sunk, artilerijos armo- 
tų. ' _

Prieš visą tą gretimų kaimy
nų ginkluotę Vokietija viso labo 
teturinti: 115,000 armijos ir 
laivyno žmonių, be jokių rezer 
vo j ėgi); 288 mažų', armotų — 
sunkioji artilerija jai visai 
esanti uždrausta; nė jokių tan
kų, nė jokių karo aeroplanų, ir 
tik 36,000 tonų laivyną.

Bedarbių yra
Mariampolėje daug yra* elge

tų, bet dar daugiau bedarbių. 
Anksfi ryte, liada visur viešpa
tauja tyla, bedarbiai, sustoję 
šalygatviuose, jau pašnabždo
mis kalbasi ir laukia, pakol juos 
kas nors pakvies dirbti. Kai 
kurie laikino darbo gauna ir j 
dieną uždirbą 2 litu, o į mėne
sį sudaro apie 40 Ii t. Ųž šiuos 
pinigus, ne tik pats turi pragy
venti, bet ir šeimą išmaitinti.

Lietuvos Naujienos
----- - - ■ —.---------------- .

“Kunigas” ir “teisnio 
tardytojas” / •. — i

KAUNAS. — Pil. Antanąs 
Vainauskas, porą metų pabuvęš 
kunigų seminarijoj, iš jo išėjo. 
Užpernai persirengęs kunigu, 
nuėjo į Marijampolės viename 
knygyne ir skolon paėmė daug 
knygų.

Dabar važinėjo Vainauskas 
po provinciją pasivadinęs “Ypa
tingai svarb. byl. tardytoju 
Morkeliunu”. Vainauskas nu
ėjo pas vieną pilietę, kurios/vy
ras sėdi kalėjime nubaustas 8 
metus už plėšikavimą ir pradėjo 
neva tardyti sako, ir tavo vyrą 
už užstatą iš kalėjimo galiu pa
leisti. Reikia. įnešti 3000 lt. 
Moteris sukrapščius reikalauja
mus pinigus ir “teismo tardy
tojui” sumokėjusi, kad tik vyrą 
....... ............ ...  ................. .........

Liet. Bankas galis 
500 reparacijų mo
kesčių banko akcijų

BAZELIS. (Elta). — Kovo 9 
d. įvyko tarptautinio repafaci 
jų mokesčių banko tarybos po
sėdis. šitam posėdy buvo, vi
sų pirma, svarstomas trumpa
laikių paskolų pakeitimas ilga
laikėmis. Buvo taip pat palies
tas kapitalo perkėlimo klausi
mas iš rinkų, kur jis mažai nau
dojamas, į tokias rinkąs, kur 
jis-.. galį būti. • panaudotas 
dingiu ijkicr reikalams.—;;^

Tąryba, susipažino su kai ku
riuose kraštuose numatytomis
priemonėmis valiutai stabilizuo
ti nutarė Lietuvos bankui vie~ 
toj iki šiol paskirtų 200 akcijų 
siiteikti 500 rą’paracijų mokes
čių banko akcijų.

Paskui valdybos taryba iš
klausė eilinius pranešųnus apie 
banko veikimą. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad šių metų vasario 
28 d. banko indėliai siekė 1,- 
861,000,000 šveicarų frankų. 
Kitas reparacijų mokesčių ban
ko tarybos ‘ posėdis įvyks ba
landžio 20 d.

Pavogė $250,000 dei
mantų

ATLANTIC CITY, N. J^, bal. 
8.—Iš Bachellerfy Ine., graznų 
krautuvės čia pavogta $250,009 
vertės deimantų, priklaususių/ 
vienam Philadelphijos čteiman- 
tų pirkliui. Deimantai buvo
padėti saugiojoj š^poj. . . nys.

Lietuvon
, t . ' y ' , r ' I •

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

? I
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai

No. 84

paleistų.' Vainauskas tai pilie
tei sAkąs, atvažiuok į Kauną ir 
lauk manęs muziejuje.

Moteris atvažiavo ir laukia 
ištisas »dienas, bet ‘teismo tar
dytojo” nesulaukus pati nuėjo 
į kamerą ir... išsiaiškino.

Krim. polic. Vainauską su
ėmė ir jo žygius tiria. Mat, 
jis paskutiniuoju laiku įvairiais 
budais ne vieną pilietį jau yra 
prigavęs. Vainauskas už aferas 
jau keturis sykius teismo 
baustas.

Tarnybos ir užsiėmimo 
mokesčio įstatymo 

projektas
KAUNAS. — Mokesčių de

partamente ruošiamas įstatymo 
projektas, kuriuo bus apdedami 
mokesčiu visi tarnautojai ir 
laisvųjų. profesijų asmens.

Bus apdedami mokesčiais gy
dytojai, pris. advokatai, inži
nieriai, žurnalistai ir kt.

Į Kauną atvyksta žy
mus žydų literatai

KAUNAS.-—Kovo mėn. pa
baigoj į Kauną žada atvažiuoti 
žinomas amerikiečių žydų lite
ratūros kritikas S. Niger. Kau
ne jis nori surengti keletą pa
skaitų literatūros temomis. Be 
to, jo tikslas susipažinti su Ry
tų Europa. Apie kelionės re
zultatus jis rašys amerikiečių 

brolis, žinomas žydų podtas, D. 
CAftty; kuris/ kaip žurnalistas, 
nuolat gyvena Bčftyne.

Spaudos paroda
KAUNAS. — Kovo 1 d. spau- 

dos paroda, kurią buvo suren
gus Miesto saviv. dr. V. Kudir
kos skaitykloj, jau uždaryta.

šį sykį spaudos parodoj bu
vo išstatyta apie 600 ekspona
tų, neskaitant laikraščių ir žur
nalų, kuilių buvo parodoj iš
statyta apie 120 pavadinimų.

,“Sp. Fondas” pernai išleido 
46 knygas, 6 žurn., 9 kitos rū
šies leidinius, kalendorius, vi? 
so 61 leidinį. Po “Sp. Fondo” 
eina “Dirva”: išl. 30 knygų, 7 
žurn., 16 egz. gaidų, kalendo
rių, viso 53 leidinius; šv. Ka
zimiero dr-ja išleido 19 leidi
nių, “Sakalo” b-vė 32. Univer
sitetas 22, Žem. uk. rūmai 65.

Viso spaudoj dalyvavo 27 
knygų leidimo privačios ir val
diškos firmos ir ‘atskiri asme- z • ' • »
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Kylocyclcs nuo 7 iki 8 vai. vakaro, duodamas Budriko krautuvės.

Naujas mažutis Cub 
su scrcen-grid, pasiekia 
$69, su viskuo už ...........

THOIb elektrinė 
. • -f •

mašina u|. .........
Na u j a; plųvimui .mašina 
Cinderellaį, už, ................. 
HAAt 
mašina, vedlės ,$1715,

Autorizuoti pardavėjai visų žinomų standarcb radi® išdirby^ių: Atwater Kent, Stromberg 
Carlson, Majestic, Philco, Zenith, Sparton, General Motors, Bosk, Btuns^ick, Victor, RCA Ra
diola ir kitų

SPARTON Radio, 9 lubų, vertės $119, v 
už ...........................................
SPARTON, 13 tūbų, automatiškas, ; Radio 
Kombinacija, vertėšH$725, 
už .......... ..........
B R T NS \VI C K A u toma tišk as 
vertės $500, šiame.

skalbimui

$37
didelė.< eicktrikuiė . skalbimui

BRUNSWICK RADIO su PANATROBE— 
Modelis 31, 9 lubų, su 4 screen-grid tūbomis 

SCREEN-GRlfi Radio priimtuvas ir eleklriki- 
nis Panatro^e, sujungtas gražiame consofe. 
Prancūziškos durys, butt riešutinio medžio ir> 
maplo medžio viršuj ir apačioj durų. Kojos 
rankomis išdrožinėtos. Metalinis pagražinimas 
pritaikintas prie medžio spalvos.- Kabinetas 
yra 59 colių aukščio, 29 colių pločio, 18 colių 
storio (dcep), elektra operuoja- ' 
m a s. Kaina $259, už ............. ....... .

Muzik Master Radio, 
visas stotis, vertės

$3450
alylojas $19

Didelio saizo. Dabar pavasaris yra lai
kąsi dulkes - iš karpetų išvalyti. Vienų 
dolerį tereikia įmokėti.

ZENITH
MODELIS 75—tikrai sensacinis pagerinimas..radio 
fonografo kombinacijoj. J.is turi naują automatiš
ką skonių, pe^amyloją. Kabinetas puikiai išmar
gintas, riešutinės arba beržinės spalvos, Naujas Ze- 
nitliu70 screemgrid chasis įr super. didumo dy.namie 
typo speakeris, 9 lubų, su rectification. 13 colių au
kščio* 29% colių pločio, ir 17% storu-, XIO1
nio (deep), $395/ už .......4..:......:..:.. Mr JUJO'

<R^įjįWiĮįĮiĮijri»ri m' ,HI"UH', .........  R»lm>Įi-............ .......... ..........

■4;S$7

L J/O

7; šmotų■,?\ygTnut" valgomojo kambario 
setui vertasa$12&0.0, už,.......... .............
3. šmotų .įlarior*."Setai, vertės $100.90,

,',>1 ijĮMilii -I 1; ■" /ip-- * v--y 17-

Didelis pasirinkimas Ėlcklrikiniu Ledo Šaldytuvų
■ REFRIGERATOĘIŲ i 

l.<il)li<i3YSc:iŲ
, ■ y i( ■■ ■-■.■ , i j, '| i !■■■. ■ t i?į   ry. i,y n -J „■■■■■?..■■  ................................................... ......................... —

Naujas Atwatcr Kent, šcreen-gritd Radio, 8 tūbų, 
grabus kabinetas, - vertės’. $150, už....... ..............4 $75
Boseli, 8 tūbų, už .................  ^$09
Pįiilco, 9 tūbų ............... ........ ..ŽJ .$79
Makštie Superhitrodine, „8 tūbų, vertės $114mi^ $57

$84 
ir Victroia 

$29w 
■Rųdio, groja 20. rckofių^r.

Joseph F. Sudrik, Ine
3417-21 Stįuth Halsted Street

Telefonas^

Geri laikai sugrįžta! Budriko milžiniškas stakas< naujų 1931 modelių turi būt išparduotas už pusę kainos ir ant lengvų išmokėjimų. Tokia proga pasitaiko tiktai 
vieną syki i 10 metų. Todėl nelauk nieko, atsilankyk dabar. Su kiekvienu radio dykai graži liampa arba gražus suolelis Visos radios garantuotos. Vienus me- 

’ tus dykai patarnavimas.

imiimi

■ • ■

■jgsgšggj
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn 

banketas
Jaunuomene kviečia i svečius

šį šeštadienį Mildos svetai
nėje Chicagos ^Lietuvių Choro 
Pirmyn ir Chicagos Simfoni
jos Orkestro nariai jaunuoliai 
rengia draugišką pasilinksmini
mo vakarėlį, sau ir savo drau
gams, rėmėjams ir. pritarė
jams.

Nors Choro nariai kas pir
madienio vakarą susirenka į 
skaitlingą buri, tačiau jiems pa
silinksminti netenka, nes turi 
mokintis dainas, o laike pamo
kų gauna vos tik 10 minučių 
pertraukos. Orkestros nariai 
taip jau dažnai turi susirinkę 
darbuotis ir apie pasilinksmi
nimą nėra kada ir galvoti.

Kadangi kaip Choro taip Or
kestro nariai yra žymioj daugu
moj čia gimęs 
svarbu, kad tas 
tik tarpe savęs 
pasilinksminti ir
kad ir iš senesniųjų 
kuodaugiau draugingo pritari
mo.

Mildos svetainė paimta del-

to, kad Choro ir Orkestros šei
mynai Universal Kliubas'yra 
pennaža vieta. Be to jaunimas 
kviečia ir savo draugus, prita
rėjus, kurie į Chorą ir Orkest
rą nepriklauso, bet jiems sim
patizuoja.

