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Bijo sukilimo namie—Lisabonas virtęs gin 
kluota stovykla—Revoliucija iš Madei- 
ros salų persimetė Į Azorų salas—Areš 
tai Lisabone

LISABONAS, Portugalija, 
bal. 10. — Gresiant sukilimui 
namie, Portugalijos prezidentas 
gen. Carmona ir jo kabineto 
nariai užsidarė Trečios artileri
jos kareivinėse, už akstinuotų 
vielų tvorų ir kulkosvaidžių ba
terijų.

Sostinė 
ginkluota 
statytos 
Gatvėmis 
tomobiliai. 
pastatytos armotos ir karo lai
vų uoste baterijos atkreiptos į 
miestą.

šitokių 
priemonių 
sužinojus, 
limaš
Leit. Aragao y Mėlio, revoliuci- 
ninku vadas Terceiros saloj, 
Azoruose, kablegrama pranešė,

dabar atrodo kaip 
stovykla. Visur pa- 
kareivių sargybos, 
trankosi šarvuoti ąu-

Užmiesčio kalvose

nepaprastų apsaugos 
vyriausybė ėmėsi, 

kad Madeiros suki- 
persimetė ir į Azorus.

kad tenykštis garnizonas nuta
pė nutraukti santykius su Li- 
sabonu. Panašus pranešimas 
gauta taipjau iš San Miguelio 
salos, irgi Azoruose, kad gar
nizonas ir ten sukilęs.

Nežiūrint šitų lemtingų įvy
kių, tvirtovėje užsidarius vy
riausybė išleido, oficialų biule
tenį, kuriame sako, kad “visur 
kolonijose ir salose ramu, iš
skiriant Madeirą.”

Oficialus pranešimas taip pat 
skelbia, kad vakar buvo suimta 
trisdešimt karininkų ir civilių 
asmenų, kaip sąmokslininkų 
prieš valdžią, jų tarpe du buvę 
kabineto nariai, Dr. Luno Si- 
meon ir Dr. Brice Gamacho. 
Maj. Aragao, kuris taip pat bu
vo suimtas, sugebėjo iš kalėjimo 
ištrukti. Sako, kad jis aero
planu pabėgęs į Alentejo.

[Acme-P. « A. Photo]

Lakūnes Miss Elinor Smith aeroplanas, kuriuo ji andai 
Long Island bandė laimėti augštumo rekordą ir nukrito žbmen 
iš 25,000 pėdų augštumos. Iškilus augštyn, lakūne nualpo, bet 
krintant' žemyn ji atsigavo ir dar sugebėjo aeroplaną tiek su
kontroliuoti, kad lėktuvas nedaug tenukentėjo, ir lakūnė išli
ko sveika.

Meksikos laikraščių 
protestai prieš algų 

mažinimą

Kanada atsisakė Įsi 
leisti Tolstojaus 

dukteri

Dar vienas socialis 
tas išrinktas

Milwaukėj

Suėmė netikrų pinigų 
padirbinėtojus

Balsų patikrinimai” parodė so
cialistą laimėjus mokyklų ta
ryboje vietą

The Mihvaukee Leader pra
neša, kad iš naujo peržiurėjus 
praeito antradienio rinkimų re
zultatus pasirodė, kad socialis 
tai laimėjo dar vieną vietą Mil- 
waukės mokyklų taryboje, ku
rioj ligšiol, iš penkiolikos vie
tų, socialistai turėjo šešias, o 
dabar turės septynias.

Balsų patikrinimas parodė, 
kad socialistų kandidatas mo
kyklų tarybon, William F. Bu- 
ech, gavo 142 balsus daugiau už 
savo oponentą, “nonpartisan” 
kandidatą Mrs. George C. Za- 
chow. Pastaroji, būtent, gavo 
viso 25,551 balsą, tuo tarpu 
kaip Buech gavo 35,683.

Pirmu balsų suskaitymu bu
vo paskelbta, kad Mrs. Zachow 
gavus 100 balsų daugiau už Bu- 
echą.

DETROIT, Micb., bal. 10. — 
Federalinė policija susekė Pon- 
tiac’e, netoli nuo Detroito, po
pierinių pinigų padirbinėjimo 
fabriką. Fotografiniu metodu 
buvo padirbinėjami $5, $10, 
.$20 ir $50 banknotai. Kiek ži
noma, apie $10,000 tų fabrika- 
tų jau buvo paleista apyvarton.

Kaip pinigų fabrikantai ir 
skleidėjai buvo suimti: Charles 
Shirley, Peter Bežinos, Burt 
Hulėr, Al Baker, Jack Fried- 
man, Leon Smolinski, Isadore 
Reisner ir keletas kitų.

• MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
10—Beveik visi Meksikos Mies
to laikraščiai ėmė griežtai pro
testuoti prieš finansų ministe
rijos projektą sumažinti valsty
bės tarnautojų- algas, kad tuo 
butų išvengta didelio šių metų 
biudžete deficito,^kuris^sieksįąs 
apie 30 milijonų peslį '(ar&į: 15 
milijonų;, dolerių)

Laikraščiai sako, kad jei jau 
reikia' mažinti atlyginimas, tai 
toks mažinimas turėtų paliesti 
tik geriau mokamus tarnauto
jus ir valdininkus, kurių algos 
leidžia jiems ir ištaigingai gy
venti ir dar tausoti. Sumažini
mas pajamų tų tarnautojų, kiF

VICTORIA, Britų Kolumbija, 
bal. 10.-—Proyincijos vyriausy
bė atsisakė , duoti leidimą Miss 
Aleksandrai Tolstoi, garsaus ru
sų rašytojo Levo Tolstojaus 
dukteriai. ‘

Miss Tolstoj nęrėjd atvykti į 
Britų Kolumbiją dirbti rusų 
duchoborams ? įr . redaguoti dh- 
choborų laikraštį. I / ,
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Aštuonin^rai nu- 
teisti nužudyti

Darbo Pasaulyje
Darbininkų lokautas Dam 

nijoje dar atidėtas

Pagrobė bravarninką; 
reikalauja $150,000

MONROE, Wis., bal. 10. — 
Nežinomi banditai pagrobė vie
tos bravarninką Fredą J. Blu- 
merį, 59 metų amžiaus. Blume- 
rio draugai gavo iš Rockfordo 
anonymų pašaukimą telefonu, 
kad Blumeris esąs laikomas į- 
kaitu ir busiąs paleistas lais
vėn tik sumokėjus už jį 150 
tūkstančių dolerių.

KOPENHAGA, Danija, bal. 
10.—Valdžios tarpininkui pas
kutinę valandą pavyko prikal
binti metalurgijos, kasyklų, 
tekstilės, statybos ir kitų pra
monių samdytojų, organizaci
jas jų projektuotą visuotinį ba
landžio 10 dieną lokautą atidė
ti iki balandžio 20 dienos. z

Tuo tarpu šaukiamas nepa 
prastas visuotinis darbo są
jungų seimas visai situacijai iš 
naujo apsvarstyti.

Panamoje kilo bananų 
darbininkų streikas

BALBOA, Panama, bal. 10.— 
Praneša, kad Ghiriųui provinci
joje kilo bananų datbininkų 
streikas. Darbą metė daugiau 
kaip 1,500 United Fruit kom
panijos bananų plantacijų dar
bininkų. ?

' i ,

rie gauna tik tiek, kad vos gy
venti galt, ne tik .nepadėtų biz
niui, bet dar labiau pakenktų, 
nes -sumažėtų reikiamų- daiktų 
pirkimas.

Buvo apkaltinti delužpuolimo 
dviejų baltų mergaičių kro- 

vinijų vagone , 1

Aviacijos nelaimės
Jaunas aviatorius, .Harvardo 

studentas užsimušė.
A 1 •

BINGHAM, Mass., ;bal. 10.-- 
James Burnes, Harvardo stu
dentas ir Harvardo aviacijos 
klubo narys, šiandie užsimušė, 
jo aeroplantfi nukritus }farmoj, 
netoli nuo čia. Burnes buvo chi- 
ca’gietis.

Du užsimušė Los Angelese
LOS ANGELES, Cal.,hal. 10. 

—Belvedere priemiesty šiandie 
nukrito aeroplanas ir du lakū
nai užsimušė.

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

Iš dalies debesiuota; šalčiau; 
vidutiniai žiemių vakarų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 43° ir ,64° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 6:25.
ryto.

.1

Moteriškė prisipažino 
nužudžius kaimynę

WILKĖS BARRE, Pa., bal. 
10—Praeitą šeštadienį Forty 
Forte buvo rastai savo namuose 
negyva senmergė, Miss Minnie 
Dilley, gyvenusi viena. Ji buvo 
papjauta.

Del žmogžudystės buvo įtar
ta jos kaimynė, buvusi moky
toja Mrs. Frances Thomson, 
kuri tuo tarpu jau buvo išsi
krausčius į Pįttsubi’ghą. Ten 
ji buvo suimta ir pargabenta 
atgal į , Wilkes Barre;

Kvočiama, Mrs.' Thompson 
prisipažino papibvus. Miss Dil
ley “gindama savo gyvastį”.

Prof. Einštein bau
džia sufašistėjusią 
Vokiečių studentiją

LIETUVOS ŽINIOS
Civilinė metrikacija

Lietuvoj reikalinga

Lenkija protestuoja 
prieš ‘nėvidoningas’ 
rusų demonstracijas

VARŠUVA, bal. 10. — Ofi
ciozas “G,azeta Polska” praneša, 
kad lenkų pasiuntinybė Mask
voje įteikė sovietų užsienių rei
kalų komisariatui lenkų vyriau
sybės notą, kuria/protestuoja
ma prieš antilenkų, demonstra
cijas, kurių pastaruoju laiku 
įvyko Rusijoje^ ypačiai Charko
ve, . Ukrainoje. .

Lenkų vyriausybė reikalau
ja, kad sovietų vyriausybė pa
darytų griežtą tyrinėjimą ir pri
deramai nubaustų tuos asme
nis, kurie, jiems žinomais tiks
lais, rengią tokias • nevidonih- 
gas demonstracijas ir tuo truk
dą geresnį abiejų valstybių su
sipratimą ir bendradarbiavimą.

Mirė buvęs Guatemalos 
prezidentas

BERLYNAS, bal.' 10.—Strai
psniu, kurį išspausdino Borti
nei’ Tageblatt, prof. Einštei
nas draudžia Heidelbergo uni
versiteto studentus, ėmusius 
•atakuoti savo profesorių Gum- 
belį dėl jo pacifistinių raštų. 
Garsus Berlyno mokslininkas 
matematikas aštriai kritikuoja 
akademinį vokiečių jaunimą, ku
ris, sako jis, “s-a'vo ataušimu 
tolerancijos, teisingumo ir tie
sos idealams, sudaro vieną 
liūdniausių šįų laikų reiškinių.”

Kalbėdamas apie studentų or
ganizacijos daromas pastangas, 
kad prof. Gumbelis’ butų paša
lintas iš vietos, prof. Einštei
nas stebisi, kas bus iš tokių 
žmonių, kurie atakuoja ir nie
kina tokius, kaip prof. Gum
belis, vyrus, jei tų žmonių va 
dai nesipriešina paprastoms ma
sėms.

Gražiai įvertinęs augštą eti
nį prof. Gumbelio idealą ko
voti su politinėmis galvažudy- 
bėmis, prof. Einšteinas baigia:

“šiurpu žiūrėti, kaip nepri
tyręs jaunimas yra' klaidinamas 
egoistiškais motyvais. Jei taip 
ir toliau tęsis, tai per fašistų 
tironybę mes susilauksime rau
donojo teroro viešpatavimo.”

Antisemitizmas rusų 
darbininkuose

“Mes

, NEW ORLEANS, La., bal. 
10.—-šiandie apopleksija mirė 
čia gen. Lazaro Chacon, buvęs 
Giuatėmalos prezidentas, 56 me
tų amžiaus. Į New Orlealrs 
jis atvyko ^praeito gruodžio mė
nesį, kai rezignavo iš preziden
to vietos. i *

ERŽVILKAS. — Tauragės 
Taikos teisėjas nuteisė kun. 
Lumbį (darbo federac.) 3 pa
roms arešto (ne naminio) už 
tai, kad kun. Lumbis, 1926 m. 
būdamas Eržvilko klebonu, p', 
švaisčio neleido būti krikšto 
tėvu, motyvuodamas tą neleidi
mą tuo, kad p. švaistys esąs 
bedievis, liaudininkas ir “ki? 
šąs palovin Dievo muką.”