Vakarėlio surengimu rūpina
si jaunuoliai, kolegijų studen
tai, Kežas ir Nekrošius, tai yra 
Peoples Furniture kompanijos 
savininkų sunai, taip gi ener
gingai padeda North western 
universiteto studentė, p-lė Kat
riute, kuri nebeužilgo jau' bus 
aukštesnės mokyklos mokytoja. 
Tai džiuginantis apsireiškimas, 
kad musų mokslo jaunuomenė 
pradeda’ darbuotis lietuviškos 
dailės, muzikos ir dainos būre
liuose. Nebėra abejonės, kad 
jie užaugę ims vadovauti čia 
gimusią jaunuomenę.

Patartina, kad kuodaugialisia 
svečių lankytųsi j jaunuolių 
parengimus. Jie rengia ne dėl 
pelno, bet tik dėl draugiškumo. 
Taigi už 50 c. bus ir užkan
džių. Tad jaunuolių draugai, 
kas tik mėgsta jaunystę ir tu
ri jauną širdį, ateinantį šešta
dienį, balandžio 11 d. vakare, 
ateikite į Mildos svetainę, Brid- 
geporte. Jaunuomenė prašo pas 
save j svečius. —X.

jaunimas, tai 
jaunimas ' no 
turėtų progų 
pažaisti, bet 

turėtų

Naujas radio 
priimtuvas

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 0 PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calamet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir <adios 

pigiomis kainomis 

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

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

Jos. F. Budriko Korporacija 
(3417-21 S. Hialsted St.) ką’tik 
gavo naują radio priimtuvą. 
Tas radio priimtuvas yra su
dėtas į mažą (miniature) ka
binėtą. Šis nauj'a’s mažas ra
dio priimtuvas yra padarytas 
RCA Victor Company, Cam- 
den, N. J.

Tas naujas instrumentas va
dinasi: RCA Victor Superette. 
Jis yra daug pagerintas ir iš
duoda labai malonų ir gražų 
skambantį balsą. Tai yra pil
nas instrumentas, nors ir ma
žame kabinete. Pats kabine
tas yra labai dailiai padarytas 
ir padėtas bile kokiame kamba
ryje, papuošia' kambarį.

Kas dar neturi iki šiol savo 
namuose radio, būtinai turėtų 
atsilankyti į Jos. F. Budriko 
krautuvę ir apžiūrėti šį naują, 

radio

.  m.a    ■■■ ■ ■ 
I

turėjo burbuliuoti. Buvo kaip 
ir anas-bibliškas Moižė— vado
vavo vietos lietuvių kovoms ir 
sykiu dirbo kultūrinį darbą. 
Rimti Northsidės lietuviai dak
taro darbuotės ilgai nepamirš, 
nes jo darbas buvo ir yra tik
rai sėkmingas. Laike jo sėk
mingos darbuotės Chicagos 
Lietuvių Draugija S. P. išaugo 
į vieną skaitlingiausią narais 
organizaciją kokia kada nors 
buvo Chicagoje, nemažai išbu
jojo ir '226 kp. S.L.A., taipgi 
vaikų draugijėlė Bijūnėlis, ku
rios mokytoju buvo laike kelio- 
kikos metų. Nors daktaras ir 
perkėlė savo ofisą tolėliau nuo 
Northsidės lietuvių centro, bet 
santikiai su šios dalies miesto 
lietuviais turės pasilikti tampri, 
nes laike daugelio metų dar
buotės pats gyvenimas bend
rai suaugino.

P-lė Valerija Čepukiutė
Northwestern universiteto 

studentė, p-lė Valerija čepu
kiutė, yra Northsidiečių lau
kiama viltis, kad nepoilgam jos 
talentas muzikos srityje pra
siskins platų kelią į aukštą’ mu
zikos pasaulį. Neabejotina, kad 
jos vardas vėliau ar> ankščiau 
praskambės lietuvių tautoje 
kaipo vienos geriausių smuiki
ninkių. Nors aš žmogus ne mu
zikas, storžievis, nemoku daug 
suprasti dieviškųjų muzikos ai
dų, bet ir atbukęs jausmas vis
gi gerą nuo bblogo kai kada 
moka atskirti, todelgi, turiu 
drąsos sakyti, kad ir šiandie 

,p-Iė čepukiutė, yra viena ge
riausių lietuvių smuikininkių 
Chicagoje.

Chicagos Lietuvių 
Draugija S. P. 

f

Chicagos Lietuvių Dr-gijos

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
.................. - - - ---------.................................. .. ■■.-..J-l.L.

S. P. vajus, kiek teko nugirsti, 
eina sėkmingai. Įrašoma daūg 
jaunimo, ypačiai profesionalų. 
Tarfie įžymesniųjų padavusių 
aplikaciją liktis šios Draugijos 
nariais esą: adv. A. Olis, p4e 
žvilvičiutė, dr. A. Karalius, dr. 
Ašmenskas, adv. žiuris, adv. 
Vasalle, gražuolė, p-lė Grigoniu- 
tė, Birutės vedėjas Mikas Jo- 
zavitas, aptiekoriai— Bakas ir 
Kazlauskas, daktarai broliai 
žilvičiai, advokatas Adomai
tis ir daugelis kitų. Reiš
kia, taip sakant, į Chicagos 
Liet. Draugija, ateina visa Chi
cagos lietuvių Smetona. Well 
džiuginanti naujiena, kad Chi
cagos Lietuvių Draugija bus 
pirmutinė organizacija, kuri 
sutrauks visas Chicagos lietu
vių inteligentiškas spėkas.

Lietuvių rojus
S. P. Kazvvell subdiviziją

’.reyi-y
' z.' ’?’! “M ė»?

mažą, parankų ir gerą 
priimtuvą.—Ant.

North Side
I REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

Rašo Reporteris XIII

Dr. A. Montvidas

\ ■ / ■ • ' Į

Perdaug rūgščių da 
ro liguistumą, - at- 

sikratykit jų!

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St

Tel. Repablic 8899

j. MLACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 ir 1679

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius.
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St.
Ttl. Boulevard 9122

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

Iki šiam laikui dr. Montvidas 
buvo žinomas kaip Northsidės 
lietuvių daktaras, dabar jis jau 
priklauso lygiai southsidie- 
čiams kaip ir northsidiečiams 
—ofiso vieta rubežiuoja šiaurę 
su pietais. Pirmiau daktaro ofi
sas buvo Mihvaukee Avė. ir 
North Avė., dabar Madison St. 
ir Western Avė. Tiesą, nors 
daktaras išsikraustė iš North- 
sidės lietuvių štalyčios, bet 
komunikacija dėl northsidiečių 
neblogesnė kaip ir pirmą. O 
ypačiai atvažiavimas iš Cicero, 
Brighton Park, Bridgeport, 
Westside, Marąuette Park, tik
rai patogus. \
Dr. A. Montvidas ir Northsidė

Dr. A. Montvidas apsigyveno 
Northsidė, regis, 1912 m.. ka
dangi tuo laiku lanke mokyklą, 
mažai Northsidės lietuvi kultū
riniame darbe dalyvavo. Dak
taras į Northsidės lietuvių dar
buotės sukurį jsiusiubavo tik
tai 1922 m. Bet nuo virš pažy
mėto laiko iki pat šiai die
nai, daktaras sėkmingai suka 
vietos lietuvių gyvenimo ratą. 
Šiame laikotarpyje prisėjo 
Northsidės lietuviams pergy
venti įvairių audrų; daktaras 
visuomet tų audrų sūkuryje

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraastom į farmas arba į kitas 
miestas, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place
Tel. Repoblic 7950

........

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. RocAtveH St.,

kiria, kięno koks namas pasta
tytas. Lietuviu namų yra dau
giausiai. Bet ir vienas vokie
tis nesnaudžia: jis šįmet supir
ko daug gerų kampų ir niekam 
dabar jų neparduoda.

O keliai kaip puikiai ištaisy
ti. Po visą subdiviziją galima 
lengvai automobiliu išsivažinė
ti. Tokie dideli aržuolaį išrau
ti ir keliai nutiesti, 
gasas ir elektra.

Daug jau žmonių 
vena, vaikai bolę
džiaugiasi puikia gamta. O tų 
paukščių giedojimas įvairiais 
balsais, aš nenorėjau nei namo 
važiuoti.

čia gyvenimas, tai • jau tik
rai gamtiškas: jokių < dūmų nei

Taipgi yra

čionai gy-
žaidžia. ir

žinomas Chicagos lietuvis 
realestatininkas (subdivider), 
S. P. Kazvvell (Kazlauskas), 
2839 W. 63 St. turi didelį plotą 
žemės pavadintą, “Lietuviiį 
Rojus”. Tas miestelis vadinasi, 
Spring Forest, III, (87 St. ir 
Archer Avė.) Pirmiau tas 
(miestelis vadinosi Willow 
Springs, III. Tai yra visai neto
li nuo Chicagos rubežių.

Kuomet atsirado puikios pa
vasario dienos, tai sumaniau 
aplankyti tą “Lietuvių Rojų”. 
Nuvažiuoju ir nustebau: nebe
galiu pažinti to miestelio; kiek 
jau gražių namų pristatyta ir 
dar statomų, net malonu žiūrė
ti.

Savininkas subdivizijos aiš-

nuo $1

dulkių, o nuo Chicagos visai 
netoli.

Lotų kainos irgi nebrangios: 
nuo $300 ir aukščiau. O taksai 
čionai visai pigus,
iki\ $4 už lotą. Reiškia, čia ga
lima nusipirkti sau lotą, pasis
tatyti namuką ir gyventi dar 
pigiau, negu Chicagoj bran-

iiiiiiiHiimiHimmii
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gias rendas mokant. Trans 
portacija gera: geležinkeliu 
gatvekariu ir automobiliu.

Kas dabar mano pirkti sau 
kavalką žemės, nepadarys klai
dos, jei atsilankys į S. P. Kaz 
well subdiviziją (Spring Forest, 
III.) ir išsirinks sau tinkamą 
lotą ar daugiau. —Ant.

Atgaukite Sveikatą ir 
Spėką Su Šiuo Ma

loniu Tonikų
Jeigu jus esate nerviškas, jaučiatės 

suniegalėję, turite konstipaciją, nevirški
nimu, pilvo pakrikimą, arba jei jus ma
note, kad jūsų kraujas yra suliesėjęs ir 
jūsų sistema yra reikalinga, toniko, pa
bandykite VIZ, kuris per 50 metų buvo 
slaptas medikalis receptas Dr. A. G. 
ębarnes, garsaus Kontinento gydytoją, 
kuris praktikavo mediciną kaip Euro
poj kąip Amerikoj. Anne M. Poshek, 
10035 Avenue M, Chicago sako: “Ke
letą mėnesių atgal aš buvau taip sunie- 
galėjusi, kad aš bijojaus visiško nervų 
pakrikimo. Man skaudėdavo dešiniojoj 
ir kairiojoj rankose, bet priėmus pirmą 
bonką VIZ, skausmai išnyko ir aš ne
pajėgiu užtektinai pagirti jį, kaipo to
niką. Tikrai siunčiu jums savo padėką 
už pagelbėjimą man vėl atgauti norma
lę sveikatą.” VIZ yra mokslinis jungi
nys pačios Gamtos gyduolių. Jis yra 
padarytas vien tiktai iš ekstraktų ge
riausių gydančių žolių, lapų, šaknų ir 
žievių, kokias tik žino medikai^ profe
sija dėl žmonių ligų, nuo kurių varto
jo Dr. Charnes ir tiek daug dabar var
toja. Pabandykite padaryti bandymų' 
VIZ. Jus galite gauti $1.00 bonką sa
vo aptiekoje. Imkite sulig ’ nurody
mais per 10 dienų. Jeigu jis nepadarys 
dėl jus stebuklų, sugrąžinkite bonką 
aptiekininkui ir gaukite pinigus atgal. 
Tai yra jūsų garantiją nuo . Herb. Tonic 
Corporation, savininkų VJZ, Chicago.

Greičiausi
PASAULY -LAIVAI

ninnnni

BREMEN
EUROPA
MAŽIAU KAIP 5 DIENOS ant VANDENIO

per Cherbourg — 6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS į LIETUVĄ

Speciali s T ruki s is Bremerhaven

COLUMBUS
M

Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai gerai 
žinomais Lloyd Kabininiais Laivais 

Berlin-Stuttgart~Gen. von Steuben-Dresden 
Informacijų klauskite pas bile vietinį

- agentą arba
130 W. Randolph St., Chicaggo

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

PASKUTINIS KEPURINIS BALIUS
Rengiamas

Tautiškos Parapijos Svetainėj 
Subato jė, Bal.-April 11,1931 

3500 S. Union Avė.
Pradžia 7 vai. vakare.

, UŽKANDŽIAI UŽ DYKĄ
Bus, duodamos dovanos už gražiausias ir prasčiausias kepures. Taipgi 
išlaimėjimas • lempos ir kvietkos. 
smagiai laiką praleisti.
Širdingai višus'užkviečia

bus 
nori

Kviečiame visus atsilankyti kas

RENGIMO KOMITETAS.

t - • . . .' ■■■ •' ■ ■■■' . ' • ...
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Saules Spinduliae Minkština
t .’*>**»'

LUCKIES

PA1N-EXPEULKR

' I -

Šiluma Svarina

.5
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•brmv ano •outh <iptm vrau 
BROOKUYN, N.V

©1931.
The A. T. Co. 

M fra.
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Jūsų i 
pačių žmonių kalba < 
aka kito tiekio llnlment|» ko- |

BLLBRIS. Jia naudoja Wnno r 
trialimų, Skauamų, KruttnIJ®, ! 

Skaudėjimų, Pečių Gjli- 1

Tsldkrinklte, kad ptmą- 
. INKARO valabaleddla 

wi. _ jūsų apMHUfptojtt.

Parsiduoda vboae valstlnFaa, 
Kaina 33 ir 70 centų bonka,

Rūgštūs skilųjį nevirškini
mas, gasai. TŽf’^ra ^enklai/ ku- 
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių/ 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne? 
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pęrvir- 
ši-

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

(Anearsinimas)

•0.

4

galbo*.
Tik

J ūsų gydytojaus patarimas 
yra: Būk lauke, atvirame 
ore, kvėpuok giliai; fizi
niai mankštinkis minkšti
nančiuose saulės spindu
liuose ir laikas nuo laiko 
patikrink savo kūno svei
katą.

palankūs: 
įūsu gerklei

:v*:

Kiekvienas žino, kad saulė nokina — dėl to “SPRAGI 
NIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. LUCKY STRIKE

: J ' v ■ - t.

-<• pagaminti iš geriausių tabakų - Derliaus Grietinės — DAR — IR “SPRA
GINTI” ir extra slaptas šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie 
yra visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie parduo
dami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, 
kad LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

“It’s toasted"
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus — prieš kosulį

. I
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n^&in^iauAkaip-septynis; ir. pu
sę rublio. 'Koks balsiu vis siu- 
vo? -

—Kuzma
atsakėl Įteką jus.

—Pašaukite ' tą 'durnių!
SStetrukUs-atvyko‘ Kuzma I.e- 

bedkiliasiiš Varšuvos. Jis su
ktojo •'nuostabioj pozoje tarp 
dury ir užklausė:

—Ko reikalaujate, jūsų di
denybė?

(Bus daugiau)

.padarykite, man*taip . geri, 
turtingu žmogum!

—Ppašau. Tiktai, žinoma 
uždai tu. privalai atiduoti<mari 
savo, dūšią! Kol „gaidžiai xia|i 
negiedojo, eik ir parašyk, štai} 
ant šilo popierio, kad atiduok 
di man savo dūšią.

—Jūsų didenybė! — Manda
giai , pasakė Feodoras. —Kuo
met jus .savo batus pas mane 
užsisakėte/iš jūsų aš neėmiau 
pinigų iš anksto. Pirmiausia 
reikia užsakymą išpildyti, o 
paskui jau. pinigų reikalauti.

—Tai .gerai! — sutiko už
sakytojas.

Piestoje tuojaus ; užsidegė 
skaisti liepsna, ' pradėjo ‘verž
tis tiršti, ružavi durnai, pa- 
smirdų degintomis plunksno
mis.ir siera. Kai durnai sklai
dėsi po ^kambarį, Feodoras 
patrynė akis .ir pamalė, kad 
jist.jau nebe Feodoras .ir<.ne 
batsiuvis, 1 bet koks ; tai • kitas 
žmogus su brusluotu . ir su re
težėliu- an tinau jo. pilvo, jog sė
di krėsle už -didelio stato. ; Du 
liokajai nešė ir 'krovė jam 
valgius ir žema i.-.nusilenkdami 
sakė:

—^Valgykite nant sveikatos, 
jūsų.‘didenybė!

—Koks .-rturtingumas! 'Lio
kajai padavė didelį šmotą, 
keptos avienos ir bliudą agur
kų, .paskui atnešė-ant skaura- 
dos keptos žąsienos; kiek luk
terėjus — virtos, kiaulienos su 
krienu. Kaip visa tai atrodė 
gera'ir gražu!' Feodoras valgo 
ir priėš pradėsiant kitą bliu
dą, gėrė (po didelę stiklinę 
geros degtinės, i lyg i butų t kbks 
generolas n arba - 'didelis. grafasį. 
Poi.kialilienos padavė jam ko*- 
šės suzžąsies taukais, o paskui 
torielką * su r. kiaulienos taukais 
ir keptu kugeliu, ir viską-val
gė* nefriatsirugdamas.' O-ko dar 
daugiau?; Padavė, jam dan py
rago .su; Cibuliui ir tušintą ro
pę su gira. Vlr xhaip,^gerbia
mieji, nesprogti: hiioi tokio val
gio!” —: pamanė 1 jis. Užbaik 
giant, padavė :dar 'didelį 1 puo-‘' 
idfelį su inėdum.i Po pietų .atsi
rado ar vėinias > su upelynonu. 
akim.: žemai nusilenkė -ir ‘už
klausė:

—Ar patenkinti pietais,rFes- 
tOdor Panteljeič?

t Bet Feodoras 1 negalėjo nė 
vieno žodžio ištarti, taip jį iš
tempė po pietų. -Sotumasvbuvov 
nemalonus, sunku jam dar.ėisi. 
Kad prasimaiikštynus, jis pra- 
dėjon^pžiurinetirbatą ant sav# 
kairės’ kojos.

;--+-Už. tokius balus aš mažiau

ras^riežUi -smerkia‘šitą -antikomunistinį' dirėkto- 
‘ rių‘ daugumos pareiškimą. ‘Vilniš,. nuo • pat savo at
siradimo buvo komunistų organu. Antra, ‘Vilnis’ 
buvo ; pradėta'lėišti kMpo .grynai partijos laikraš^- 
tis.ir t nuo i Komunistų 3 Partijos lietuvių frakcijos 
.paveldėjo daug 1 nuosavybės. »Šiandien direktorių 
»dauguma mzurpatorišku budu tą - visą užgriebia ir 
t atvirai pasiskelbia, -kad tik-jie yra ‘Vilnies’ val
donai.”

'Turtas, apie: kutį čia kalba bimbininkų Biuras, nie
kuomet teisėtu budu -nepriklausė komunistams. Jisai 
buvo Liėtuvių ^Socialistų Sąjungos turtas.

Tas turtas tai — ‘AKovos” ^spaustuvė su įvairiomis 
mašinomis ’ ir t įrengimais, Lietuvių Socialistų Sąjungos 
knygų sandėlys ir Lietuvių Socialistų Sąjungos archy
vas. Tas turtas buvo vertas kėkius '$80,000 dolerių ar
ba daugiau. Komunistai jį 5 pasivogė.

‘Kuomet Šukio, štilsono, Jukelio ir Vidiko “kai- 
riasparnių” klika atskilo nuo Socialistų Sąjungos, tai 
jie tą 1 turtą -sauvališkai '“pervedė” komunistų partijai 
ir/kad jisai butų paslėptas nuo teismo akių, užrašė jį 
atskirų žmonių vardu. Paskui “Kovos” spaustuvė ir 
kitas į:pavogtas iš : Lietuvių Socialistų Sąjungos turtas 
'buvo«atgabentas į 'Chicagą ir perduotas “Vilnies” ben
drovei.

:Dabar.:del šito»pavogto turto bimbininkai su opor
tunistais ir,pešasi. ‘Mėkleriai, kurie stovi “Vilnies” 
'Bendrovės ..priešakyje, nori pasilaikyti jį savo privatiš- 

r kam < bizniui; o bimbininkai nori jį atimti ir patys val
dyti, .prisidengę “partijos” ir “komunizmo” vardu.

' Galų, gale, tuo neteisėtai įsigytu turtu jie abeji 
pasprings.

Chicafiojt — paltai
.Mitama .........    .88.00
•FtHltl 4.00
Trim* „atMįbms2.0Q
Dviem raineliam* -- ,n.1.50
AW«nam mtamitti . iri

'...................... *

'*SQvieayt6M^Vahti|m4|M ShfctftJ,' 
...................... .paltai.................

z Metanu ...........................   87.00
Pusei mąn II 3 ♦ 5 0

LF5
Dviem mėnesiams ...............  1.25
Vienam* mčneaiui   .79.

-.Lietuvon i ir* kitat /UžrienfetoM f
i į Atpiginta)

Metanu ................. t.—..,.......**. 88.00
Pusei metų ——. 4.00 

^Trimst AintettoUy ,iįi 2.50

, Chlcatop^r'tdnriiiatojtet
; V iep^kppya ....................... ..

•, j 7
■ ■ 1 ihil

Naujienos-rina^ ktlditnAiMriritnt ick- 
madicaiu*. Leidžia “Nattji«Ųl” bendro
ve, 1739" So. Hahttd Su'LCmclgo. JUL 
Telefonat RooMltT.8500.

- -■■■---------------- ... ... ......................  .<Į—

Orderiu 
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ŽMONIŠKUMAS 1 LAIMĖJO
... . “ i

Michigano valstijos gyvento jai "didele balsų daugu
ma atmetė pasiūlymą '-atfcteigti 'mirties bausmę už 
žmogžudystę.

Ta valstija jau per 100 metų nėra nubaudusi nė 
vieno žmogaus mirtim, ir per 84 metus mitines'bausme 
joje buvo panaikinta formaliai.* Betekai kuhie^VrėformP 
ninkai” dabar užsimanė -jų atštėigti, manydami, kad 
tuo budu busią sumažinta » prasikaltimai, /kurie /žymiai 
padaugėjo labiausia,. tur būt, rezultate ^pnoMbicijos.

Michigano piliečiai tečiaus nesutiko suJ tąja minf 
tim, kad su prasikaltimais reikią kovoti prašikMtėlįų 
galabįjimu.

NEPRIKLAUSOMIEČFAI PASILIKS DARBO 
^PARTIJOJE -A. ČECHOVAS

' ' ■

[Aone-P. $ A. Photo]

Nuo sosto pašalintas buVęs 
Bulgarijos caras ‘ Ferdinandas, 
kuris gauna iš Vokietijos val
džios $30,000 pensijos metams.

užklausė jis.
Debedkinas, -

PAGELBA
i nuo skaudėjimo

Metinyje Britanijos Nepriklausomos Darbo Parti
jos konferencijoje, xkuri įvyko * per ..Velykas, daugumą 
157 balsų prieš 109 buvo atmesta rezoliucija, kuria‘ ei
nant Nepriklausomoji Darbo Partija tutėjo rpašitrauk
ti iš Darbo 'Partijos. Pats nepriklausomiečių vadas 
Maxton stojo prieš rezoliuciją.