Del trukdymo jam, švaisČiui 
eiti pilietines pareigas, pik 
švaistys žadąs dar be to pa
tiekti kun. Lumbiui (dabar

nį.'

Avelė atsivedė 5 
ėriukus

SMILGIŲ KM. (Kupiškio 
valsč.) šiame kaime, vieno ūki
ninko avis, jau antri metai at
veda po penkis ėriukus. Toki 
gamtos šposai labai retai pas 
mus tepasitaiko.

Suėmė 10 komunistų
KAUNAS.—Krim. polic. Kau. 

ne padarė daug kratų ir suėmė 
10 komunistų. Suimtųjų tarpe 
3 .asmenys be dokumentų, ku
rių asmenybę policija dabar aiš
kina. Pil. Goldė Polonskaitė 
perduota Kauno karo komen
dantui, 4

■ X jP’ '
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MASKVA,• bąl. 10. 
nieko nenorime girdėt apie žy
dus! Jie niekados nedirbo ir 
nedirbs!” f

Toki ir panašus balsai pasi
girdo Maskvos “Tregovkos” 
fabriko darbininkų mitinge, ku
riame kalbėjo “Ozet’o” atstovas 
Vartmanąs, siūlydamas, kad į 
tą fabriką butų priimami ir žy
dų darbininkai dirbti.

Rusų darbininkai ėmė taip 
piktai rėkti ir triukšmą kelti, 
kad Vartmanas buvo priverstas 
savo kalbą paliauti.

i . ■ ,

Vokiečių fašistų laikraš
tis suspenduotas, trims 

mėnesiams

Zaro Agha, 157 metų 
turkas, grįžta namo .

■ i .................................- ■

NEW YORKAS, bal. 10. — 
Turkas Zaro Agha, kuris sakos 
esąs 157 metų amžiaus, ir ku
ris pernai metais buvo atgaben
tas į Ameriką “parodyti”, šian
die laivu Bremen išplaukė į 
Vokietiją, iš kur jis grįš namo 
į Stambulą. Prieš kiek laiko 
jis New Korke buvo skaudžiai 
automobilio sužeistas.

fe

SCOTTSBORO, Ala., bal. 10. 
—Astuoni jauni negrai; am
žiaus nuo 16 jki 20 metų, ku
rie buvo ‘apkaltinti išžaginimu 
dviejų baltų mergaičių, vakar 
buvo teismo pasmerkti mirties 
bausmei. Einant nuosprendžiu, 
jie bus ateinančio liepos mėne
sio 10 dieną nužudyti elektros 
kėdėj. ’

Abidvi baltos mergaitės, dar
bo j ieškodamos, slapta keliavo 
krovinių traukiniu, ir Scottš- 
boro stoty buvo .jaunų negrų 
užpultos. Tai atsitiko pereito 
kovo 24 dieną. • r

Nuteistieji yra: Ch. Weems, 
Ozie Powell, Eugene Williams, 
Andy Wright, Clarence Norris, 
Heywood Patterson, Olen Mont- 
gomery irzWillie Robertson.

Apkaltintų buvo viso devy
ni, bet dėl vieno jų, Roy 
Wright’o, 14 metų vaiko, prisie
kusieji posedininkai negalėjo 
susitaikinti, ir jo byla bus iš 
naujo tardonia. z

Nuteistųjų advokatai ketina 
apeliuoti į Augščiausią teismą/

100 žvejų prigėrė
TOKIO, Japonija, bal. 10. — 

Rengo pranešimas iš Seulo sa
ko, kad per smarkias audras, 
kurios praeitą antradienį ir 
trečiadienį siautė Korėjos pa
kraščiuose, juroj ties ^Zėnrana- 
do žuvo ne mažiau kaip Šimtas 
žvejų.

VETERANO NUSIŽUDYMAS
WASHINGTON, bal. 10. — 

Mount Alto ligoninėje nusišovė 
pasaulinio karo veteranas Jo- 
seph Hoffer, 30. Jis buvo iki 
juostos paraližuotas.

•ff

6 sovietų geležinke 
liečiai sušaudyti

BERLYNAS, bal. 10. — Fa
šistinės vokiečių plienšalmių or
ganizacijos laikraštis Der 
Sta'hlhelm tapo policijos suspen
duotas trims mėnesiams., F110 
laikraštis nubaustas už straips
nius “užgaunančius respubliki
nę valdžią”

NELAIMĖ STATYBOJE
BERKELEY, Cal., bol. 10.— 

Naujai statomo Kalifornijos 
Universitete mechanikos, trobe
sio stogui jgriuvus, du darbi
ninkai buvo užmušti, o Šeši 
rimtai sužaloti.

v
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5:17, leL 
teka 2:51

bal.
einant krašto

visos bažnyčios
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Lenkų lakūnas susikū
lė, nukritęs Siame

Ant Meksikos bažnyčių 
turi plevėsuot valstybės 

vėliava
MEKSIKOS MIESTAS, 

10.—Kadangi, 
konstitucija, 
Meksikoje yra valstybės, nuosa
vybė, vidaus reikalų« departa
mentas išleido įsakymą, kad per 
tautos šventes ant visų bažny 
čių turi plevėsuoti valstybės vė
liava. Kitaip, bažnyčios bus 
baudžiamos pinigų pabaudomis 
nuo $25 iki $500.

VARŠUVA, bal. 10. — Lenkų 
lakūnas Czarkowski, kuris prieš 
kiek laiko išskrido iš Londono 
kelionėn aplink pasaulį, su sa
vo 'aeroplanu nukrito žemėn 
apie 300 mylių tolumo nuo Sia
mo sostinės Bangkoko.i Skau
džiai sužeistas, Czarkowskiš bu
vo- ambulanso aeroplanu nuga
bentas į Ba’ngkoką.

Franci jos - prezidentas 
Doumergue Afrikoje
BIZERTAS, Tunizi ja, bal. 10. 

—šį rytą atvyko į1 čią Franci.
esįublikos prezidentas 

Gaston. Douinergue. šiandie va- 
karą jis btis TuniZer

-.I.- - / ■■ ■ •'

Dirižablis Graf Zeppe 
lin atlėkė į Egyptą 

i .. ' f •, ‘

KAIRAS, Egiptas, bal. 10.— 
Vokiečių diriža'blas Graf Zep- 
pelin atlėkė į Kairo šiandie 
4:20 popiet, tryliką valandų 
anksčiau ne kaip buvo numa
tyta. Kadangi stotis dar nebu
vo prirengta, dįrižablis tuo tar- 
pu paskraidys po viršutinį. Egįpr 
tą ir į Almązos aerodromą par
lėks rytoj) (šiandie) r y tą, kai p 
kad ‘ buvo planuota ankščiau., 

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

BERLYNAS, bal. 10. — So
vietų daikra'ščių pranešimu, Ria- 
zanėj tapo mirties bausmei pa
smerkti ir tuojau sušąudyti še
ši geležinkelių valdininkai, ap
kaltinti sabotažu ir kontrrevo
liuciniais darbais.

Mirė britų parlamento 
narys, darinėtis

v

LONDONAS, bal. 10. — Va
kar mirė William Wright, dar- 
bietis, parlamento narys iš Ęu- 
thergleno, LenarkŠire, ■ 59 metų 
amžiaus. Parlamentan jis buvo 
išrinktas 1922 metais.

Dr. Sahm išrinktas Ber 
lyno burmistru

'■-Wr V/ 4 lį J. . J., "i-

BERLYNAS, bal. 10. —Ber
lynu burmistru vakar tapo iš- 
rinktas Dr. Heinrich Sahm, bu- 
yęs.Dancigo ęęnątp pirmininkas. 
Jis užims alsi statydinusio bur
mistro Boesso vietą.

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

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted Street -

■ f ' ■ . *, " , ' ■ ■ '

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
' šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai
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KORĖJA
..........................

svarbiausi 5 liiomai: 1)
rų aristokratų, 2) smulkesnių
jų bpjorų, 3) vidutinis luomas, 
4) ūkininkų ir 5 vergų luo
mas.

bajo

-—D1'**. ... . ""■"T** n

ti vaikų* apfa 12 m. amžiaus 
su sušukuotais ir viršugalvyje 
surištais plaukais, kurie rodo, 
kad jie jau vedę.

Kęręjiečiai gryniausio krau- 
jo žemdirbiai. Ištisus metus jie

šeštadienis, balan. 11, 1931

Ben-

Pačiame Azijos pietų rytų 
kampe, rašo “L. U.”, tarp Gel
tonosios (Kinų) ir Japonų ju
rų yra pusiasalis Korėja, ku
riame 1904 metais prasidėjo 
Rusijos Japonijos karas. Tas 
pusiasalis turi apie Į 000 kilo
metrų ilgumo ir vidutiniškai 
apie 400 kilom, platumo, šito 
pusiasalio vietiniai gyventojai 
.vadinasi korėjiečiai. Iš viso jų 
yra apie 17 milijonų žmonių.

Kadangi tai yra gana savo
tiška tauta, tai mes apie ją čia 
ir pakalbėsim. Korėjiečių kil
mė dar ne visai išaiškinta, bet 
bendrais bruožais jie yra mon
golų giminės, t. y. geltonosios 
rasės žmonės.

Korėjiečių- tautiški rūbai la
bai paprasti ir kuklus,
drai moterų rubaį, mažai kuo 
skiriasi nuo vyrų rūbų — tos 
pačios plačios kelnės ir mažai 
kuo tesiskiriančios liemenės. 
Apatinių baltinių korėjiečiai 
nedčvi. Ant kelnių ir liemenės 
korėjiečiai apsivelka ilgą ap
siaustą su atversta apikakle ir 
plačiomis rankovėmis, kurį 
persi juosia audekline ar šilkine 
juosta. Prie juostos vyrai pa
sikabina pypkę, vėduoklę ir 
kai kurias kitas apyvokos 
reikmenes. Moterų viršutiniai 
rūbai yra trumpesni ar ilgesni 
sijonai, kuriuos dažnai taip su- 
krakmolija, kad moterims net 
kliudo laisvai eiti, žiemines 
liemenes ir kelnes pamuša va
ta. Visi rūbai daugiausia balti, 
dėl to, kad naminiai audiniai 
dažyti neturtingiems korėjie
čiams yra per brangu. Toki rū
bai greit susiteršia, bet korė
jiečiai dažnai juos tekančiam- 
vandeny plauja, daužo kultu
vėmis, džiovina ištempę ant 
lentų arba rėmų ir gausiai 
krakmolija.

Savotiškas yra tautišką^.-kor? 
rejiečių galvos apdaras — tai 
skrybėlės su plačiais tiesiais 
bryliais, nupintos iš bambuko 
plaušų. Jas korėjiečiai nešioja 
ant pat viršugalvio, o apačio
je po jomis ant galvos užside
da gerai prie galvos prigulan
čias kepuraites (panašiai kaip 
žydai jermulkas).

Korėjiečio pastogė labai 
primityviška ir labai paprasta. 
“Dideli ir maži kaimai, rašo 
v ienas keliautojas, — darė man 
toki įspūdį, lyg jie butų nuil- 
rusios, nukamuotos, skubančios 
nueiti gyvenimo kelią tautos 
klajoklės laikinos prieglaudos, 
tautos, kuri dar neseniai buvo 
klajoklė, kuri negalvoja apie 
laikinos pastogės patogumus, 
kuriai pastogė yra tik miega
moji patalpa ir virtuvė”. Ko- 
rūjiškos fanzos — namai stovi 
abipus gatvės prisišlieję prie 
viena kitos. Iš gatvės pusės 
matyti tik aklos sienos. Ne
matyti ir kaminų. Dūmtrau
kiai net turtingų korėjiečių na
muose išvedami po grindimis 
ir durnai išeina pro skyles pa
matuose. Namus statydami ko
rėjiečiai pirma ant stulpų už
taiso stogą, o paskui jau kre
čia daugiausia molines sienas. 
Mediniai namai Korėjoj didele 
retenybė. Grįčios paprastai la
bai ankštos. Šviesa įeina pro 
užtaisytą popierių skylę dury
se. Sienose retai pasitaiko ma
žučiai langeliai užlipdyti pai> 
šviečiamu popierių.

Nei kėdžių nei stalų papras
toj korėjiečių fanzoj nėra; tik 
gl ičios kampe stovi kokia nors 
spinta ar apkaustyta dėžė, ku
riose korėjiečiai susideda apy
vokos daiktus ir brangenybes, 
Lovų korėjiečių namuose taip 
pat nerasi; visi, net ir pasitu
rintieji, miega stačiai ąnt grin
dų išsirengę visai nuogi ant pa-4 
tiestų pynių. r

Korėjiečiai turi ir ypatingą 
visuomeninę santvarką. Tei
sybė, luominis gyventojų pada
linimas 1894 m. įstatymu buvo 
panaikintas, bet faktiškai jis 
tebegyvuoja ir šiandien. Buvo

Korėjos įstatymai-skyrė dvi 
vergų rųšis: — gimusių ver
gų ir pripuolamų vergų. Pa
starąją rųšį sudarė tie, žmonės, 
kurie patys pasiduodavo į ver
giją, kuriemš buvo atimta lais
vė už savo arba giminaičių nu
sikaltimus ir pamestinukai, 
nors juos butų išauginę ir lais
vi piliečiai. Šitų vergų valkai 
buvo laisvi, o ir patys šitie ver
gai galėdavo išsipirkti už pini
gus. Pripuolami vergai buvo ir 
valdovo rūmų tarnai, kurie bu
vo tik moterys ir eunuchai 
(skapyti vyrai). Amžinai ver
gijai buvo pasmerkiamos dide
lių politinių ar kriminalinių nu
sikaltėlių žmonos ir dukters, 
apkaltinti svetimoteriavimu, pa
smerkti už vagystes, žmogžu
dystes ir už žymių didžiūnų 1- 
žeidima. Šitokių vergų vyrų 
buvo mažai, nes juos už pami
nėtus nusikaltimus pasmerkda
vo mirti arba ištremdavo.

Gimę arba amžini vergai ne
turėjo teisės išsipirkti ir buvo 
valstybes arba privatinių asme
nų nuosavybe. Šitiems ver
gams ir gyventi buvo sunkiau.

Bajorai (jan-ban), kai Ko
rėja buvo nepriklausoma, buvo 
viešpataujantis luomas. Jie bu
vo laisvi nuo visokių prievolių, 
jie buvo laisvi net nuo karinės 
prievoles, turėjo didelius žemių 
plotus, dahg vergų ir užėmė 
aukštas valstybines vietas. 
Areštuoti juos buvo galima tik 
su specialiųjų karaliaus leidi
mu ir tai tik'tais atsitikimais, 
kdi* jie buvo padarę tokį nusi
kaltimą, už kurį grėsė mirties 
bausmė. Teisme savo parody
mus- bajorai davė stovėdami, o 
kitų luomų žmonės turėjo tat 
daryti klūpodami.

Vidutinis luomas buvo ne
skaitlingas: jį sudarė daugiau
sia laisvų profesijų žmonės — 
gydytojai, menininkai, skaitve- 
džiai ir pan.

Savo giminės išlaikymas ir 
poros gyvenimas korėjiečių gyi 
venime turi didžiausią vertę. 
Tik vedęs korėjietis pripažįsta
mas pilnamečiu; nevedę vyrai 
ir netekėjusios moterys, einam 
įstatymais, buvo laikomi nepib 
namečiais. Mirusius juos laidom 
ja be karsto, be jokių apeigų, 
gedulo nepaisoma.

Moteries^ būvis šeimoje ir vL 
šuomenėje toli gražu nepavydė
tinas. Laisvę ir lygybę korė-? 
jiečių moterys turi tik iki 8 — 
10 metų; nuo to laiko jas už
daro namų moterų pusėje, kur 
jos ir gyvena visai neišeida- 
mOs, dirbdamos namų darbuą. 
Berniukus auklėja skyrium, iš 
mažens pratina žiūrėti į mer
gaites iš aukšto. Ir toliau 'to
kia pažiūra į moterį vis tvir
tinama.. Korėjietis visai neleld-- 
žia moteriai kištis į jo reika-. 
lūs, palikdamas jai tik sunkius 
namų darbus, rūpesčius ir var
gus; jis net vengia rimtai kal
bėti su savo žmona, iš aukšto 
žiuri į savo motiną, jam yra 
žema išpažinti moteriai meilę 
ar pareikšti savo liūdesį pr*J 
žmonos kapo. Ištikimumas pri
valomas tik moterims. Neišti
kimumo atsitikime dar visai 
neseniai korėjietis turėjo teisę 
atvesti savo žmoną pas valdi^ 
ninką, kuris ją plakdavo rykš
tėmis, arba, vyrui sutikus, par
duodavo laikipon ar amžinon 
vergijon arba atiduodąvo kaip 
sugulovę yiešų įstaigų tarpams 
ir sargybai/ Senesniais • laikais 
šitie papročiai buvo dar žiau
resni ir neištikimos žmonos bu
vo baudžiamos net mirtiihi.

Tuokiamasi Korėjoj labai an
ksti., 1894 m. įstatymu vedybų 
amžius nustatytas, mergaitėms 
16 m., o vyrams 20 m. Tačiau 
šio įstatymo ne visada.
mar ir dabar dar galima sutik-

darbų, visą laiką su didele mer- 
,le ir dideliu kruopštumu jie 
purena savo žemę. Jie neturi 
laiko nukeliauti toliau kaip į 
savo artimiausią miestelį. Apie 
pasaulio įvykius jie patiria iš ‘ 
keliaujančių burtininkų (pok-a) 
ir iš keliaujančių pirklių (pu- 
san),.

“Ryškiausias korėjiečio ūki
ninko bruožas — sako vienas 
anglas — yra jo stropumas.. Jis 
beveik neturi įrankių, kurie 
palengvintų jo darbą; jis gali 
remtis tik gryna savo ir savo 
bendradarbio jaučio jėga”.

Du mėnesiu per metus korė
jietis turi tinginio menesius: 
tai pirmas ir šeštas mėnuo, 
šituo metu jis turi daugiąu lai
ko, mieliau priima svečius ir 
gatavas klausyti pasakojimų 
kiekvieno praeivio, šiaip jokių 
sekmadienių ar pastovių poil
sio cįieuų korėjietis neturį.

Korėjiečių dauguma yra bu
distai, bet j tikėjimo reikalus 
žiuri šaltai. Net Seule-jų did
miestyje, nėra nei maldyklų, 
nei kunigų. Tvirtas yra tik 
protėvių kultas (garbinimas). 
Visi korėjiečiai tiki pomirtiniu 
gyvenimu, žmogus anot korė
jiečių, turi tris sielas, žmogui 
mirus, vienai siela pasilieka na
muose atminimo lentelėje (ui- 
pcha),z kita palieka kape, o tre
čia keliauja į nežinomą 10 tei
sėjų kraštą, kur ją pagal gy
venimo nuopelnus laukią arba 
amžina laimė, arba amžinos 
kančios. Iš to eina sudėtingos, 
brangios laidotuvių apeigos, iš 
čia rūpestingas mirusių minė
jimas, rūpestinga kapų priežiū
ra ir. mirusiųjų ramybės boji- 
mas.

Kapinių sienų palietimas, pa
laidojimas šalia giminių, kapų 
svetimo žmogaus dažnai1 būna 
kruvinų peštynių priežastis, 
Gyvųjų laimė, anot korėjiečių, 
labai daug pareina nuo mirų-* 
šiųjų žmonių vėlių. Todėl įni
rusiems rūpinasi visokiais bū-l 
dais įsiteikti, dažnai lavonus 
kilnoja iš vieno kapo į kitą. 
Yra rfet specialistų, kurie su
randa laimingas kapams vietas,
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Mirus tėvams, gedulas trunka 
trej us metus ir per tą. laiką 

.vaikai negali dirbti darbų, lan
kytis svečiuose, priimti sve
čius,- užmušti, gyvulius,^ net 
kenksmingus, mergaitės tuo 
metu negali išfeketį, vyrai ne-

amžius spaudi iš dvieju šonų 
korėjiečius. Ir kiniečiai ir ja- 
pcmai yra padare korėjiečiams 
daug skriaudų, daug jie yra 
juos išnaudoję. Geraširdžiai ir

ne tie: 
smurtinin

kai ir negailestingi apgaudinė
tojai. Tat galima išaiškinti tik 
tuo,* kad į Korėją traukė dau
giausia japonų visuomenės apa
čios, galima sakyti, atmatos. 
Tais pat galima pasakyti, ir apie 
kiniečius. Kiniečių chunchuzų 
gaujos ir po šiai dienai tero
rizuoja ramius Korėjos pasie
nio gyventojus. Pagaliau ir kai
mynai rusai — kazokai jokių 
Oeremonijų santykiuose su ko
rėjiečiais nepaisė. Jie net ruo
šė baltųjų gulbių (baltai apšf- 
dariusių koriejiečių) medžiok
les. Vis dėlto korėjiečiai sako, 
kad ir <toki rusai yra daug ge
resni už japonus ir kiniečius.

) Prie korėjiečių asmenybės 
ir laisvės troškimo slopinimo 
daugiausia prisidėjo jų kara
liai despotai, luominė santvar
ka, parsidavėliai valdininkai ir 
bendrai visa valstybinė ir vi
suomeninė santvarka.

Tačiau, visos šitos neigiamos 
gyvenimo pusės vis dėlto ne
išdildė prigimtinių korėjiečio 
budo savybių — jis vis tiek 

tai spąstai, kurie per paliko geraširdis, teisingas, tai-

vaikai yra nelegalus ir juos ga
li parduoti vergijoj!. Visi šitie 
papročiai’ yra gilios senovės 
liekanos ir šiandien jie mažu 
'pamažu, jau pradeda nustoti 
visuotinės galios. !

Dauguma * keliautojų apię 
kpyejiečius atsiliepia kaip apie 
darbščius, gabius ih gerašir^ 
džius žmones, bet beveik visi 
sako, kad jie, yra tikra užgui
tųjų tąuta.' “Visame korėjie
čių gyveni m ©y. sako vienas ty
rinėtojas, žymu gedulo ūpas: 
viskas prislėgta;. nėra inięiaty- 
vos, nematyt gyvenimo džiau
gsmo. Dėl menkiausio pakit©- 
jirno visus apima baime, ir Ko
rėjos visuomenė, tartum žaiz- 
duotas, išgeltęs kūnas traukia
si krūvon nuo mažiausio naujo 
dvelkimo. Visur viešpatauja 
nepasi-tikėj imas, įtar inėj imas, 
nepaprastas šaltumas visuome
ninį^ reikalų atžvilgiu,

šitoks korėjiečių užglijimas 
yra nepatogių istorinių ir iš 
dalies geografinių sąlygų ; išda
va. Galingos japonų it kinų tau
tos '—

Korėjoj pasidaro visai 
čia jie ir šiurkštus sr

kuš ir iš prigimties linksmas 
žmogus. - '

Korėja ilgiau už savo kai
mynus, kiniečius ir japonus," 
priešjriosi svetimšalių įsivieš
patavimui. Bet savo geogra
fine, padėtim ji pasidarė Japo
nijos ir Kinijos kovų lauku. 
1894 metais dėl Korėjos kilo 
Kinų—Japonų karas, kuris pa
sibaigė Kinų pralaimėjimu ir 
Japonų įsigalėjimu Korėjoj. 
Kada savo įtaką į Korėją pra
dėjo plėsti Rusija, kilo 1904 m. 
Japonų Rusų karas. Šitose 
varžytinėse Korėja visai nete
ko savo savarankiškumo ir at
sidūrė Japonų rankose.