Britanijos Nepriklausomoji 'Darbo Partija sudaro 
kraštutinį kairįjį sparną Darbo.Partijoje. Prieš keletą 
metų ji buvo taip toli nukrypus į kairią, kad simpati
zavo bolševikams ir varė plačią agitaciją darbininkų 
unijose už profesinio darbininkų Internacionalo sujun
gimą su “raudonuoju” (maškviniu) Internacionalui 
Begėdiškas Maskvos bolševikų kišimąsi į Vidujiniu^ 
Anglijos darbininkų organizacijų reikalus (ypač gene- 
ralio streiko laiku, 1925-m.) taip anglus supykino, kad 
ir nepriklausomiečiai nutraukė ryšius^su savo rusiškai^ 
prieteliais.

Bet Nepriklausomoji Darbo Partija šiandie yra
- - _     — — — — - * — a . «i * 4 * A A .nepatenkinta MacDonaldo valdžios?politiką,’<kurij 

rodo esanti per -daug lėta ir “baili”. ANeprifclausomiečiai

; Vertė M.* ŠILEIKIS -

Batsiuvisir Nešvari Jėga
Buvo Kūčių išvakarės. Marė 

jau senai ant krosnies stenė
jo, lempoje visas kerosinas 
baigė išdegti, o Feodoras Ni- 
lovas vis sėdėjo ir dirbo. “ Se
niai jis butų metęs darbą ir 
ėjęs į gatvę,“ bet užsakytojas 
iš Varpininkų alėjos užsakė 
jam batus pasiūti jau prieš 
porą savaičių. Vakar buvo 
atėjęs dr,Išbaręs jį, ragino/ bū
tinai ^baigti batus šią naktį.

“Katorgininko gyvenimas 1
— murmėjo Fęodoras' bedirb
damas. — Vieni žmonės seniai 
aniega, antri Hlibksminas, o 
tu, kaip kbks ^ Kainas, spdėk 
ir siūk. Velnias žino, kam...” 
^Kadmieužmigti. netikėtai, jis 

____ii’išfpohtetalohbonką ir gė- 
rė« po; ,gutekšnfelį,* foi/po kiekvie-

batus į rau-
apsivilko ^ir

Lauke snigo'

A •• T JL I> 70 . .< A

reikalauja, kad Darbo Partijos ‘ Valdžia mėatą į į į<įbkiu$ ^no ggurkšnėlio ppurtė 
kompromisus su -liberalais, nors be liberalų ppaBamo^^^^^^hejo: 
valdžia negali išsilaikyti, kadangi jgi 'neturi įaugtum oš 
parlamente. Kartas nuo karto nepriklaUsomdėčjų jatsto- 
vai parlamente balsuoja prieš valdžių.
toks nusistatymas, kad darbininkams - geriau visai * ne-r 
būti valdžioje, ne kaip nusileisti ! buržuazinėjns pparti* 
joms.

Kadangi Darbo Partija šitokiam ^nusistatymui:.jie* 
pritaria, tai nepriklausomiečiams ‘ bepaliėka tiktai aarį- 
ba pasiduoti disciplinai ir remti" valdžių, ^abbaitBaifktiš 
iš Darbo Parti jos. Kaip /jau -aukščiaHs rminejome, su* 
manymas atsimesti. nuo Darbo ! Partijos buvo i įneštas 
Velykų konferencijoje, rbet' nępraęjo, /Nępriklausomiei 
čių vadai supranta, kad,.^pasitraukdami riš ’ Darbo Par
tijos, jie nutrauktų; ryšius . su organizuotomis /darbinin
kų masėųiis ir netektų; įtakos poKtikoje.lTaįp j jau atsi
tiko milionieriui socialistui VMošley. IDar įpirmiaus ltaj$ 
atsitiko Britanijos konuitnistams, :<kutie, nnežiuribt npi- 
nigiškos ir kitokios pagalbos i iš 'Maskvos, bnępąjėgia 
pravesti savo atskiru partiniu -sąrašu rnė ' vieno ; ^Ider* 
mano visoje Britanijoje. 4 . į

Tegu ir ne kiekvienas /Anglijos <klarbininkų^žihks| 
nis politikoje yra teisingas,1 bet ’ vienų dalykų jie išmaį 
no geriau, negu -kitų šalių/ Jdarbinihkai, tai — kad ne
reikia savo jėgas skaldyti. >Vienybėje yra jų galybė.

t‘Dfel ^malonės, ^pasakykite, 
"kddel hb&tų ? lUžskkytojai links- 
iminas^ o <aš ^rivklau jiems 
; sitiiti ? Todėl, kkdd į jie ( pinigų 
turi, -o> ašgi v vargšas ?”
/Jis neįšidenipjo • visų 

batų * užsakytojų, ypatingai toį 
<kuris "gyvena - Varpininkų alė
joj.. Tai*buvo;ponas tamsios 
išvaizdos, 1 Ilgais 1 plaukais, pa- 
jgel'tušiu veidu,ddidelėm, mėly
nom /akimidrv šiurkštaus balso. 
fJo<šeimyna buvo vokiškos kil- 
;mės,vsu kuria buvo sunku su
sikalbėti. Kokio pašaukimo - jis 
buvo ir kuom jis užsiimdavo/ 
nebuvo galima suprasti.) Priteš 
kokią pporą savaičių FeOdoras 
.bttvo'infiojęS;’ pas jį? paimti ko
jos 1 mierą, užsakytojas sėdėjo 
ant Lgrindų; ir! ką tai piestoje 
grūdo. *■ Feodoras dar nespėjo

savo

piestą ppastumė į šalį ir luo- 
jaus spiestoje užsidegė skaisti, 
raudona l liepsna, ‘pąsmirdo 
siera * ir degančiomis plunks
nomis. bKartibarys ; prisipildė 
tirštais, rttzavais .durnais, kad 
net Feodoras ■ penkis i kartus 

‘nusičiaudėjo. PPo viso to, jis 
tuoj grįžo namo ir eidamas 
galvojo: “Kas Dievo bijo, tas 
neųžsrims tokiais dalykais.’

»Kąi bonkoje nieko neliko,- 
* . r , .. . , . r i Fėddoras /padėjo ž būtus «ant

Jisai aštriai atakuoja šešis ^Vilnies”edir^toriųs/ (Šart* įstato ir užsimąstė. Jis parėmė

PEŠASU DEL* mVdOGTO ITURTO

Lietuvių komunistų ■ Centro I Biuras ^paskelbė- ^Lais? 
vėje” dar vieną manifestą (prieš “smišd|čhuržuąziniuę 
oportunistus”, kurie' koMrbliupja “Vfinieš” bendrųvę^

kiuną ir k.), kurie eina /ranka*už raękos su prųsei^i; 
niais ir strazdiniais.)Biuras reikalauja, ftadr sekančia’ 
me to komunistų laikraščio * šėrininkų. ąųsiriįkįųię ^da
bartiniai .dirėktpyiaį^biti^ų ppąį^^i, > ’ 
šio proletatiatb”jį^elaį" ■ ’ '

Savo manifeste Centro*Biuras* (V y. Bunriba irHKo*.)
< ypatingai griežtai puėkla ♦Uhioągos “ježednieVnos”• di

rektorių daugumą uūž Jos,•pareiškimą, kad Jaikrąštis 
priklausąs bendrovei. iBmttba.-sako: 1 .

. “Komunistų Partijos »Lietuvių t Centro J

tU~

savo sunkią galvą kumščiu ir 
gktoojo apie savo neturtingu
mą,' sunkų, beviltingą gyveni- 
Ūtą,4’oĮ/paskui ^apįe Au^tipgųo-i 

karikas, / šifritibgsF IpųnašĮįas./ 
Kai p įgera■’ btitlij ęigifJ šitiems,' 
velniai pj ų nematė, turtiio-' 
lioins, sugriūtų visos jų trio- 
bos, išdvės tų * j ų arkli ai, nusi- 
šertų jų* kailiniai ir sabolinės 

: kepurės ! '“Kaipi'blitų gera, (jei*

gu turtuoliai po truputį, po 
truputį, virstų ubagais, kdrie 
nieko neturi valgyti, o bie’dnas 
batsiuvis virstų turtuoliu ir 
pats didžiuotųsi prieš vargšą 
batsiuvį Kūčių išvakarėse.

Taip besapnuodamas Feo
doras atsiminė savo darbą ir 
atidarė akis. -. ;

“Ot, tai bent istorija! — gal
vojo jis apžiūrinėdamas batus. 
—Batai jau šenai pasiūti, o aš 
vis sėdžiu. Reikia nešti juos 
užsakytojui!”

Suvyniojo jis 
doną skepetaitę, 
išėjo į gatvę.. 
smulkus, lankus
ris veidą kapų j o kaip su ada
tomis. Buvo šalta,'slidu, tam
su, kerosininė$ lemputės prite
musiai spindėjo ir kažkodėl 
gatvėse kerosimi kvepėjo, kad 
Feodoras net krankšti ir kosėt 
pradėjo.

Priekin ir atgal važiavo 
turtuoliai ir pas kiekvieną 
turtuolį rankose buvo kumpis 
ir degtinės buteliukas. Iš ka
rietų .ir. rogių žiurėjo į Feodo* 
rą turtingos panelės, rodė jam 
savo liežuvius ir juokaudamos 
šukavo: *

—Ubagas! Ubagas! i

Paskui Feodorą ėjo studen
tai, ofieierai, pirkliai, genero-) 
lai ir erzino jį:

—Girtuoklis!
Bedievis-batsiuvis 
la! Ubagas!

Visa tai girdint 
skaudu,1 bet* Feodoras tylėjo! ir 
tiktai spjaudėsi. Kuomet jis 
susiliko su batsiuvių įstaigos 
savininkų Kupina Lebedkinu 
iš Varšuvos, jis jam pasakė: 
—“Aš apsivedžiau su turtin
ga. Pas mane, dirba lavinti 
darbininkai, o tu, ubagas, tu- 
nieko neturi.” 
neiškentė ir vijosi paskui jį.? 
Vijosi, jis tol, kol j 
Varpininkų alėjoj. Jo balų 
užsakytojas gyveno ketvirtam 
name nuo kampo. Jo kamba-n 
rys buvo viršutiniame augšte.J 
Pas jį reikėjo eiti tamsiu ilgu; 
kiemu dn paskui lipti augštyiL 
labai: augalais mediniais laip
tais,' kurie po kojomis judėjo. 
Kai Feodoras įėjo į vidų, pa-< 
matė, kaip ir prieš porą sa* 
^Vaičių, ^užsąkytoj ą,. sėdint ant 
igiįmdų airi * kažką! piestoje gru-'

: Ąjųsų'’ didenybė, / batukus 
junis atnešiau! — įlėdrąsiąi^ 
darė Feodoras. <

Užsakytojas atsistojo ir *ty-

9

Girtuoklis! 
plikoji sie-

numovė nuo kojos seną, jo ba
tą, ' bet staiga išgąsčio, pagau
tas, greit puolėsi į prie durų. 
Užsakytojas turėjo ne. žmo
gaus koją, bėt arklio .kanępą.

°Eee! — pamanė Feodoras 
—ot tau, kokia istorija!” «

XT. , . .vVisų pirma r reikėjo persi
žegnoti, o paskui visa metus 
bėgti žemyn, bet jam -atrodė, 
jog butų kvaila taip daryti. 
[Nešvari.jėga pasirodė jam.;gal 
pirmą^ o gal ir paskutinį* kartą 
jo v gyvenime, nepasinaudojjis 
jos j patarnavimu, tentų neiš
mintinga. Feodoras pergalėjo 
save ir nusprendė pasiklaufei- 
nėtį apie sčyo' laimę. Užsidėjo 
rankas už nugaros, ’ kad ne- 
persižegnotj, jis negarsiai su
kosėjo bir pradėjo:

--Sako, kad nėra nieko ant 
svieto blogesnio, kaip nešvari 
jėga, bet aš suprantu tąip,; jū
sų didenybę, kad nešvari jėgą 
yra labiau kultūringa. Vel
nias, atsiprašau^ turi kanopas 
ir užpakaly uodegą, užtai pas 
jį galvoj .yra daugiau proto, 
ne kad pas kurį studentą.