Per dvidešimt penkerius me
tus Japonai jau ąpėjo Korėjoj 
pakelti ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą. Tik japonai, dirbda
mi savo darbą, mažai skaitosi 
su korėjiečių papročiais. Dėl to 
korėjiečiai į japonus žiuri la
bai nedraugingai. 1920 m. įvy
ko prieš japonus sukilimas, ku-

ris buvo numalšintas gana 
žiauriai, šitokios priemonės ža
dina korėjiečių tautinius jaus
mus ir todėl 17 milijonų tauta 
dar gali ne vieną kartą bandy
ti pasipriešinti atėjūnams.
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Indiana Harbor, Ind.
SLA 185 kp. rengia šokius 

su laimėjimais nedėlioj, 12 d. 
balandžio, Ywanowo svetainėje. 
Pradžia 6 vai. vakare. Bus ge
ras orkestras, taipgi bus vi
sokių žaidimų. Tad visi atsi
lankykite, o busit patenkinti.

SLA 185 kp.

Rytoj, Rytoj, Rytoj, Rytoj— 
nepamirškite rytoj bus vaidina
ma- Vytauto Paliuosavimas. 
Jums rupi musų jaunuomene, 
taigi būtinai ateikite musų jau
nuomenės teatran, 2 vai. po 
piet, Kulį House, 800 So. Hal- 
sted Str.

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

NUJAUTIMAS
SAUGUMO
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Specialistas gydyme chroniškų ir. naujų U 
grų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau 
hyRit pas mano. Mano pilnas ifiegsaminavl* 
mas atidengs jūsų, tikrą litrą Ir Jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kąs jums skauda., bet, patu pasakys 
po galutino ISogzamlnavlmo;—kas jums yr^

Dr
20 W. Jaękson netoli State Si,

E. Zaremba
Kambarys 1016 
Itnkit ekvatorių 

CH1CAGO, IUINOIS 
Qfiso valaridas: nuo 10 iyto ik t 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė* 

Ji<U nuo 10 ryto risi | po pietų

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinčs Vanos Ir 
Elcktrikiniai Treat- 

. inentai
švediškas Maukšlinimas ir Elektri* 

kinis Masažas*

Treatmentai visokių ligų, reuma- 
tižmo, ncjvtį atitaisymo, žalčio ir 
taiį> toĮiaus, su clektrikiniais prietai- 
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
neatmeniai.

Mineralinės, snKęrines vanos duo
da didžiausia kraujo cirkuliaciją, kuo
rai išsigelbėti np» visokių ligų, 

Moterų Skyrius atdaras Utarnin^ 
kais nuo 8- jki 12 vai,-nakties.

Kambariai dėl pergulėjlmo.

1657 W. 45th St,
, •. Kampas Paulina St.

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties 
•NędčHoįris nuo 8 iki 2cos vai.

i?
*' /V’ 4'553

Geriausias įrodymas, kad zoninės pasiti
ki šiuo banku, yra skaičius taupinio są
skaitų. Daugiau kaip 50,000 lojalių kos- 
tumęrių reguliariai čia dep’ozituoja savo 
pinigus — su pilnu užsit^ėjįniu,, kad jų 
pinigai yra 
gumų.

saugomi/ didžiuusiu * rupestin-

iš šių lietuvių maloniai jums 
kada atsilankysite į musų

Bile; vienas 
patarnaus, 
banką: Sedemka, Yagniinas, Rymkevi 
čius, Žabelio, Miekewicz, Laurinavičia :1 ‘ #
Adomavičia ir Laucaite.

KAINOS SUMAŽINTOS NUO 30% iki 
60% ANT RADIOS, RAKANDŲ, KAURŲ, 

PLOVYKLŲ, ŠLAVYKŲ, PEČIŲ IR 
KITOKIŲ NAMAM REIKMENŲ.

Peoples J^tional Pank
■ ^‘and ifrust Company

. .■! of Chicago
' 47tti Street and Ashland Avenue

? Sii^ivieiįijęs šu National RepubUc Bancorporation.
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MAIT TONIC — EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti-
> ■ 1
nų, Nei vienas nei 
gali būti be

MALT TONiC’O
r ■ ' ■ . '

arba

Extra Pale Alaus

Visi} 
DIOS

SEKLYČIOM f--------  -------- --------
KAMBARIŲ SETAI ir VALGOMO 
KAMBARIO SETAI, verti iki $125,

.... .... $59.00RA- 
dabąr / parsiduoda už 

pusę kainos, Šis naujas 31 
mados Brunsvvick kombinaci
jos radio su gramafonu $250, 
vertas 
už d’bar $125.00

g®

KAUftĄL ir kittfkic grindų uždan
galai parsiduoda už pusę kainos 9x12 
Axminster kaurai, verti iki $40.00. 
dabar tik po $19.75

9x12 Fclt base grindų uždangalai la
bai gražių spalvų lik $3.98

SETAI, MIEGAMŲ

NAUJOS MADOS PRIN- 
CESS Plovyklė verta $120, 

^r....tik. $77.50 
Kaurų šlavikus ir plovyk- 
Ics dabar pirkaite Pcoplcs 
Krautuvėse su didžiausiu pi
nigų sučėdymų, Hoover, ar
ba Eureka, elektrikiniai kau
rų šlavykai kaip nauji, ver
ti daugiau du sykiu tiek,
dabar $18.00

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems 
pagal norą ir išgalę.

Del didesnių vertybių ir geresnio patenkini
mo visuomet lankykite šias didžiausių 

vertybių krautuves Chicagoje.

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNichtiIas
ykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie neguli 
tuomet' pašaukite

>000 roa coMvALSte*' 
RtfUtSHINC-^ 

GOOp THC H0H« 
HVTH •iM MvMAM

šulei .SesLĄRGĘg^

Boulėyard p®1 1' 7 811< W. 37th St, Chicago 
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St, Bartkus, 

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana 
Indiana Harįor. tęlephone i Indiana Harbor 1627

ForThe

4177-83 Archer Avė
Cor. Richmond SI.

Tcl. Lafaycttę 3171.. .

2536-40 W. 63rd St.
Cor. Maplewood Avė.

Tcl. Hcmlock 84 00
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apmirė,
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JPresenting the

XEW CHEVROLET
ticdie atiractiie models

viso pasaulio militariz

GREEN MILL
DUONA

Suraikyta
tairahis, ne

Matykite viena šiy dylerių

New Process BakingCo

tapo realybe 
kada nors re-

socializmas? 
prie karo ir

veda 
eina

6711 So. Westem Avė.
543642 So. Ashland Avė.
6943 So. Halsted St
5323-25 W. 22nd St, Cicero, III.
6211-15 Archer Avė., Argo, III
2610-12 So. Michigan Ąve.

SPECIAL SEDAN—Exceptional b^auty. 
Six de luxc wlre wheel«. Speclal f/- EfR 
fenderwell«.R«dUtorgi'ille.Prlci OOU

karo ne 
ji daug

STANDARD FIVĘ-WlNpOW COUPE—An 
exoeptional value. Spącipua jrear H
deck for parcela. Price;;...........

FIVE-PASSENGER COUPE—A new anddU- 
tinctlv«deluxemod«l. Chrome- 
platod radiator grille. Prie*.,.. O-z t)

*komunizmą.
griaujant, jėgos

J. MACKIEWICH
’ MORTGAGE BANKER 

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

THE COACH— Au ideal car for the family 
Roomyacate. SmartFUhėrbody. $ p# Ą m 
Drlver’a aeat adjuatabĮe. “Prie* O JC!U

CONVERTIBLE LANDAU PHAETON—A 
ncw ępnvertible touring car. Top fj* Ck 
andwindowacanbeIowered.Price OOVF

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom j farmas arba į kitos 
liestus. patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
Tkl. Republic 7950 

a?**-.. * ./** -k t

ten, kur 
buvo geras

Mes, vienos tautos darbinin
kai, geriau viens kitą supran- 
tam, bet mes suprantam ir tą, 
kad lygiai taip, kaip mus spau
džia ir išnaudoja lietuvis kapi
talistas, taip lygiai japoną dar
bininką išnaudoja japonas ka
pitalistas. .
Buržuazija internacionalis da-

■Gal tai utopija* 
jone, kuri niekad

S. Po Kazwell and Co<
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St

Tek Republic 8899

STANDARD SEDAN—A fine car for general 
family u.c, amarily atyled, yfry O E? 
comfortable. Wide aeata. Price’ VtJo

KUCHINSKAS BROS., Savininkai 
Lietuvių įstaiga

949 West 34th Street
Pilone BOULBVARD 1048

SPORT COUPE—Every inch a amart anfo- 
mobile. Roomy rumble aeat. 
Adjustable rear window. Price 0 4 0

PHAETON—Diatinctlve in atyle. Top 
fabric harmoniaea vvlth body *1 i*k 
color. Top boot Standard. Prie* O 11/

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE & PIANO M0VING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumct 3399 
Res. Ttl. Yards 3408

Daugiau to, Chevrolet Six jums ištikimai 
tarnaus desėtkus tūkstančių mylių su ma
žiausiais pataisymajs-^delei jo perdėm mo
derniško dezaino, augštoę rųšięs vartojamų 
medžiagų ir nepaprasto rūpestingumo, su ko
kią kad ir mažiausia Chevrolet dalelė yra ga
minama.
Kada jus nusispręsite pirkti žemos kainos 
karą, jums pilnai apsimokės apžiūrėti ęlabar 
parodomą pasirinkimu naujų Chevrolet Six. 
Tarp dvylikos gražių ihodelių jus tikrai ra
site karą, kuris netik atitiks jūsų ypatin
giems reikalavimams—bet taipgi bus šalti
nis pasididžiavimui kol tik jus juo važinėsi? 
te. Kiekvienas Chevrolet Six gali būti nu
pirktas sii mažu Jmokėjimu ir lengvais išmo
kėjimais sulig liberaliu G.M.A.C. kredito pie
nu. Ir atsiminkite, kad Chevrolet pristato-

’ . tį>

moji kaina apima tiktai teisingą mokesnį už 
prista,tymą ir finansavimų.

Rytoj, Rytoj, Rytoj, Rytoj— 
nepamirškite rytoj bus vaidina
ma Vytauto Pali uosavimas. 
Jums rupi musų jaunuomenė, 
taigi būtinai ateikite musų jau
nuomenės teatran, 2 vai. p< 
piet, Hull House, 800 So. Hal
sted Str.

F. MICKAS 
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rūbas ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

Savas Pas Sava
K*

— sako biznieriai

Visados 
Leng- 

Duona 
Pirkdami Green 

Tokia duona

Šiandien mes dar kitaip auk? 
šiandien lietuvis darbinin- 
daugiau simpatijos ■ jaučia 
lietuvio darbininko, negu 
turko. Tai visai natura-

RAM0VA LAUNDRY 
(WET AND DRY) .

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas' patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122 s.

STANDARD ęOUPE—An excellent personai 
car for burines or professional Q E 
ūse. Largo rear deck. Price.... OOO

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rocktoell St.»
. CHICAGO, ILL.

konferencija. Sutrukdė oras, 
konferencija buvo neskaitlinga, 
bet ji daug padare. Ji konsta
tavo faktą, kad laikas atgaivi
nimui darbininkų organizacijos 
patogus.

Aš tikras, kad socialistai at
bus ir sugretinę eiles z išeis į 
kovos lauką už socializmo idė-

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųsies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

tik nepagerė 
kartų

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
0AKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Nė taip dar senai Amerikos 
lietuviai socialistai buvo stip
riai organizuoti. Lietuviai so
cialistai daug padarė Ameriko
je, bet dar daugiai! padėjo sa
vo broliams Lietuvoj grūmtis 
s u despotu caru.
’ ■ '"V/'t. ' ' .

Reik ^atsiminti, kad nei joks 
judėjimas, nei jokia organiza
cija be vadų neapsieina. Var
gas tokiai organizacijai, kurios 
vadovybėj įlenda toki žmones, 
kurie savo asmens reikalus sįta- 
to’ aukščiau bendrųjų reikalų.

Mąn dabar aiškėja, kad Ame
rikos lietuvių socialistų (LSS) 
tarpe tokių “vadų” buvo. Toki 
“vadai’’ nuvažiavo 
jiems asmeniškai 
išrokavimas. Buvo ir tokių, ku
rie, aprūpinę, savo rytojų, pa- 
Sišalipo iš darbininkų kovos 
lauko. 

,. ' f

Svarbiausia bus tas, kad 
mumg, lietuviams darbiniu-/

kas 
prie 
prie 
his dalykas, bet . tas nei kiek 
nekliudo mums žehgti prie so
cializmo su viso pasaulio dar
bininkija.

Mes gimėm ir augom kito
kiose sąlygose, negu turkas ar 
japonas. Musų krašto gamta, 
visa aplinkuma subudavojo mu
myse-kitokius papročius, kito
kį charakterį ir tt. Mes var
tojame kitą kąlbą ir visos ši
tos aplinkybės, dalinai, mus to
lina nuo kitų tautų darbinin-

Ar socializmas eina prfe tau
tų panaikinimo, suliejimo jų 
vieną kūną? 'Ne.- Nėra reikalo 
tautas naikinti. Kiekviena tau
ta lai gyvena tam žemės" ka
muolio plote, kur jų bočiai 
veno. Kiekviena tautą lai 
vena ąavo papročiais. Bet 
sos tautos lai‘būna lygios: 
ra galingųjų, nėra silpnųjų 
pt kur socialisto obalsis.

McMANUS MOTOR SALES, 
ASHLAND AVENUE MOTOR SALES, 
SUPERIOR MOTOR SALES CO., 
KEENAN CHEVROLET SALES, 
ARCHER CHEVROLET'SALES 
HAFNER CHEVROLET CO.,

CONVERTIBLE CABRIOLĘT—A comfort
able coupe or a racy roadatęr^ $ZT *1 
Wide rumble aeat. PrlcC...... O JL O

Kaipo 
čia prisiminti gimtasis kraštas 
— Lietuva.

Tikras socialistas, sykiu yra 
ir internacionalistas. Tikras so
cialistas tautų rubežių nepri
pažįsta. Jam visos tautos ly
gios. Rubežai tarp tautų kelia 
nesusipratimus, palieja kraujo 
upelius. Socialisto tėvynė ten, 
kur jis gali bent kiek geriau 
gyventi.

Lai įvyksta visam pasauly 
socializmas. Lai /susipranta vi
so pasaulio darbo klasė ir nui
mi nereikės rubėžių, nereikės 
pasų, vizų ir kitų buržuazijos 
varžtų.

Vokiečių Socialistų teoreti
kas Kautskis kalbėdamas apie 
tuos nuostolius, kuriuos neša 
šalims militarizmas, kartą pa
sakė taip: “Ačiū savo armijai, 
Vokietija per 25 metus liko 
biednesnū ant 25 milijardų 
aukso markių. Militarizmas vi
soms tautoms ir valstybėms 
žalingas, bet jis daug žalinges- 
nis toms tautoms, kurios netu
ri savo stambios, išvystytos 
pramonės.”

Taip kalbėjo Kautskis prieš 
didįjį karą. Jis nurodė, kad 
jeigu Vokietija, nebūtų užlai
kius nuolatinės, arba regulia
rūs armijos, kuri reikalinga tik 
kapitalistams, tai jos gyvento
jai butų buvę turtingesni 25 
milijardais markių. Tai graži 
suma, kurią pavedus darbo* 
klasės reikalams, galima butų 
daug kas padaryti, jų būvis pa
gerinti.

Kalba čia ėjo apie kaizerinę 
Vokietiją. Bet ar kitokia san
tvarka buvo kituose kraštuo
se? Ne. Vokietijos pavyzdys 
galima, taikyti visoms milita
ristinėms, kapitalistinėms .val
stybėms, nes jų santvarka vie
noda.

Armijos ėdė bilijonus, o dar
bininkai kruvinu prakaitu'juos 
krovė. Negana to: kapitalistai

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgią produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

PETER BARSKIS
Mei< parduodam rakandus ir radios 

į pigiomis- kainomis 

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

LIETUVIAI, remkite lietuvių įstaigas, 
pirkite Green Mill Baltą .Suraikytą Duoną 
va pažinti, ries turi ženklą žalio maitino, 
yra geriau pagaminta, negu kitų 
Mill duoną rasite tikrai baltą duoną 
ir turi būti, nes geresnės niekas nepadaro.
Jūsų groserninkas užlaiko Green Mill Duoną. O jei 
dar jis neturi, tai praneškite mums, atvežime

Prie ko 
Socializmas 
nuolatinių arrriijų panaikinimo. 
Ar pagerėtų Vokietijos ar 
Francuzijos darbininkų padė
tis, jei tuose kraštuose butų 
panaikintos armijos? Socialis
tai, sako, kad nė. Socialistai 
skelbia, kad viso pasaulio dar
bininkai yra viena klasė ir tarp 
savęs —. broliai. Priešingoji 
darbo klasei pusė, — buržua
zija arba kapitalistų klasė.

Viso pasaulio darbininkai ko
voja už tą pati, t. y. už savo 
būvio pagerinimą. Kovoja prieš 
kapitalą. Kovoja prieš kapita
lo įrankius; t. y. prieš karus 
ir armijas.

Einant iš to, kas aukščiau 
pasakyta, socializmas siekia pa
naikinti 
mą.

M. J. KIRAS,
REAL ESTATE ' 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

■ iitiprunuj. Jia sutelkia jums 
justj skilvį padaro sveika ir 
’”i organai' lieka atgaivinti, 

išnykstu. Nuga-Tone 
' _ . . imnu- 

Gaukite bonka Nuga- 
ir stiprus. Aptiekinin- 
Jeigu aptiekininkas ne
it užsakyti dėl jus iš

Jus Galite Turėti 
Gerą Sveikatą-

Nuga-Tono suteikč milionams žmonių t 
rų sveikata ir 
gerų apetitų. . 
stiprų, neveiklus 
skausmai ir diegliai . 
talpai išvalo kunųt nni* ligųi ,perą 
veikla konstipacljų. 
Tone. Buk sveikas 
kai jį pardavinėja, 
turi; jo, paprašykite 
saVo urmininko.

lietuviui, man norisi

Gal tai 
negali įvyk

ti? Taip, tai musų švajonė, tai 
musų siekis.

Daug utopijų 
ir musų svajonė 
alizuosis.

kamš, truko (ir dabar daugu
mai tebetrūksta) savo reikalų 
supratimo. 1

Dauguma darbininkų, ly£ 
naują geležėlę radę, sukurtą 
savo darbą ėmė naikinti ir kur
ti naują

Statant ir 
eikvojasi, bet naudos męs ne
turime. šituo darbu mes pada
rėme didelę naudą, tik* ne sau, 
o kapitalui. ?

LSS. laikinai 
anaiptol, nemirė 
_ Amerikos lietuviai socialistai 
turi stipriausią spaudą. Šitoji 
spauda ir gaivino išsisklaidžiu
sius lietuvius sdcialistus, kurie 
paskutiniuoju laiku sukruto iš
vesti organizaciją į. veiksmų 
areną. ,

Amerikos lietuvių sostinėj, 
Chicagoj, įvyko jau socialistų yra naudingos.

STANDARD ROADSTER—A quality car 
ataverylowprioe. Spaciousrear 
deck. Top boot atandard. Price į

Jei tik stosim, iškovosim 
blaivesnį rytojų!...

išvedė armijas į mūšių lauką, 
ir jos‘ sunaikino dar šimtus bi
lijonų darbo klases sukrautų 
turtų.

Nuostoliai, padaryti darbo 
klasei, neapskaitomi. įsivaiz
duoti sunku, kaip mes g'ražiai 
gyventume, jei tie turtai ne
būtų nuėję durnais.

Ar pagerėjo darbo žmonių 
būklė po karo? Ar pasiliuosa- 
vo žemės plotai, kur darbo žmo
gus pakenčiamai, neišnaudoja
mas galėtų gyventi? Ir akliau
sias pasakys, kad ne. Musų bū
klė po

SpORTROADSTER—Af««t,*mart,youth- 
fuiopencar. Widerumbleeeat.
Speclal uphole^ery. Price..........

... ■ f . ' ; ' • -t
All priceaf. a. b. Flint, Michigan.'' Spirtai eguipment *«tra

\
' f • , ■■ ■ ■ “ • • 

Šeimynos karai, asmeniniai karai, karai dėl 
biznio, karai dėl sporto—Chevrolet juos vi
sus pasinio, įvairiausių body, spalvų, įrengi
mo, išmušimo, kurie, patenkina praktiškai 
kiekvieno žmogaus asmeninį pageidavimą.
Niekur kitur žemųjų kainų srityje jus nega
ilite- rasti tokio plataus pasirinkimo puikiau
sio subudayojimo—nes vien tik Chevrolet, 
saVo klesoje, teikia pripažintus parankumus 
Fisher Body. Tas reiškia ne tik gražią iš
vaizdą ir įrengimą—bet taipgi saugiausią, 
stipriausią body konstrukciją kokia tik yra 
žinoma—moksliškai suderinto medžio ir 
plieno. . ‘ £ ■ .
Kaslink veikimo gi—Chevrolet teikia jums 
švelnią, tykią, lengvai valdomą pajėgą lėng-; 
vai einančių šešių—šešių, kurie išvysto pen
kias dešimt arklių jėgą, betgi operuoja su 
mažiau išlaidį gasui, aliejui ir tairahis, ne? 
gu kuris kjtas karas, kokį jus galite pirkti!

NAUJIĖNOSjhM^...
... ......................./** .........J1 »»*'"«■ ' n ...J I.I linu . ,, U.. . .1^ 

lykas, todėl ir pasaulio darbo 
klasė turi būti internacionale ir 
kovoti prfeš kapitalą bendru 
frontu....................... ■

Atskiroj ' valstybėj 
darbininkų grupe kapitalo ne
nugalės.

Kova eina ir eis ligi galu
tino laimėjimo plačiu, pasauli
niu ruožu. Tik viso pasaulio 
susipratę darbininkai, bendro? 
mis jėgomis suduos galutinų 
smūgį viso pasaulio kapitalui.

Štai dėl ko, atskifošę valsty
bėse, jeigu ir pasiseka darbi? 
ninkams dalinai laimėti, tai jie 
gyvenime yistiek neįstengia j* 
gyvendinti socializmo principų.

Ot, čia mes ir prieinam prie 
bendro viso pasaulio darbiniu? 
kų reikalo, būtent, prie kovos, 
ir dar sykį kovos prieš bendrą 
musų priešą — kapitalą.

- J iili 1 B '* •H
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toms šalims, nes joms tenka rusų biznis, kurį galėtų 
gauti Amerika. Ir keista, kad “didis inžinierius” Hoo- 
yeri$ nesistengia pažvelgti į dalyką iš šitos praktiškos 
pufe

Naujienos tina kasdien, ihkiriant sek- 
madienius. Leidžia ‘Naktim'* 
fė. 1739 So. Halsted Cnicago. UL 
telefoną. Rooseveli 8500

Ch.icwit MbP
Metama ____
Puwi mctq 
Trim* mtaecūmi

\ Vienam mtamiui
ehieagoj per iineitotoiut

Vieną kopija 
Savaitei -------------------- ,

75e
SuvieąTtoM VaMJoe^ «e 

paitni
Metama -------------------------------- 87.00
Pcų0 *e^   J.50
Trema mineaiama .... ...........  1./5
Dviatn <mineaiaau ... t.25
Vienam eąėncaini _____ _ . 75

Lietuvon u iptut nžaieniuoee 
(Atpigę)

-Trtri3".i'.,?i>,-'.“r.. i" m ■
i 1 »WN>m IĮ»"IIIIINWW%

Apžvalga
\B| 1.'!» '• ■ į'" įT-‘<

FAŠIZMAS ĮR KLERIKALIZr
MAS LIETUVOJE

Metama ------ -—88.00
- Pusei metų 4.00

, Trims mėnefiaflH ......2.50
Pinigus miJfca Momv

Qtdecio, kartu eu ąŽMkymn..
r w "■ ■ 'i " »""" "T"1.... ' 'i11 ■ f

BLOGIAUSI LAIKAI GAL JAU FRAėJO

kai
sis

, i ii,h i i trim .ii i».i u'g

Rodos, kad ekonominis pasaulio krizis jau darosi 
mažiau aštrus. Kaip buvo minėta pirmiau, darbai ėmė 
truputį gerėti Jungtinėse Amerikos Valstijose; o da* 
bar pranešama apie nedarbo sumažėjimą ir stambiose 
Europos šalyse, Anglijoje per kovo mėnesį bedarbių 
skaičius nupuolė nuo 2,618,000 ant 2,580,000; Vokieti
joje gi jisai sumažėjo per vieną mėnesį net 200,000.