—Mėgstu tokius žodžius, — 
tarė patenkintas užsakytojas. 
—Dėkui, batsiuvį! Ko-gi tų 
nori ?

t Ir batsiuvis, tmegaišindamaš 
laiko, pradėjo skustis savo li
kimu. Jis upradėjo nuo to, 
kad nuo j pat savo kūdikystės 
pavydėjo turtuoliams. Visuo
met jam buvo skaudu,’ kad nė 
visi-žmonės vienodai gyvetiaįi® 
Daugelis jų gyvena, dideliuose*® 
namuose ir važinėjasi geraiftra L

' Daugelis dalykų gali iššaukti galvos • 
skaudėjimą , ir > kitus 'skausmus, Į bet yra

< vienas J dalykas, t kuris visuomet .suteiks 
jums pagelbą! Tiktai paimkit vieną 
<ar -tdvi >. tabletes 'Bayer ‘Aspirin. Jūsų

• kentėjimas -išnyksta. t Pagelba ateina 
tuojaus, .nežiūrint kokia priežastis vertė 
•jūsų -galvą -svaigti nuo skaudėjimo.

Bayer -Aspirin yra, nekenksmingas — 
negali paveikti Širdį. 'Todėl ; nėra rei
kalo laukti,' kad;galvos •skaudėjimas 
‘‘pats išnyks”. • Bereikalinga yra kęsti 

‘ kokį norf skaudėjimą, kuomet jos ga- 
. lite gauti Bayer Aspirin. Tai yra.-, pa

laima .moterims, kurios kenčia r regulia
rius sistematinius skausmus; vyrams, ku- 
ric- turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 

•> nuovargio ar- neuralgijos.

'•Išpirkit jo greitą pagelbą a nuo t šal
čių; nuo neuntis,. reumatizmo.. lumba
go. Žiūrėkit, kad. gautumėt tikrą 
Bayer Aspirin — su^Bayer ant dėžutės 

•f -ir ' tabletei* ų. v Visi i^ptiekininkai« turi
. Bayer Aspirin tabletes.

" "f ■■ ■ ■ ..................  -............ ..

ATĖJO ^naujas (numeris 
“Kultūros” . No. 3. Galima 
gauti “Naujienose”, š Kaina 
45centai. j

>. .„i .„ i i , .■■wlli.lill.l ■ .„i..,.,..

; SAUJAS ^numeris “Ko
vos” : No. 5 atėjo. . Kaina, 10 
centų. Matoma įgauti “Nau
jienose”.

namuose ir važinėjasi 
arkliais. Kodėl-jis toks: biėd% Jj 
nas? Klausia jis savęs. - Kuohh į 
jis blogesnis- už Kuzmą. Lobecį- J i 
kiną iš Varšuvos, pas kurį yra-Ji * 
nuosavas namas, o, jo žmohi^jj 
vaikšto su gražia kepuraitėj ■ 
Pas jį yra tokia pa L nosis, lo- 
kios pa/ rankąs, kojos, galva? ■ 
nugaras!> kaip irųiasl tu^tinguo-^-į I* 

Feodoras* sius, t ?tai i kddfel? jis i dūri ddMtį, ■ 
J.i kuomteKkiti! iihksibinaš-?KKodėY£ 

atsidūrė j jis vedęs su VMare,- betone Ri
dama, < kuri kvepėtų* l-kyppa- 
lai s ? ' T ur tingųj ų iiižsaky to j ii. 
namuose ddžnai jum ftenka 

i matyti gražias pa neles J bet josj® 
nekreipia į ųįj■ jbk-io/di&ne&io, o"« 
įtiktai kai kada jnokauj a i 
Vieni i-kitiems šnabždasi: ’-^*® 
rkbkiai to bufsiUvio. itosist TaU^ g 
'donaT’vTifesa, Marė gera, Idarb* « 
šti moteris, bet j i, žinomai 
-dšąilavinus, -sunki . joą ranka,”® IĮ'J

jam buvo

* Būtina Hr '-labai ’- pagel- 
'. binga5- knygelė tiems, ku

rie nori tapti šios" šalies 
r piliečiais. Pamokinimai 
.apie mos .šalies tvarką, 
. apie, jos viršininkų rin- 
l kimus ir viską kas reika

lingai, prie ėmimo egza- 
», meno, .rasite šioj knygelėj 
! lietuvių if aifglų • kalbo- 

■mis'.. surašyta.

KAINA .TIK . 25 .CENTAI

NAUJIENOS
■U-TO-Su.lHalstaM-St.

.CHICAGO, DLL.

' Sigite 4unottey‘Otderį> arba; krasos 
ženklelius.

■'   vi '■■■—■.x...=;

| HAIU^I/ENŲ • 
Pinigų- Siuntimo -Skyrius at
daras i kašdie nuo 8 v. ryto 
ikt*8 vai. vak. Nedėldieniais

«■■«■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■ ■■«■■■ B W ■ vn B B ■ B B B B M

Pranešimas į 
lietuviu Audio Valanda i

.. ; ‘duodama J
Lipsky’s Music •& ?Radio Store Į

l!,ir ■

B'Dily 'Upholstereil lurriiture Co. Į
unuo šioi laiko! bus Jjroadkiufetinama

Panedėlio ^atkarai s : 
vieton, ketvergais,» kaip kad buvo .ikišiol,; iš H 

Stoties W<HFC 142()« kilocyeles
7 iki-8 x vhl.'vakare. ■

politiką ^arba >apie J ką ?,išmina -■ 
dingąjttai *' ji hnaišo^i'TrKkelia*• 
jdidžiaušiąf’bbtva^kę. , v J

i • -^Kpgi; tu nori? —* peiitrau- ■ 
į lodamas'mieravosi balus. Fe6-'kėjjį užsakytojas. <■

-^O,ąaš,į prašau,] jūsų;Idide- J 
nybė, vėlnio ’ Ivahič, ! tetikite ■ 

- ‘tniac.

(toras, norėdamas jam pagel 
bėti, priklaupė vienu

1 ' ’ ‘
keliu ir

Lipsky’s Music & Radio Store
City UptiDlstered .Furniture Co.

- /2314-I6 iRoosevėltIRd.
■ . ...

■■■>»■»*•*■»■■■■■■■111111111IllllI

t
<



Graborial

SPORTAS

Lietuvės Akušerės

9252

Advokatai

Graboriai

son

James C. Moreland

ton
wa,rde James R. Quinn

Grabeliai

Vakar karščiausia diena

irus Gydytojai
Lietuviai Gydytojai

warde 
warde

pa-va- 
pasi- 

naujo

Willey W. Mills 
Walter J. Orlikow

LAXATJVAS DEL NEGA
LIUOJANČIO KŪDIKIO

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Rytoj, Bancevičius bandys 
paguldyti tris ristikus

James F. Kovarik 
Frank J. Corr 
Walter W. Morris 
O, E. Northrup 
George D. Kellis 
Joseph H. Smith 
Joseph P. Rosten-

IGN. L ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Valandos:
Nėdėliomis ir 5venta<£ 10—12 dieną

Matt Porten 
George W. Robin Musų patarnavimas lai- 

dorovėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus toi 
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymai aky-

prie 
duodu 
electric 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patari-

1646 W.‘ 46th St? 
y- e

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero - 3724 *

Irving J. Sehreiber 
John F. Healy 
Ba-rnet Hodes 
David L. Sutton

Vidikas- 
Lulevieienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

. Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Phone CanaI-' 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Chicagos miesto 
viršininkai

Bancevičius sako, jog rytoj, 
jis būtinai į kliubą atvyks ir 
bus pasirengęs su minėtais ris- 
tikais imtis. Iš tų ristikų gal 
mažiausia chicagiečiams žino
mas Charlie Baronas. Jis nese
niai atvyko iš- rytinių valstijų. 
Sakoma, kad. bostonietis Juška 
per visą valandą kamavosi ir 
negalėjo jį; p'atisti;

Balandžio 8 d; Chicagoj • karš
tis pasiekė 79 lapsnių apie 2 
vai. popiet. Tai nuo 1910 me-< 
tų pirmas atsitikimas. Tik 1893' 
metais bata’ndžfo 7 d. buvo 84h 
laipsniai. . t

Majoras perims ofisus 
penktadieni

CHICAGOS 
ŽINIOS

Teko nugirsti, kad Aštuonio
liktos . apielinkėj balandžio 15 
d. įvyks “dzūko” Bancevičiaus 
ristynės su latviu Kari Andrew. 
Prieš kiek laiko latvis Andrew 
padarė iššaukimą visiems lietu
vių ristikams ristis su juo gre- 
•koromanų stiliumi. Iššaukimą 
priėmė Bancevičius ir rezultate 
balandžio 15 d. įvyks ristynės.

Didėlis valymas žada prasi 
dėti nuo ateinančio pentkadie

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer. Avė: i .

Valandos: 2-—4^ po piet 
Pbone Lafayette' 0098

nio* Naujasisfinajbm Cermak 
ruošiasi išluoti visus Thomp* 
šono šalininkus, . kųnių, spėja
ma, Chicagoj yra apie 40,000-.

šiais rinkimais buvo labai su- 
siinteresavusi ne tik visa Ame
rika, bet ir Europa, ir gauna
ma daugybė prielankių pasvei
kinimų dėl thompsonizmo nu
vertimo.

Phone Armiuge 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedelioj pagal sutarti

Prieš kiek laiko šioj vietoj 
buvo minėta, kad “dzūkas” 
Bancevičius per vieną valandą 
apsiima1 paguldyti tris lietuvių 
ristikus, būtent, . Louis Minge- 
lą, Charlie Biaroną ir Adomą 
Widzes. Tam didžiam susirė
mimui tapo paskirta balandžio 
10 d. Vieta Universal Atletikos 
Kliubas, o pradžia 8 vai. va'ka-

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730
Tek Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tek Prospect 3525

Daugiau kaip 100 ateivių pa
prašė Sdv. Valstijų valdžios, 
kad juos dykai išdeportuotų i 
jų gimtąsias šalis,.kaip valdžia 
nesenai yra pasižadėjusi pada
ryti.

Daugiau kaip 2,000 ateivių 
iŠ Chicagos jau išdeportuota 
npo pereitų metų liepos. 1 die
nos, o iš visų Suv. Valstijų tuo 
pačiu laiku jau išsiųsta daugiau 
kaip 16,000 ateivių. Metais 1926 
iš Chicagos apylinkių buvo iš
deportuota tik 15 žmonių, bet 
tas skaičius nuolat augo.

Surprise party riau 
jam majorui

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliotais nuo>10 iki 12.

Antradienio rinkimuose iš
rinkti užsilikusiuose iš pereito 
vasario balsavimų šie aldermo-

Pirmas lietuvis pasisveikinęs su 
Cermaku

Michigan ežere jau lai-t 
vai eina

Nors lik vakar oficialiai pra
dėtu navigacija Didžiausiais; 
Ežerais, bet jau *nuo poros sa
vaičių laivai. plaukioja. Ledo 
jau visai ežeruose nebėra.

Ofiso 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. Tel. Kenwood 5107

DR. A. J. KARALIUS
’ Gydytoj as ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
| Tel. Calumet' 3294 '

Nuo 9 iki 12 vai. dienoa ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. West 2860,
Namų telefonas Brunswick 0597

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė* 
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. MoL 

demiška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted SL 
Cbicago, III. *• 

Tel. Victory 1115!

“Dzūkas’* risis su latviu karolių 
Andrew

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 1 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikę ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki J 2 vaL ryte, nuo 2 iki4 
vai. po pietum ir ; nuo °*'1A
vakaro. Nedėk ‘ nridlO 

s Pb/one'MWwild,2W0

Simon M. Skudas
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
i' grąži koplyčia dykai.

718 W. 18 SL
Til. Roosevdc 7532 

CHICAGO, ILL.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Thefapy U Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiegtyj* 
- Room< 2414 *

Qno North La Šalie Bldg.
One North' La Šalie Stj* '

*; (Cot,. La Sali*; and Madison Su.) *- 
Ofl» Td. Sta '

Opi kūdikio, sistema nepaken- 
Čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletche^’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos; užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaęiją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

(A'DE’arsinimarA

Ateiviai patys prašosi 
deportuoti

Balandžio 7 d., gražią 
sario dieną chicagiečiai 
pylė į balsavimų stotis 
majoro rinkti, ir visi sykiu su
sidėję išrinko Antaną Cerma- 
ką, angliakasio sūnų, iš BiU- 
wood, III., ir dar ateivį, kurs 
būdamas kelerių metų amžiaus 
pasiekė dėdės Šamo žemę, ąng- 
liakasių kaimelį Billwood.

Šiandien tą angliakasio vai
ką išrinko visa Chicago sau už 
majorą. Nors ir * demokratų 
partijos, bet ir daugelis repub- 
likonų už jį atidavė savo bal
sus. > • •; '

Pastebėtina, kad už Cerma- 
ką atsidėję dirbo ir skaitlin
gos lietuvių grupes. Lietuvių 
Centraliniame Komitete uz 
Cermaką į majorus pirminin
kavo C. V. Česnulis, vice*pii> 
mininku buvo adv. Kl. Jurge
lionis, taipjau daug kitų inteli
gentų, profesionalų ir moterų 
organizacijos.

Šiandien laimėjusieji linksmi. 
Kiti, kurie su Big’ Bill laikėsi 
atrodo lyg musę prariję. Toks 
daiktas politika, kai vieni lai-

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd Stn Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rex. 2359 S. Leavitt St. CanaI 2330 
Ofiso valanda * 2 iki - 4, 7 iki 9 

Nedelioj pagal sutarti.;

Antradienio vakarą, vos tik 
rinkimų daviniams paaiškėjus, 
jau Demokratų* lyderiai laukė 
Cermako su surprise party 
Sherman viešbutyje. Čia jau bu
vo susirinkę visų tautų grubių, 
rėmusių Cermaką, atstovai.

Nuo Jietuvių Demokratų 
Centrailnio Komiteto pirm, 
adv. Česnulis nei vicc-pirm. 
adv. Jurgelionis negalėjo būti, 
tai už juos pasitiko ir pasvoi 
kino naująjį majorą p. Juozas 
Strazdas-Pray^ Naujas majo
ras dėkojęs už pagelbą jį iš
renkant ir žadėjęs padaryti vis
ką, kad Chicago tinkamai pa
siruoštų 1933 metų pasaulinei 
parodai.—Senas Petras.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą^ šiiĮipa^ing^ ir rapui 
p.atdrnavimą,: kuomęt’ jią yra? laUiailsiai r^ikalifigąs.'’

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massagė, 
creatment 
netic 
t t. 
merginom 
mai dovanai,

A. A. OLIS
R. *A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 *Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai rak, 
324J. S. Haltted St. Tel. Victory 0562 

.^ Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olli-^-tltarn., Ketv. > ir Subatoo vak. 
Vasalle—Pan., Sėt. ir Pėtnyčioa vak.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytelį 
puo 6 iki 8 valandai vakarei 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonai CanaI 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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

Tel. Lafayette 4146

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

. LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Žvairas-kreivas * akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

S. D. LACIIAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia» 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busit* užganėdinti.

Tel. Roooevelt 2515 atba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS!

1439 S. 49 Conrt Cicero, UI.
T*l. Cicero 5927'

JOHN B. BORDfN
(John Bagdžtanas Bobden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W.’ Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakataie 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telcpbone Roosevelt 9090 

Narni* 8-9 ryt*. Td. Repablic 9600

GERIL Naujieji^ skaityto
jos ir ^skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland1 Avė.
Tel. Boulevard 7589 '

Ofiso valandos ■ 10 ryto - iki 8 vakaro;
Residence Phone Hemlock 7691

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

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

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

Phone Boulevard 7589

Duokite savo aki* išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
■fįįjto.. OPTOMBTRIST

Praktikuoja virš 20 m:
& Ashland Avė: 

kampas 47 St.
TeL Boulevard 6487

Majoras Anton J. Cermak, 
dem., išrinktas 667,529 balsais; 
W. H. Thompson gavo 475,618 
balsų; Cermakas gavo 191,916 
balsų daugumą.

Miesto iždininkas James A. 
Kearns, rėp., išrinktas 581,121 
balsais, arba 66,094 dauguma.

Miesto klerkas Peter J. Bra- 
dy, dem., išrinktas 579,767 bal
sais arba- 67,606 dauguma.

Municipal teisėjas Edward 
B. Casey, rep.r išrinktas 558,- 
841 balsais, arba 19,028 dau
guma.

Nauja miesto taryba.

* PRANCIŠKUS MATJOŠAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliui ba- 

' landžio 6 dieną, 6 valandą ryte 
, 1931 m., sulaukęs ,35 metų am

žiaus, gimęs Vensloviškių kaime,- 
Skirsnemunės parap., Raseinių ap. 

ir Paliko ■ dideliame nubudime vieną 
seserį Marijoną Milerienę, -■ brolį 
Antaną, švogerį Pranciškų ir gi- 

" minės. Lietuvoj motiną Jiėvą, se
serį Vėroniką, du brolius — Juo
zapą ir Joną,- gimines ir paž|sta- 

1 mus. K finas--.pašarvotas, randasi, 
t 723 W.- 19 St.. Chicago.
> Laidotuvės įvyks šeštadieny) 
4 balandžio 11 dieną, 9:30-fvai. iry* 
į te iš namų į Dievo Apveizdos pa

rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
u gedulingos pamaldos už velionio 

sielą. o iš ten bus nulydėtas į Šv, 
ą Kazimiero, kapines.
r Visi . a. a. Pranciškaus- -Matjo- 

šaičio giminės, draugai < ir pažįs-t 
.. tami esat nuoširdžiai kviečiami- da- 
, lyvauti laidotuvėse ir suteikti i jam 
\ paskutinį -patarnavimą ir . atsisvei

kinimą.
N ui indęliekame,- 

Sesuo. Broliu Šliogeris 
ir Giminėli.

V Laidotuvėse patarnauja - grabo
rius Rudžius, Tel-^Canal? 6174.,

DR. HERZMAN
-i Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisar ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan1St. 

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

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos- telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

' Gyvenimo vieta
33 2 3 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandas: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S JL BRENZA
Ofiso va ūdos:

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

Netoli 4 6 ch S t. Chicago, UI.

BUTKUS 
Undertakinę Co.

Wm. A. Pakorny 
. Koplyčią dykai 

710 West 18th Street
Tel CanaI 3161

Telefonas Yardo 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

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

' įvairus Gydytojai
N®s**aa*awwS5*^l**u*’***Jt^**,M*aaww*^^^^^<*^**-**^^***" 

Office Pbone CanaI 1912 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island •*.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to t 
8 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfaz 6353

JOSEPH: J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Aebland Ave« 
TU. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. 
Ttf. Repui

41 warde
44 warde Albert E. Loesher
49 warde George A. Wjllis-

Rezidencija Tel. Midvay 5512 f> 
Wilmette 195 

Ralph C. CupIer,M,D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. CanaI 1712-0241 
Valandos: Pagedėliais ir Ketvergai* 

3 iki 8 vai. vak., Utaminkaii ir 
Pėtnyčiomii 1 iki 4 v. v.

Seno Petro pastabos 
po rinkimų

Phone Boujevard - 4139 
A. MASALSKIS

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. D tezei 9191

DR. A. A. ROTH o Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 tb Street

3 po pietų, 7-—8 vak

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

Akiu Gydytojai

A A. SL A KIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Vfashington St. 

Cor. Washington and Clark St*. 
Ofiso Td. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

SIMONAS KUNICKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba- Btf landžio 6 dieną, 11 valandą va- 

I, kare, po ilgos ligos, sirgo per 4 
■‘ metus, 1931 m., sulaukęs apie 64 
I metus amžiaus, gimęs Lietuvoje. B Tauragės apskr., Adakavo parap., 

Butėnų kaime. Amerikoj išgyveno 
3 7 metus. Paliko dideliame nu- 

i liūdime du brolius — Petrą ir B Juozapą, gimines Višniauskius ir 
gimines Amerikoj, Lietuvoje, 2 R seseris — Oną ir Prancišką, bro
lį Jokimą ir gimines. Paskiau
siai gyveno 3234 So. Liine St. S Kūnas pašarvotas randasi Masals- Į kio koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuves įvyks penktadieny, 
| balandžio 10 dieną, 8 vai. iš ry- 
8 to iš koplyčios į Šv. Jurgio pa-. 
h rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 

gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Simaflo Kunickio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai- kyięčiami dalyvauti 

' laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
t, tinį patarnavimą: it atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
, , Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
{ rius A. Masalskis,, tel, Boulevard 

4119.
M

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

342:1 South1 Halsted St. > 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo* 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniai® b nuo lO iki 12

m ėjo, kiti turi pralaimėti. Vis 
tik Chicago pa-rodė, kad ji mo
ka, jei nori, pastatyti , ant sa
vo. Nežiūrint, kųip tvirtai jau
tėsi Thompsono mašina-, ji liko 
nušluota per vieną dieną.

Senas Petras. .

12y<’dieną

DR. 6. L. MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th‘ St. Tel. Cicero 49
Delei sunkiu laikų kalniu Bnpl<intos

Sidabro FUHngd --------------------- ---------  «2.00
Parccllnno Piningai............. - .. ■. ......... 2.0<
Auksihds Orovnn  --------------syTtR—T x -22
Bl-idga------- 1. “i,Plato# ------ ....... r-.--r.ĮgOjO ir augi

5 ward©
6- warde
7 warde
8 warde
11 warde John P. Wilson
12 warde Bryan Hartnett
15 wardę
17 warde
18’ warde
19 warde
28 warde
32 warde
33 warde

kowski
35 warde
36 warde

Telefonas Yąjds ll38

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas -
Modernišką Koplyčia Dovanai 

Taria automobilius visokiem* reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

LOVEIKIS
NŪŠKINTOŠ. KVIBTKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis > 

Vestuvėms,- Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 & Halsted St; Tek Boulevard 7314 
-- . • ~ I ----------------------------- ----------------- --------------------------------------- imaBC-

Iki 3 vai. kortaos* —• nuo 3 iki 9 
S ubą tomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th SL 
kampas Michigan Avė 

Tel Pullman 5950—namų Pult 6377 
Miesto ofis* pagal sutarti 

127 N. Dearborn SL 
Ketvergai* ofisai uždaryti

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
viri< Marshall DrUg store, arti ‘47 ^t;

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STR1K0L

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avei
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospėct 1930
Ofteo iclefoDM Yfirglnla 0080 
Rez. Tel. Vaa Buren 6888

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisą. North 8id* 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Lietuviai Gydytojai
R*j. 6600 South Artetian Avansu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tet CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone CanaI 6222

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

Vai.i 1-^-3 ir 7-—8? Ned. 10—12 ryto! 
Rezidencija 6640 $p. Mapleivood Atb*.: 
v. Telefoną*, RepnblicĮ<7868

-■.uiti n r. — -i T-—.................... < II , , MĮHI i i r ' .U-u f

% J '
Namų Tel. Ravenswood 1664

Dr. J..P. Ashmenėkas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

1588 Miltvaukee Avė. 
(kampos North ir Darium Avės)

Tel. B‘runsw:ck 8281.
Utarn., Ketv. ir Subątomis 

Ofiso‘valandos: 1-3 ir 7-8 p’, m. i
' Nėdelioriiis pagal susitarimą

1 
t

< JŪSŲ GRABORIAI ;
Didysis Ofisas 

46054)7r;SmitK Hermitage Avenue 
Visi-Telefonai; YARDS 1741.ir 1742
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Antanas Bagdonas 
rastas sušaudytas
Pereitą antradienį pavakary 

rastas su peršauta galva savo 
automobily lietuvis Antanas 
Bagdonas, 28 m. amžiaus, nuo 
2324 West 22nd Place. Matyt, 
žudytojai bus jį gerokai kan
kinę, nes jo visas kūnas dulki
nas, purvinas ir drabužiai su
plėšyti, matyt, vilktas žeme ar 
kaip kitaip. Jį rado jo paties 
automobily ties namais 184<5 
South Spaulding avė.