Tas pagerėjimas ne *kažin ką reiškia, nes milionai 
žmonių pramoningose pasaulio šalyse dar tebėra be 
darbo. Bet yra šioks-toks ženklas, kad aršiausias kri- 
zio tarpas jau gal bus praėjęs. Kolkas tenka pa
sidžiaugti bent tuo.

FAŠISTŲ ITALIJA SKURSTA

Bene blogiausia padėtis šiandie tur-but yra Itali
joje. Fašistų diktatūra tą valstybę taip nugyvendino, 
kad dabar jos skolos yra išaugusios iki 89,333 milionų 
lirų, Ir kiekvieną mėnesį Italijos valstybės skolos, di
dėja šimtais milionų lirų. * ■ v

Kartu su tuo Italijoje auga nedarbas. Pernai me
tais ji turėjo 465,000 bedarbių, o dabar jų yra 800,000. 
Tokiai neturtingai šaliai, kaip Italija, tai yra labai di
delė skaitlinė. B '

Italijos fašizmas galų gale tur-but susilauks eko
nominio ir finansinio bankroto. Jisai buvo stiprus pir
maisiais keleliais metais, kol Amęrikos bankininkai 
remdavo Mussolinio valdžią milžiniškomis paskolomis, 
Tie bankininkai, .mat, buvo klaidingai įsivaizdavę, kad 

. fašizmas, sutriuškindamas darbininkų judėjimą, pada
rys Italiją turtingą. . ' .

Išėjo visai kitaip. Priespauda ne tik sunaikino dar- 
bininkų laisvę, bet ir suvaržė ekonominį krašto gyve
nimą. Tuo gi tarpu fašistų valdžia, gavusi pasiskolinti 
šimtus milionų dolerių iš Amerikos, tuos pinigus išlei
do daugiausia visai neproduktingiems tikslams: karo 
laivų statymui, armijos ginklavimui, fašistų milicijos 
penėjimui ii; žvalgybininkų veisimui.

Įbridęs j skolas iki kaklo, Mussolini šiandie netu
ri iŠ ko su kreditoriais atsiteisti. Vien tik nuošimčių 
už skolas mokėjimas praryja didelę dalį valstybės pa
jamų. Valdžia todėl yra* priversta kelti taksus, kas dar 
labiau apsunkina pramonę ir spaudžia žemyn visą ša
lies biznį. Pranešama, kad per vieną tik sausio mėnesį 
šiemet Italijoje šubankrotavo- 1,573 bizniai.

Tečiaus niekas veikiausia nesigailės, kuomet Itali
jos juodmarškiniams ateis laikas savo kromą. uždaryti/ 
— išimant tuos WalLstryčio “gudruolius”, kurie jiems 
davė paskolas. * .

Lietu- 
“pažangiosios” demokrati- 
vadai po 1926 m. rinkimų 
dialektikos nesuprato. Jie

SOVIETAI LĄUKIA AMERIKOS PRIPAŽINIMO

Iš Maskvos pranešama, kad Rusijos sovietų val
džioje atgijusi viltis gauti netolimoje ateityje Jungti
nių Valstijų pripažinimą^ Ji gavusi iš Washingtono ži
nią, kad valstybes sekretorius Stimsonas ėmęs peržiū
rėti visą Amerikos nusistatymo Rusijai klausimą.

Reikia palinkėti,’kad ši Maskvos viltis išsipildytų* 
kaip galint greičiau. Tai butų sveika ir Amerikai, ir 
Rusijai. Amerika gautų daugiau biznio iš Rusijos, O; 
Rusijai pasidarytų priejnamesnis kreditas Amerikoje.

šiandie Rusija už viską, ką ji perka Jungtinėse 
Valstijose, turi mokėti be atidėliojimo grynais, pinigais. 
Amerikos biznieriai negali pardavinėti Rusijąi į bargą, 
kadangi jie neturi jokio užtikrinimo, jogei rusai užmo
kės jiems skolą. Šį dalyką butų galima sutvarkyti, tik
tai užmezgus santykius tarpe tų dviejų šalių. J

Amerikos atsisakymas pripažinti sovietų valdžią 
pareina ne iš kokio nors principo, bet tik iš Washing- 
tono ponų užsispyrimo. Jeigu Rusijoje bolševikai smur
tu nuvertė demokratinę valdžią, tai juk panašių ęer* 
versmų yra įvykę ir daugelyje kitij salių; bętfsu tomis 
šalimis Amerika r y ■ $ X O

. Amerikos kapitSii^tūs' labai sūpykiho -;b(dlWikų at-’ 
sisakymas mokėti senąsias Rųsjjos skolas. Bet bolševi
kai neužmokėjo skolų nė Franeijai, o betgi Erancija 
yra pripažinusi sovietų valdžią ir laiko savo ambasa
dorių Maskvoje.

Washingtono užsispyrimas eina į naudą tiktai kt-

j amų auklėtinių ateitininkų de
monstracijos ir t. t.

Manau; kad Visai nebus per
dėtą, pasakius, jog, tikraisiais 
gruodžio pučo tėvais ir įkvėpė
jais buvo klerikalai per šavtĮ 
sistematingą parengiamąją ąK- 
ciją. Tai, pagaliau, patviruAo 
ir kun. Krupavičius . save 
“krikščionišku” pabučiavimu 
prięsaiklaužio Smetonos “isto
riškam” ^seimo posėdy. Tuo pa
bučiavimu Lietuvos kunigija 
dar kąrtą be, kaukių parodė'sa
vo šventąjį veidą.

Paskutiniu laiku klerikalai 
iš pasyvios “opozicijos” savo 
gruodžio nakties bičiuliams 
perėjo “griežton opozicijom” 
Perėjo po to, kai “tautos va
dai” jiems f pradžioj, laikydami 
Bistrą švietimo ministerijoj lei
do apsodinti mokyklas su v o 
mokytojais, išcenzūruoti mo
kyklų bibliotekas ir, pagaliau, 
kai apdovanojo Lietuvą šlykš
čiausiu Konkordatu, atiduodan
čiu jaunimd auklėjimą klerika
linių sąrančių rankošna.

Ir s j eigų , šiandien Lietuvos 
klerikalai kelia triukšmą prieš 
“tautos vadus”, tai ne todėl, 
kad tie butų paskelbę kovą kle
rikalizmui (jie jos nepaskelbė 
ir nepaskelbs, nes puikiai žino, 
kad tik klerikalų užnuodytas 
liaudies mases jie gali valdy
ti), bet todėl, kad po visų “tau
tos vadų” iškeliu per teismą 
klerikalų aferų, kaip tat laši
nių, Olšausko ir kt. bylos, —r 
kas buvo padaryta tik grynai 
politiniai taktiniais sumeti
mais, — klerikalų šventas vei
das Lietuvoje bent kiek api- 
blanko ir pradėjo nustoti savo 
magiškos galios net tamsiau
sių masių akyse. Jie dabar, nu
viliodami kankinius už “perse
kiojimą” tikėjimą, vėl nori 
pridengti masių akyse savo 
šlykščią veidmainybę šventumo" 
aureole.

Be to,. reikia pasakyti, kad 
“nesąmoningai”, —, bučiau lin
kęs ųianyti sąmoningai -
savo dabartiniu triukšmu stijh 
rina fašizmą. Nes kuomet už
sienį pasiekia žinios apie “ku
nigų 
ir t, p., tai daug kas pažan
gios pasaulio demokratijos, ku
ri žino, kas per vieni yra Lie
tuvos klerikalai, palankiau žiu
ri į Lietuvos fašistinius bude
lius. Krašto gi viduje, mažiau 
sąmoningi žmonės,, matydami 
“tautos vadų” bedamą “kovą” 
SU klerikalais, jeigu jau ne
linksta jų pusėn, |ai didelėj 
daugumoj visai abejingai žiuri 
j kovą su fašizmp. ' ’■

Objektingai imant, klerikalai 
stiprindami sava akcija Lietu
vos fašizmą, siekia ir dar vity 
no. Jie nori susidaryti sau 
“moralinio kapitalo” ateičiai 
Nes juk ši Smetonos valdytai 
nors ir nuo dievo paeinanti, 
anksčiau ar vėliau turės suby
rėti. O tuomet kuo prisidengę 
išeis Lietuvos klerikalai prieš 
liaudį, kad patrauktų liaudį S&7 

<vo pusėn. Negi šū tuo ka4 
Krupavičius bučiavosi su pr>3- 
saiklaužiu Smetona? Al* au tuo, 
kad kadeihai sėdėdami mitoa* 
terių kedėse patys augino fa
šizmą? Ne! Visai kas kita, jei 
tribunon įropos toks Varmų 
blakių paragautas Karvelis ar 
Krupavičius ir pradės griaus
mingai šaukti:, “mes kovojom 
su fašizmu’’, “mes kentėjom 

Aiž laisvę” ir t, t.
Tos veidmainiškos, pakanka

mai visiems pažįstamos kleri
kalų taktikos nė valandėlei ne
turi išleisti iš akių revoliucinė 
Lietuvos demokratija. Jos pa
reigą yra be atodairos plėšti 
“šventąją” kaukę nuo klerika
linių veidmainių, nes klerika
lizmas yra viena- didžiausių 
tousų krašto. nelMnuMv daž- 

■ jįąi matome ir girdime, kad 
Lietuvoslniasęs y^a pasyviškos, 
kad Lietuvos jaunimas sūlep- 
šėjęs ir vergiškas, tai neuž
mirškime, kad viso ta svar
biausia priežastis yra lietuviu
kas klerikalizmas. Neužmirški
me, kad per mokyklas, jier baž-

Apie Įvairius Dalykus I
i

Uijve . i. y-. ... , ... .

pamirškime, kad bažnyčia iš
rado cenzūrą, kuri retežiais ap
kausto žmogaus mintį. Nes 
bažnyčia nekenčia šviesos. ' Ji 
tiktai naktį viešpatauja.

' Gal ' tai perdėjimas ? Gal 
vienpusiškumas? Bet juk -- 
“iš ją darbą pažinsite juos”. 
Nevarginsiu abejojančių “jų 
darbais” iš pasaulinės istorijos. 
Ją šventam veidui nušviesti, 
pakankamai faktų yra ir musą 
istorijoj. Tegul svarbesnieji tie 
faktai kalba patys.

1896 m. kuomet LSDP, iš
kėlus savo programoj nepri
klausomos Demokratinės Lietu
vos Respublikos, obalsį, ragino 
liaudį Tkovon sd caro vergija 
—* pirmieji prieš tai užprotest 
tavo ir primygtinai pareiškė 
carui bei jo žandarmerijai 
šventą savo ištikimybę, vardan 
“ganomų avelių” ne kas kiti, 
kaip Lietuvos kunigai. Jie mo
kė liaudį ištikimumo ir paklus
numo carui. 1905 ną. kai Lie
tuvos liaudis, kartu su Rusi
jos darbo masėmis pakelė gal
vą prieš caro vergiją, — caro 
budeliams padėjo ją nukirsti 
tie patys musų kunigai. Apie 
lietuviškos kunigijos nuopelnus 
despotizmui vėliau nepamiršo 
pasigirti viešai • Durnoje, kun;. 
Laukaitis.

štai Lietuvos kūrimosi pra
džia. Mūsų kunigai vėl neįsi
vaizduoja, kad jų ganomos ave
lės galėtų apseiti be nuo dievo 
pareinančios stiprios rankos. 
Olšauskiai ir Purickiai,, padeda
mi dabartinių Lietuvos viešpa
čių, moko Urachą '“Tėve mu
są”, kad vietoj caro, jį galėtą 
Užsodinti Lietuvos liaudžiai ant 
sprando. Bet gyvenimas su- 
maišo jų ąorus. Revoliucinių 
bangų verpetuose susikuria de,- 
mokratinė Lietuvos respublika. 
Nei su Urachais, nei su carais 
jau nepasirodyti. Ir kunigų 
šventasis veidas taikosi nau
joms apystovoms. Greit susi
griebę pakitėjusiose aplinkybė
se, jie 'dabar paspendžia ap
gaulingus politinius bučius inu-, 
są krašto valstiečiams ir dar
bininkams — ir laimi. Laimė
ję gi jie siekia: monopolizuoti 
sau visą viešąjį Lietuvos gy
venimą; uždėti Lietuvos liau
džiai tiek politišką,- tiek kultū
rišką apynasrį; jaunimą už
nuodyti- klerikaliniais nuodais 
ir pavergti jį sau —■ per iškep
tus greitomis mokytojus, per 
atgabentus specialiai 'juodojo 
internacionalo agentus, per iš- 
ęenzuruotus mokyklų knygy
nus.

Puikiai visi atsimename, ko
kiu uolumu ir sistomatingumų 
klerikalai to tikslo sieke. Ir ne 
be pasisekimo. Nes visos liau
dies pavergimo priemonės ta- 
riamojoj '“demokratinėj” Lie
tuvos respublikoj tarnavo' kle
rikalams. Minėtos trys paver- 
gimo formos, laikotarpy nuo, 
Lietuvos susikūrimo iki 1926; 
m. rinkimų jį tretįjį seimą, bu
vo tarytum vienas dievas tri
jose asabosei Pirmoji priespau
dos forma papildė antrąją, o 
trečioji pirmūs dvi cementavo, 
skelbdama, kad kiekviena val
džia paeina G nuo dievo ir kad 
visokia , nuosavybė (ir tuomet 
grobiama vailokaičių, petrulių 
irpn. nuosavybe) yra šventa.

Deja, kadą 1926 metą rinki
mąmetu iškamuotai liaudis su
davė klerikalų valdžios despo
tizmui. smūgį, pažangioji de- 
mokratija, pamiršo, kad iki li
kusios dvi reakcijos > tvirtovės 
yra neliestos — tol negali būti

jalmur StefanssOn atkreipė pa
saulio dėmesį ir į kitą labai 
svarbą dalyką. Būtent, maisto 
gaminimo sritį. Savo knygose 
jis nurodo į tą faktą, kad at
eityj Antarktike bus galima 
pagaminti pusėtinai daug mai
sto. Daugelis niekuomet nėra 
ragavę briedžio mėsos. Bet 
1926 m. į Ameriką iš Alaskop 
buvo atvežta 7,000 papiautų 
briedžių. Briedžio mėsa Ameri
koj kainuoja tris kartus bran
giau, negu jautiena. Tiek Jung
tinėse Valstijose, 
civilizuotose šalyse vis didesni 
ir didesni ganyklų plotai yra 
paverčiami ariama žeme. Labai 
tad galima, jog už kelių desėt-r 
kų metų gyvulius mėsai vyriau
sia augins šiauriniuose kraš
tuose.

Bet tai dar ne viskas. Brie
džio mėsa skiriasi nuo jautie
nos ir yra gana brangi. Visai 
kitoks reikalas yra su musku- 
siniais raguočiais, kurie papra
stai vadinami ovibais. Tie gy
vuliai gali gyventi lyginai to
kiose pat sąlygose, kaip ir brie
džiai. Ir jie maitinasi tokiu pat 
maistu. Kitas svarbus dalykas 
yra tas, kad užauginti ovibus 
atsieina beveik tris kartus pi
giau nei briedžius. Kitais žod
žiais sakant, jie nepalyginamai 
mažiau maišto tereikalauja. 
Priegtam ovibų mėsos skonis 
yra lyginai toks pat, kaip ir 
jautienos. Daugiau to, ovibų 
pienas beveik niekuo nesiskiria 
nuo karvės pieno.

Tačiau apie briedžių ir ovi
bų auginimo galimybės bent 
šiuo laiku galima tik speku
liuoti. Kur kas labiau konkre- 
tiškas dalykas yra susisiekimas 
oru. Vargu galima abejoti, kad 
trumpoj ateityj orlaiviai bus 
parankiausias būdas susisiekti 
su įvairiausiomis pasaulio dali
mis.Sakysime,* "parankiausias 
ir trumpiausias kelias tarp San 
Francisco ir Tokio arba Mas
kvos yra per šiaurių ašigalį. 
Jeigu orlaiviai pradės tuo ke
liu skraidyti, tai tąsyk šiaurių 
ašigalis turės kam nors pri
klausyti. Kyla klausimas, — 
kas jį nusavins?

šiaurinių teritorijų nusavini
mas gau prasidėjo. Danijai pri
klauso visa Grenlandija. Kai 
1916 m. Jungtinės Valstijos pa

rėmė savo globon Virgin salas, 
tai įvykusioj tuo reikalu kon

vencijoj jos pripažino Danijai 
teisę valdyti Grenlandiją. Iki 

,1912 m. Spitsbergen oficialiai 
niekam* nepriklausė. Bet jau 
1920 m. ta sala tapo pripažin
ta Norvegijai. Nuo kai kurio 
laiko norvegai šavinosi Jau 
Mayen salą, kur jie buvo įstei
gę ir savo meteorologišką sto
tį. Prieš trejetą motų jie tą 
salą oficiališkai aneksavo.

Į rytus nuo Spitsbergeno ran
dasi Franz Josef žemė, kuri su- 
sideda iš kelių salą. Tos salos 
oficialiai niekam nepriklauso. 
Tik 1916 m.z Rusija pareiškė 
noro tas salas nusavinti.

Paskutiniais metais šiaurinė
se terjtorįjose daugiausia veik
lumo parodė Kanada. Tų kra
štų tyrinėjimui ji kas metai iš
leidžia $300,000. Prieš kiek lai
ko Ellesmere saloj ji įsteigė 
policijos stotį ir pašto skyrių. 
Daug pinigų ji taip pat išlei
džia briedžių ir muskąsinių ra
guočių auginimo eksperimen
tams. Prie kiekvienos progos ji 
stengiasi praplėsti savo terito- 
riją toliau į šiaurius.

• Eina varžytinės ir dėl AnL 
arktiko. Kai Byrd rengėsi eks- 
pcdicijo.ru taį Anglijos valdžia 
pasiuntė Amerikai notą, linkė
dama 7 pasisekimo . i r pa žadėda
ma Byrdo ekspedicijai teikti viA 
šokią paramą. Iš tos notos tu
rinio buvo galima aiškiai su
prasti, jog Anglija Antarktiką 
skaito savo teritorija ir j 
Byrdą žiūros kaipo į svečią,
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Kam Priklauso že
mės Ašigaliai?

Žemės ašigaliai.—- Klaidingi
sampix>ta vimaį.-— Banginių
gaudymo pramonė. Gam
tos turtai.— Briedžiai ir 

raguočiai.—Su
sisiekimo kelias.-*- šiaurinių 
teritorijų* nusavinimas.— 
Varžytinės. 

■■rr*.... ■ '——i
Kam priklauso žemės ašiga

liai? Tas klausimas dabartinių 
laiku yra tik akademiško po
būdžio. Arktiko žemės plotai 
yra apdengti ledu, šiuo mo» 
meniu daugiausia dčmesię krei
piama 4 tą ašigalį todėl, kad 
tikimasi, jog trumpoj ateity 
per jį’bus parankiausiai Ame* 
rikai susisiekti šu Europa ir 
Azija. Antarktiko jum taip 
pat yra svarbios tuo, kad ten 
pagaunama daug banginių. Kai 
kurie spėja, kad tuose tolimuo
se kraštuose randasi nemažai 
mineralinio turto.

Neapgyventi žemęs plotai 
kartais turi labai didelę vertę. 
Dąniel Webster 1848 m. aš
triai kritikavo Ameriką už tai, 
kad ji sutiko iš Meksikos pa
imti New Mexico ir Galifornią 
kaipo atlyginimą už padarytus, 
karo nuostolius. Nežiūrint į 
tai, kad į Californijos terito
riją tuo laiku įėjo Arizona ir 
dalys kitų valstijų, Websteris 
tvirtino, kad visa ta teritorija 
nėra verta nei vieno dolerio. 
Bismarck’as buvo įsitikinęs, 
jog Netolimi Rytai nėra verti 
kaulų vieno Pomeranijos gre- 
nadierio. Senovėj labai žemos 
nuomonės apie Franci ją buvo 
Tacitus. Jis sakė, jog iš to kra-f 
što niekuomet nieko geno ne
bus. Benjamin Franklin manė, 
jog iš Ontario ir Quebec pro- 
vinciją ma£ai tebus naudos* 
kadangi jos esančios per daug 
toli į šiaurius. Dabar nėra, jo
kio reikalo aiškinti, kad visi 
tie samprotavimai buvo klai
dingi. Panašiai gali atsitikti ir 
su žemės ašigaliais.

Imkime banginių gaudymo 
pramonę. Daugiausia banginių 
randasi Ąntarktiko jurose. 
Norvegai vien tik į banginiams 
gaudyti laivyną yra investavę 
apie $15,(MM\0(M>. Trys dešim
tys tūkstančių norvegą iš to 
daro sau. pragyvenimą. Sėk
mingais motais užmušama iki 
3Q,000 banginių. 1926 m. iš 
banginių būva gauta riebalą, 
kurių vertė sieke $30_,000,000. /

Pažiūrėkime dabar 4 minera
linius išteklius- Apie Antarkti- 
ką nemanę Kkas tegalima pasa
kyti, tai dar neištirta tėti* 
terįja. Tačiau, ir teA tapo su
rasti anglies laukai., Visai ki
toks reikalas yra su Arktika. 
Tytinėjimi rodo* jog šiaurinėj 
Sibiro dalyj* kuri rųbežiuojasi 
su Arktika, randasi įvairios rą- 
šies metalą^ Spitsbergene jau 
daįar yra \ kasama akmeninė 
anglis, šiaudinėj Alaskos dalyj 
'užtikta' turtingi aliejaus lau
kai, kuriuos Amerikos valdžia 
yra paėmusi j savo globą. An
glies rapdanta ir šiaurinėj Ka<« 
nados dalyj. x

Prie dabartinių sąlygų, tie
sa, nėra galimybės naudotis 
tais iiamtos turtais. Bet nėra 
mažiausios , abejones, kad, ref^ 
Kalni esahtĄ technologijos mok
slas nugaiš- visas kliūtis. Wilh-
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nyčias, per visokias katalikiš
kas organizacijas klerikalizmas 
uždėjo ,ant Lietuvos liaudies 
plaunamo gyvulio antspaudą ir 
smilkino kiekvieną j updžiau- 
sios priespaudos ir naudojime 
žygį '‘šventos bažnyčios’* kody
lais,

Lietuvos liaudis, darbo ma
sės, kovoje už savo galutiną 
išsivadavimą, kovoje už naują 
Lietuvą
su reakcijos tarnais

tiek kitose

s Berlyno “Kovoje” įdėta, 
po diskusinis straipsnis, 
K-io rašinys, pašvęstas dabar
tinės padėties gvildenimui: ,

Užsigalopavę prieš faši'stų 
valdžios despotizmą, dažnai pa
mirštame savo spaudoj benf 
kiek giliau pažvelgti į visunią 
politiškai ekonominės ir kultū
rines reakcijos musą krašte. 
Pamirštame, kad valdžios des
potizmas 'tėra tik vienas jš 
priespaudos ramsčių. Jį nuver
tus, nevisumet seka išsivadavi
mas. Toks politiškas “laimėji
mas”. kairiųjų partijų dažniau
siai baigias tik iki tol buvu
sios ekonomines ir kultūrinės 
reakcijos laikinu pridengimu 
pažangia iškaba. Esmėje vis
kas lieka po senovei. Tokia 
būklė gali tverti tol, kol politi
nė valdžia negiliai teužgauna 
reakcijos interesus. Bet kai tik 
ji įeina kolizijon su reakcija 
tai arba ji turi pasitraukti, ar
ba paskelbti mirtiną k,ovą re
akcijai, kaipo visumai 
vos 
jos 
tos
lyg pamiršo, kad siekiant poli
tinės, socialinės ir dvasinės; 
laisvės, visu griežtumu tenka 
kovoti su trims pagrindiniais 
bingumais, su trims priespau
dos pavidalais: valdžids despo-, 
tizmu, kapitalistiniu naudoji
mu ir — ypačiai mūsų krašte 
— su klerikalizmu.