Kas buvo to raidę priežastis, 
yra kelios teorijos: arba jį nu
žudė gengsteriai, nes sako jis 
vežiojęs alkoholį, arba nužudė 
iš pavydo, nes sako jis važinė
davęs su kokia tai raudon
plauke iš Mihvaukee.

Bagdono senas draugas 
Alex Mackevičius, 2342 South 
Leavitt st., tarnaująs veiteriu 
Blue Island avė. restorane, po
licijai pasakojo, kad jis pažįs
ta Bagdoną per 23 metus, kad 
Bagdonas buvęs pirmadienio 
vakarą užėjęs į restoraną ir 
jam parodęs mažiuką revolve
rį, sakydamas: “Aš ieškau ko 
nors”, bet daugiau nieko nepa
sakęs ir išėjęs, ir nuo to, jo 
niekas daugiau gyvo nematė.

Mrs. Bagdonienė pasakojo 
tardant, kad jos vyras jau 
kurs laikas neturėjus darbo, 
dažnai išeidavęs ir negrįždaVęs 
namo ištisas naktis, bet pini
gų parnešdavęs, sakydamas, 
kad jam jo motina duoda.

Tolimesnis tardymas atidė
tas ligi balandžio 22 d.

apvaikščiojimo komisiją vienas 
bolševikas įėjo, bet, einant de
mokratine tvarka, to bolševiko 
planai nepraeina, ir į apva’ikš- 
čiojimą nėra pakviesti bolševi
kai. Tai ateinantį sekmadieni 
bolševikai ir rengiasi padaryti 
“perversmą” ir Tautiškas Ka
pines vėl paversti > bolševikų 
ganyklomis. žinoma, tie jų 
norai nepraeis. Bet, - dėl viso 
pikto, lotų savininkai, ateinan
tį sekmadienį susirinkite visi, 
nes bolševikai varu veržiasi į 
kapines. .Galbūt dėlto, kad nu
jaučia prti bolševizmo galą. Bet 
jei ir taip butų, tačiau nėra jo
kią .išrpkavimo Tautiškas kapi
nes paversti bolševizmo amži
no atilsio vieta.—-Lotas.

Birutes repeticija
Kviėčaimi artistai ir choristai

i 1 f *■kams butų naiiclihga. Visi trys rėš Ašigalio.'rNotš j,iš yra ap
ie ahdidatai yra čia gimę iriau- siginkląvęs tik kamera ir gera 

atsarga filmui vienok jis drą
sus, pasiryžęs ■ berniukas, mano 
sugrįžti Chicagon laiku įstoti 
mokyklon, ir atsivežti labai 
smulkių ir- įdomių išdėstymų 
savo kasdienių nuotykių, bu
riuos jis papasakos §avo 'apy
linkės ir mokyklos draugams.

gę, gabus vyrai. Juoš išrinkę 
busime patenkinti. —1>.

i'jtheEnglishtoliimii

BIRUTĖ
thro’

Hartley de Geriald

Roseland

Ketvirtadienis, bal: 9, 1931
..i.V-fl T'-ttT-- __

ra that Birutė is going to
on this spring. “The Sour-

ar”
oh May 3, 1931 at the Lith- 

ian Auditorium so as to ac- 
iodate our Lithųanian pub-

..j...,.,...,,. y

or “Raganius” is to be CLASSIFIED ARS.
PAUKŠČIAI 

(Poultry) 

Sužeistas P. Mačiulis
• -I < “

Balandžio 7 d. apie trečią 
valandą po pietų P. Mačiulis 
ėjo skersai gatvės ties Haisted 
ir Archer, tik staiga atbėgo 
Fordo* darbo mašiniukė, par
mušė p. Mačiulį ant žemės, 
pramušė jam galvą ir sužeidė 
ranką. Fordukas važiavo ir 
nuvažiavo, o p, Mačiulis gavo 
pas daktarą važiuoti. Laimei, 
sužeidimas hera' / pavojingas: 
Mačiulis gyvena West Sidėj.

; —Sehas Petras.
. .. .. ■ ■■.«■■ į ■ iii. »-■-

Tautinių Kapinių lo
tų savihinkiį susirin

kimas
■ H *

;• Bolševikai mobilizuojasi
{ ' _______ .
k r" 1 ■ ■

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 12 d. Lietuvių Auditorijoj 
įvyksta’ Lietuvių Tautinių Ka
pinių lotų savininkų susirinki
mas. Bolševikai, pralošę pozi
cijas pereitame susirinkinąe, 
dabar mobilizuojasi jas atka
riauti. Svarbiausia, jiems pik-, 
ta, kad šiemet gegužės 30 d. 
papinių apvaikščiojimo dieną 
nebebus galima ne už Leniną? 
poterių kalbėti, nė Birutės cho
ro stumdyti, nė šiaip bolševi
kiškų mitingų laikyti. Nors į

šį ketvirtadienį, balandžio 9 
d. 8 valandą vakaro Bridgcport 
Furniture name, 3224 S. Hal- 
Sted St., įvyks svarbi repeti 
cija operos “Raganius”. Kvie
čiami visi ir visos artistai, ar
tistes ir visas Choras. Prašomi 
n esi vėluot i .—V aldyba.

I

Cicero
Vieni rinkimai praėjo ramiai. 

Kaip mus su kitais?

Pereito antradienio rinkimai 
praėjo be šaudymų ir net be 
muštynių, dėlto kad buvo ren
kami tik maži valdininkai. Ma
žai tad kas ir tebalsavo. O tas 
labai negerai. Apsileidę ma
žuose dalykuose, žmonės įpran
ta būti apsileidėliais ir dide
liuose.

Kaikas taip argumentuoja: 
sako, didikai nori gauti musų 
balsus, tad lai grąžina mums 
senus gertis • laikus. Pirmiau 
visos , arba didžiuma dirbtuvių 
duodavo po dvi pilnas apmo
kėtas valandas balsavimų die
ną, kad darbininkai galėtų' nu
eiti balsuoti patys nuostolių 
neturėdami. Dabar to nėra, to
dėl daugelis darbininkų ir vi
sai neina balsuoti. Moterys ga
lėtų lengvai eiti balsuoti, bet 
jos, mažai paiso.

. šeštadienį, balandžio 11 d., 
bus balsavimai Cicero mokyklų 
viršininkų...Tą dieną visi turi 
laiko, tad visi balsuos, nes mo
kyklos dabar suėda labai daug 
žmonių mokesnių pinigų, ku
riuos sumoka patys balsuoto
jai; Taksai eina vis aukštyn ir 
aukštyn, tad būtinai turime 
išrinkti naujus - atsakomingus 
ir suprantančius mokyklų vir
šininkus, kurie mokėtų ir no
rėtų dorai ir tinkamai suvar
toti tas dideles pinigų sumas. 
Tas bus padaryta, jei visi ci- 
ccriečiai balsuos už šias ypa- 
tas:

Davlin, Jagodą ir Kizas
Louis Kizas yra lietuvis, jau

nas čia gimęs ir mokslus bai
gęs profesionalas. Kiekvieno 
lietuvio pareiga balsuoti už sa
vo tautietį. Jis visuomet su 
mumis dirbo ir ateity dirbs, 
galės mums duoti gerų patari
mų ir galės prižiūrėti mokyk
lų tvarką, kad ir lietuvių vai-

Vaikas keliauja į 
Šiaurės Ašygalį

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Tel. Kcdzie 8902 į

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louls Avė. 
CHICAGO. DLL.

■........II III I .........

Daktaras r n WISSIG,
Kapitonu Hv Padaliniam* fatM

Specialistas iš Seno Krajaus
■TDO TISAS UBAS TYRU « MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UtSISENRJUSIOS ir NEIRGTDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligai pilvo, plančftj, Inkstą ir puilii, ažnuodijimi 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklė skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite Ha ir per *i tikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoją per daugeli metą Ir išgydė 
rakitančiu* ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS r Kaseli* 
ano 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 rak. Nedėliotais ntto JO ryt. iki Lt. 
4000 Wert 28 SU kampas Kerftr Are*, , £r**ford K?8

Dvylikos metų Hartley jau 
lankėsi Robinsono Kruzo Saloj

Daugelis musų .dvylikos me
tų berniukų yra priversti per
gyventi įvairius nuotykius žiū
rėdami į savo didvyrius krutu
muose paveiksluose, bet Hart
ley de Gerald, Chicagos berniu
kas, gyvenantis 2115 W. 54 
Place, nesitenkina tuo— jis 
pats nori užimti rolę vaidini
me.

Nors jis dar tebėra mokinys 
Robert Fulton mokykloj, vie
nok Hartley įgijo troškimą pa
matyti tolimiausius musų že
mės kampus. Pereitą pavasarį 
šis berniukas patyrė, kad va
žiuojant į Britų Ghianą per 
West Indies butų galima pa
matyti pasakiškojo Robinson 
Crusoe Salą. De Gerald’ų šei
moje nebuvo ramybės, kol jo 
tėvas John de Gerald, Vice
pirmininkas Peoples National 
Bank and Trust Co., 47 gatvė 
ir Ashland Avė. nepritarė jo 
kelionei. Ar motute sutiks leis
ti savo sunui ų^į|poti tokią 
kelionę? Kaip panašios rū
šies klausimuose, taip ir šį 
kartą jo motutė ilgai ieškojo 
patarimų, bet nesant galo jos 
mylimo sunaus prašymams,; ji 
nusileido.

Suprasdama, kad jos sūnūs 
yra paveldėjęs jo tėvo draugiš
kumą, ji žinojo, kad jam ne
truks draugų; todėl nebuvo 
reikalo bijoti, kad vaikas pa
siilgs namų.

Drąsus ir energingas berniu
kas—taip, kiekvieną minutę jis 
yra užimtas vaizdais ir roman
sų pasakaitėmis. Nepraleido jis 
veltui nei vienos valandėlės sa
vo kelionėje. Kiekvienas daly
kėlis buvo pažymėtas jo užrašų 
knygutėj.

šis patyrimas išugdė Hart- 
ley’ui naują troškimą. Jis no- 
(rėjo sužinoti daugiau apie ki
tas šalis ir jų žmones. Kadangi 
jo geografija labai mažai lietė 
tą dalyką, thi jis ieškojo smul
kesnių aprašymų istoriškose 
knygose.

Negęstanti nuotykių ieškoji
mo kibirkštis, gyvenanti jo 

[širdyje, suliepsnojo didžiausia 
liepsna, kaip jo motina gavo 
brošiūrėlę “Apleistų šalių Vaiz- 
dai” nuo kapitopo Thierry 

;Mallott, pirmininko Revillon 
IFreres, Kanados ‘Prekybos - Ko. 
Nieko daugiau neliko daryti, 
kaip tik iškeliauti šį \ met^ ; 
šiaurės Ašigal|. Ta gyva toli
mosios šalies pasaka iššaukė 
ilgėjimąsį tų apleistų dykumų, 
kuriose gyvena tik medžiotojai 
—kilpininkai, kailių pirkliai, ir 
keletas išsiblaškiusių indėnų ir 
eskimų.

■ Susitarus su Hudson Bay 
Company, Hartley J bus ke
leivis ant dviejų tos kompani
jos laivų, išvykstančių iš 
Waterways, Alberta, tolimiau
sios gelžkelio stoties toje pio- 
vincijoje. Liepos m. 11 d. jis ap
leis Chicago ir leisis savo 7300 
mylių kelionėn. Jis aplankys 
visas kompanijos stoteles ant 
MacKenzie upės iki pat šiaų-

Antanas Grebelis sunkiai 
sužeistas

■ rfl-Į I II II Į — . ■« ’

Trečiadienį, bal. 1 d. Antanas 
Grebelis ir kiti du svetimtaučiai 
jų automobiliu visi trys važia
vo darbo .ieškoti.. Jiems važiuo
jant 63 St. į vakaTUs ir besisu
kant iš 63 St. į Hamilton Avė. 
į pietų pus£, tuo sykiu Laund- 
rės trokas važiavo į rytus 63 
St. ir visu smarkumu užbėgo 
ant automobilio ‘siekdamas už
pakalį. A. Grebelis sėdėjo iš 
užpakalio todėl jį labai sunkiai 
užgavo, sulaužant kelis šonkau
lius. O kurie sėdėjo iš prie
kio, visai menkai likos sužeis
ti. Automobilis visai sudaužy
tas.—N. '

Flash.cs of lightening 
the dark. Thunder shaking the 
earth! Devils and Imps danc- 
ing and tvvistįng *at the will oi 
the master-mind. Weird sounds 
nccompany them; tlien calm 
and beautiful music. Pretty 
gi ris and good-looking men — 
all laughing, flirting and drink 
ing tea. Būt the tea has been 
drugged—each person fa’lls in 
16ve with the persop he meets 
next and what deviltry there 
ensues. / - ■ 

r '

It is the work of the sour- 
ccrer. People are būt puppets 
who respond to his will and he 
laughs at the havoc he haš 
wrought.

This is būt a glimpse of the

This opera was written by 
ilbert and Sullivan, famous 
>mposers of light, operas that 
re full of beautifųl music and 
iuch action. I’m aure no one 
oulį want to misa this evening 

[’ deiightful entertaihment so 
3ift forget the datė. 
iion.—Bee Tee.

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

More

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visu* reikalu* pet

S.LFabian&Co.
809 West 35th St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774 

yisad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečiu* ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkn* raitu* 
Siunčiam Pinigu* ir Laivakorte*. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ

• s i- • • ■ •

Bolševikų prakali 
prof. Biržiškai CLASSIFIED ADS

MOKI

Kas sakė;, kad musų bolševi
kai ne lietuviai? Ir jie neatsi
liko nesurengę 
prof.:

‘ ‘prakalbų” 
prof.. Biržiškai. Balandžio 7

:■ , • J i- ? • v r * r •:
d. Mildos svetainėje buvo su
rengę mitingą, kur šnekėjo 
pats eks-barberis Gasiunas, bu
vęs didelis ir palikęs hebedide- 
lis Vabalas Pruseika ir dar ke- 
libš asaboš.

Pasirodo, kokia ta bolševikų 
parti j a, toks ir jų mitingas. 
Susirinko bui&ftŽA nepilna šim
tine, kuriems komisarai prika
lė ausis bolševizmo, paterliojo 
prof. Biržišką;'-ir paleido, aukų 
pasirinkę, žinoma, prof. Bir
žiška nė nežinojo, kad raudon- 
dvario 'komisariųjo vardu ko- 
lektas susirengi.

z Senas Petras.

Specialistai gydyme chroniškų ir nauju U 
gų. Jei kiti negalSjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apai- 
imsiu jus gydyti, sveikata, jums sugryi, Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus ju*ų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
-- galutino ifiegzaminavlmo-—kas jums yra

' ’ 1 •

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

/* Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

PO

20

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

lio* nuo 10 ryto iki 1 po pietų 6
6

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
t AMATO. e

Dienomis ar vakarais. Del Infor 
aciju lauk arba rąžyk: *

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madispn Street.

Financial
Finansai-Paskolos

PATARIMAS
Patariant visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Grane Cdal Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur ) ' 
BLACK BAND ariglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuo jaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANECOALCO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

PRANEŠIMAI

Mes mokame
už Lietums Laisvės Pas- 
kolosą Bonus brangiausia, 
negu visos Įeitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami , parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi banko 
čekį. 5 , '

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parddodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
x 4559 So. Paulina Street 

CHICAGO, ILL.

50,000 viŠtukų išperinama kas savaitę. 
Visų geresniųjų veislių.

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

Vlusų 14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salėsrumis

S. Spiing S t. 
telefonas 1537 ______

FOX RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
ičiauš ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 

metų ir 3 mčn. ir ant' 12 metų, už 
%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Haisted St.

PERKAME Lietuvos 
įskolos Bonus. Kas 
irduoti, kreipkitės į 
is, Box No. 1258.

Laisvės 
norite 

Naujie-

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant rieišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

58
Perykla

713 Grace St. 
telefonas 5410

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Juozapo Povilonio, ku
ris turi farmą ant 79 ir Joliet Road. 
Atsišaukite. Anthony Howaniec, 1716 
W. 18 St. Tel. Canal 7271.

ATSILEPKITE
Paulina Jocienė, gyvenusi 6404 Ellis 

Avė., Chicago. prašome atsikreipti į 
Naujienas, reikale Marijonos Ambrazai- 
tes atvažiavimo iš Lietuvos. Amerikos 
konsulas iš Kauno praneša, kad jei rei
kėtų laukti dar apie 10 metų pakol jos 
kaleina ateis ir patarė atsiimti pinigus 
už laivakortę.

Naujienų Laivakorčių Skyrius.

Help Wanted—-Malė
Darbininku reiki*

REIKALINGA švarių ir teisingų vy
rų, darbas nuolatinis, užmokestis geras. 
Atsišaukite 10 iki 6 vai. vakare.

2839 W. 63 St.

REIKALINGAS geras kriaučius prie 
naujų ir senų drabužių. 4146 Archer 
Avė. Tel. Lafayette 9832.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo, visą laiką, arba vyras, ku
ris galėtų dirbti namų darbą, 55 30 
Lake Park Avė.

-------O-------
REIKALINGA operatorkų prie bovel- 

ninių maišų. Tiktai patyrusios teatsi- 
šaukia. 3 29 W. 24 PI.

FurnishedĘoomg ;
GERIAUSI KAMBARIAI

Miegami kambariai nuo $2.00 į savai
tę. Del žėnotų . porų su kitcbenetu 
$6.50. Arti strytkarių ir eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Say. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970

Naujienų Spulkos nauja serija prasi
deda su 'pirma ^ diehą balandžio. Da
bar laikas įstoti ir sutrupinti užtektinai 
dėl senatvės arba kokios'nors belaimės.

Kam reikalingi pinigai ant lmo mor- 
gičio, dabar Naujienų Spulka turi už
tektinai pinigų padaryti tokią paskolą.

Lietuvių Tautiškų Kapinių Ibtų sa
vininkų ir draugijiį atstovą visuotinai 
susirinkimas įvyks septintatlieiiy 12 d. 
Balandžio (Ąpril), <1931, Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, 3133 Sd. Haisted St. 
1 vai. dieną, ant pirmų (ubų; Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
bus rinkimas- darbininkų dėl busiančio 
pikniko Kapų Puošimo dienoje ir atei
dami susirinkimai! atsineškite atvirutes, 
kaipo ženklą, kad ėshtė loto savininkas- 
kė, nes be atvirutės nebusite įleidžiami 
į susirinkimą. Kviečia Kapinių Valdyba

ATSILIEPKITE
Kas užmokėjote taksus $32.05 

Naujienų čekiu it 
pridėti taksų bilų? Miesto 
kasierius Čekį sugrąžino ir 
jūsų taksos liko nemokėtos. 
Atsilankykite į Naujienas 1739 
So. Haisted St. <

~,— v

Juokų Vakarėlį ir Bankietą rengia 
Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn su- 
batoj, balandžio 11 d., Mildos svetai
nėj, 7 vai. vakare. Visus choro rėmė
jus ir pritarėjus kviečiame atsilankyti. 
Už tą 50c įžangą bus suteikiami ir už
kandžiai. > Korhitetas.

Kriaučių Lokalds i69 A. C. W of 
A. susirinkimas įyyks’ pčtrtyčioj, balan
džio 10 d., Amalgainated Cėątro name, 
333 So. Ashland BlVd., 7:30 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti Visli,- nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti.. ',

F. Prusis, sekr.
......—■■■■ĮH..I. i, ........... I ■■■■..hla..

Business Service
Biznio Patarnavimas

’ATYK DABAR IR SUTAUPYK 
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba- 
i viškose, nauji langai, plumbingas, ap- 
dymas, plastcravimas, pamatai ir tt.

TIK $5 ĮMOKĖTI
e kuriam darbui. Likusius lengvais 
inesiniais išmokėjimais.

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

rkshire 1321 Vakarais Capitor

KAMBARYS pasirenduoja vaikinui 
ar merginai, garu šildomas, telefonas. 
4517 S. Rockwell St. Imos lubos.

For Rent
ANT RENDOS 3 kambariai su visais 

patogumais. Taipgi parduosiu ir fur- 
nišius 3 kambarių, pigiai iš priežas
ties moters mirties. C. Miller, 4034 S. 
Artesian Avė.

1442

užmiršo

GARSINKITES
NAUJIENOSE

Pranešimas.
B. and M.

' r ' . ... • ‘ .

J. BERŽINSKIS 
MASULIS

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

^W^^WWV*A/W^**WWW*^*A*******W******^******

PARDAVIMUI bučernė ir groSerne, 
biznis išdirbtas per 20 metų. Savinin
kas išsikėlė į savo namą, kitoj kolonijoj. 
714 W. 14 PI.

ir

5200 S. Weštern Avė.
Tel. Republic 4544 

11-U.    ...... ■

YOURtYtJ 
iSHjght and Motning to keep 
thetn Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or **Eye Beauty” Book

Matine Co^ Dept. H. S., 9 B. Ohio SU,Chicsft»

Pašalink Kosulį šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus •

VhoM aptiekoce—35c ir 05c puodukas ir 
dudsli. Childrea’s Musterole (lengves- 

■ ai forma) 35c.
Geresnis nei Mtistard Plaster.

I S ..................

8 
V;
5

ir

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
ori taisyti karus atliekamu nuo dar- 
» laikų, jūsų namuose, už pigią kainą.

'■ Tel. Lafayette 1329

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė, 
išdirbtas biznis, 4 pagyvenimui kam
bariai, rendos $30.00. Zalagenas, 1951 
Canalport Avė. Tel. Roosevelt 7706.

r Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

JAUNAS daktaras yra priverstas par
imti 4 kambarių rakandus, naujo sty- 
aus ir gražumo. 3 šmotų rankomis ap- 
iuštas seklyčios setas, pilnas fra'ncuziško 
izaino riešuto miegamojo kamb. setas, 
šmotų stiprus karvinto riešuto medžio 

ilgomojo kam. setas, occasional table, 
šmotų pusryčių setas, lempos, veidro- 

ziai, viskas parsiduoda už trečdalį ori- 
inalės kainos, priimsiu $400 cash, par
uošiu ir atskirai. Atsišaukite po 9 vai. 
rte. 1743 East 78th St., telefonas 
aginaw 9786.

......... ——■'■e1 ■li; ------------------ ------- 
PARDAVMUI fixtures dėl grosernės 
bučernės, mažai vartoti, pigiai, - 301 

7.-115 St. Tel. Commodore 0343.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
daromas cash bizniu, renda pigi, šaukit 
Lafayette 4351.

Farms For Sale
 Ukial Pardavimni ' •

PARDAVIMUI 80 akrų farma, 3 
mylios nuo Scottville, Michigan. Gera 
žemė, taipgi geros triobos. Parduosiu 
labai pigiai. Del platesnių žinių ra
šykite Peter Weston, 2252 Ainslie St. 
(4900 North), Chicago.

<. 160 AKRŲ farma, parduosiu arba 
mainysiu į nedidelį namą. Savininkas. 
6001 So. Carpenter St. Englewood 
2116.

Autdmobiles
lUTOMOBTeIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

rašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
931 NASH automobilius su vėliausios 
tados automatiškais įtaisymais, sport 
oyal tekiniais ir kitaįs ištobulinimais, 
okius tiktai NASH taip gali įrengti už 
>kias prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082 /

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui ,__

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųlies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortfage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir .greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafavette 0455

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio arba partnerkos J 
atelio biznį. Biznis išdirbtas ir vie
ni persunku apsidirbti. Paul Varnas, 
18 W. Washington Blvd. 

ėst 5970.

PARDAVIMUI ,arba mainymui 4-4 
ruimų mūrinis, pečiais šildomas, Brigh- 
ton Parke, $9300. R. R. Miller, Te
lefonas Boulevard 7181.

Tel.
*

PARDUOSIU ar mainysiu, bučernę 
ir grosemf su namu arba vieną namą.

6001 So. Carpenter St.