Tas. neįsigilinimas dalykų 'ės-, 
mėn ir nedavertinimas kapita
listinės—klerikalinės A reakcijos, 
mano supratimu, .buvo viena 
svarbiausiųjų priežasčių pavy
kusio fašistinio gruodžio per
versmo, kuriame kaip tik pa
sireiškė minėtos dvi priespau
dos formos, kovoje už trečią.

Įsižiurėkim arčiau j minėtas; 
tris pagrindines šių dienų blo
gybes: Valdžios despotizmas 
veikia išviršiniai — kumščio ir 
durtuvų jėga, kalėjimų ir kar
tuvių žiaurumais.

Kapitalistinis naudoj įmas, 
paversdamas darbininką darbo 
mašina, arba darbo gyvuliu, si- 
stematingai čiulpdamas visas 
jo pajėgas ir atimdamas visą 
jo laiką; veikia ne tik'išvirši
niai, bet ir išvidiniai — truk
do žmogaus plėtotę ir slopina 
jo dvasios jėgas.'

Klerikalizmas veikia tiesiogi
niai tikinčio žmogaus dvasią. 
Kunigas, kai vedama kova už 
laisvę, yra didesniu jan priešu 
už kapitalistinį siurbėlę, blo
gesniu už valdžios pastatytą 
žandarą. Brutali žandaro' kum
štis, jo retežiai ir kalėjimai ne
turi galios užgniaužti žmo
gaus dvasiai. Tuo tarpu kuni
gas, prisidengęs krikščioniškos 
meilės kauke, pamažu, nepaste
bimai švirkščia žmogaus du- 
šion nuodus, kurie ją paraįižuo- 
įja'ir užmuša -

ky^tos dieną diegduifnas v jai 
BStklmuiftą, ateižiadęjiiiią, vdr- 
aiškumą ir nuolaklumą,

Mokindamas . pasitenkinti 
mažmožiu, išsižadėti, visa kas 
Žemiškai klerikalizmas nusteb 
bia įgimtus žmogaus laisvės 
troškimus, -visą kūrybinį jo 
prigimtiem audringumą ir pa- 
gramzdina jį arba į liguistą 
pasiutimą, arba į ramią davat- 
kišltą idiptiWią/ pamažu Uon- 

nigui žmogaus ir kūną ir dū
šią. p. z

Kunigas paraližūoja protą, 
perduodamas jį aklo tikėjimo 
valdžion.-O kai turi savo ran
kose brutalią jėgą, persekioja 
mokslą didžiausiu įnirtimu'. Ne-

— paikina lais- 
yą< revoliucinę dvasią* nuo vai-

jie

persekiojimus” Lietuvoj

yra nelietos
'kąlbąfc ąpję; beųt kokį tikrą ląi- 
mėjį^ąĮ jMėj^bątij K$d 
r|ąk(įiją ^panaudok visą;;; kaįl 
tik- ’ atgautų pralaimėta. ‘ Ilgai 
jr laukti’nereikėjo* Prisimin
kim" tik klęrikalų sabotažą, v jų 
šlykščią akciją, vedamą su Ol
šausku ir Ambrozaičiupryšaky 
per "Tautos; ,Valią”, ją diriguo-'

turės atsiskaityti ir
- kleri*

pcdicijo.ru


šeštadienis, balan, 11, llfel

šiandien šokam-dainuojam!

NoraRašo —

Cicero

£

NAUJIENOS,, Chicago, III

Tarp Chicagos
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo 

darbuotė

Šios* ištikrųjų pavyzdingos 
lietuvių moterų organizacijos, 
nors nedidelės narių skaičium, 
ne žiemos šalčiai netrukdo, ne 
pavasario gamtos grųžybės ne
vilioja nuo • užbrėžto tikslo, 
būtent teikti materialinę ir mo
ralinę pagelbų musų betur
čiams ir pagelbos reikalaujan
tiems lietuviams, ypatingai šei
mynoms.

šis kliubas ištikrųjų gražiai 
tvarkosi, rengdamos kelias lab
darybės tikslams pramogas per 
sezonų, kurių pelnas, kartu su 
narių mokestim ir dar jų įvai
riomis aukomis sudaro fondų 
iš kurio teikiama nuolatine pa- 
gelba nelaimingoms šeimynoms.

Be to, kiek pagelbos iš savo 
iždo kliubas randa galimybės 
suteikti, yra tam tikras komi
tetas kuris stengiasi surasti 
pagelbos dar ir svetimtaučių 

• įstaigose, tokiose įstaigose, 
apie kurias dauguma pašalpos 
reikalaujančių lietuvių mažai 
žino ir nežino nū kaip prieiti.

Darbas panašaus komiteto 
yra nelengvas ir be abejonės

[Acme-P. A. Photo]

Robert Fry, pasažierinio aero
plano pilotas, žuvęs kartu su 
septyniais kitais asm'enimis 
lėktuvui ekspliodavus ore. Ne
laimė atsitiko kovo 31 d. Kan- 
sase.

viso labdaringo darbo, kurį 
kliubas jau kelinti metai dir
ba. Ar ne graži lietuvių mote
rų organizacija?

Cicero

’ Kaip 7:80 vai. vakare p. Lu- 
kštienes svetainėje 15 ir 49 Ąv. 
visi geri lietuviai šoka ir dai
nuoja kartu • su “Aušrele” tik 
už vienų kvoterį!

Muzika gera, ūpas geras. Vai
šės bus geros na’ ir ko daugiau 
reikia?

Reiškia,. einame ir atsigavėsi
me! Chicagie^iai “koman”!

—Reporteris.

I

Užmuštas Jonas Tamošauskas

Naujienų Spulkos nauja serija prasi
deda sų pirma’ dieną balandžio. Da
bar laikas įstoti ir sutaupinti užtektinai 
dėl senatvės arba kokios nors nelaimės.

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

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
susirinkimas įvyks septintadieny 12 d. 
Balandžio (April), 1931, Lietuvių Au
ditorijos svetainėj^ 3133 So. Halsted St. 
1 vai. dieną, ant pirmų lubų. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes randasi 
daug svarbių keikalų aptarimui. Taipgi 
bus rinkimas darbininkų dėl busiančio 
pikniko Kapų Puošimo dienoje ir atei
dami susirinkimąn atsineškite atvirutes, 
l$aipo ženklą, kad esate loto savininkas- 
kė, nes be atvirutės nebusite įleidžiami 
į susirinkimą. Kviečia Kapinių Valdyba

ATSILIEPKITE
Kas užmokėjote taksus $32.05 

Nąujienų čekiu ir užmiršo 
pridėti taksų bilų? Miesto 
kasieriusj čekį • sjigrųžino ir 
jūsų taksos liko nemokėtos. 
Atsilankykite į Naujienas 1739 
So. Halsted St. 1

16
o

ir

Garfield Pątk Lietuvių- Vyrų it Mo
terų Pašebpinis Kliubas rengia pavasarinį 
balių, kuris įvyks subatoj, balandžio 
(April) 11, 1931 m., 6 vai. vakare', 
3929 W. Mądison St.

Bus prirašinėjami nauji nariai nuo 
iki 20 metų be įstojimo mokesties. 
nuo 20 iki 40 me^ų už $1.00.

Tikime, kad Tamstos dalyvausite
pasinaudosite maloniu pasilinksminimu, 
kuris įvyks su atyda prirengtas musų ko
miteto. 4 Kviečia visus Komitetas.

ISKolonijos S, L. A. 129 kuopos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, balandžio 12 
d., 1:30 po pietų. G. Chernausko sve
tainėj, 1900 Union Avė. Visu narių 
pareiga atsilankyti, nes yra svarbių rei-. 
kalų aptarti.

Teisybes Mylėtojų Draugystes, mė
nesinis susirinkimas įvyks nedelioj, 
Balandžio 12 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 12 vai. dieną. Malonė
kite skaitlingai atsilankyti, nes bus 
daug svarbių tarimų. Kurie esate 
skolingi draugystei — užsimokėki
te, nes nuo šito susirinkimo busite 
išskirti iš draugystės.

Draugystės balius įvyks nedėlioj, 
balandžio (April) 12 d., Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 6:30 vai. vakare. 
Svečiai atsilankiusieji ant Baliaus, 
būs priimami į draugystę veltui. Už 
neatsilankymą ant Baliaus — baus
mė pagal nutarimų.

S. Narkis, Sekr.

A. Zalagenas, sckr.

■Draugystės Dt.'Vinco Kudirkos mė
nesinis susirinkimas įvyks Šeštadieny, ba
landžio 11 d.. 1931 m., M. MeM4Ži<J 
svet., 2242 W. 23rd Place, 7:30 vai; 
vakare.^ ' .. v ,r. ...,
bųtinai atsilankyti į šį susirinkimą.

A. .Kaulakis, fin. rašt.

*' • ' • ; '■ ■' f

Nori* Sido. Rytoj, balau#!* 12 <L 
IQ vai. ryto “ByunėUa” turis sava m- 
mpitM Almėta Simo n s sv«ahrija 1640

\1 W. 23rd Place, 7s3O vai; Hancock St. Taipjau įvyk* toj pačioj 
Visi nariai ir narės kviečiami vietoj “Bijūnėlio” vaikų draugijėles 0-

VU susirinkimą;;. Tėvai yra prašomi 
nepamiršti atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstymui. — Tėvas.

.siąnsnu i n
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

o The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus biznį Kovo 25, 1931, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriui Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discounts .............. ..........
Overdrafts ..............................................
U. S. Government' Investments ......
Municipal and Corporation Bonds .. 
Banking House (Eųuity) ............... ••..
Furniture and Fixtures .......................

. Real Estatc ...........  ,Č.......
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources ....................

$2,243,238.3 7 
695.49 

77,615.32 
543,497.75 
168.000.00 

15,668.87 
4,609.72 

510,266.08
13,426.34

Ketvirtadienio vakarų, 9:15 
vai. and Albany ir Douglas 
blvd. tapo automobilio mirtinai 
suvažinėtas Jonas Tamošaus
kas, 38 metų amžiaus, kilęs iš 
Lietuvos, Panevėžio apskričio. 
Velionis nuo 1926 metų buvo 
Cicero Lietuvių Raudonos Ro
žės Kliubo narys.' Giminių arti 
neturi. Kūnas randasi pasgra- 
borių Serevičių, 1544 15th Avė., 
Cicero. Telefonas, Cicero 294,

' i
Bridgeport. — Ch. Liet. Auditorium 

B-vės. direktorių ir draugijų atstovų su
sirinkimas įvyks balandžio 13 d., 8 V 
v.,,’ savoj svetainėj. Prašomi .visi susi
rinkti. nes yra svarbus reikalas. Kovo 
30 d. extra susirinkime tapo nutarta 
leisti laimėjimui automobilių piknike 
birželio 29 d. Tai pasiimkit parda
vimui tikietų (kaina tiktai 15c.). Dirb
kime visi dėl Auditorijos labo, o darbas 
duos naudos. — Valdyba.

Juokų Vakarėlį ir Bankietą rengia Totai Resources $3,577,017.94

ATSAKOMYBĖ

$3,577,017.94

Marąuette Fark
Suvažinėjo Gricių vaikų

PRANEŠIMAI

3018 So.

r-rr

Columbia

umbia

vai.

16į88F

16185F

16195F

16192F

16186F

CITY
lllf

Garsinkitčs “N-nose”

General

16046F
16072F
16083F

~ Polka
— Polka 
Pilkas”, Pęlkjj

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. Komitetas.

fin. sekr. Ant.

bus ,
nori smagiai. laiką praleisti.

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

16145F
16154F
16163F
16044F

Tamstos galite gauti dabar visus 
naujus rekordus musų krautuvėje.

Rekordus taipgi siunčiame ir į ki
tus miestus ir už prisiuntimą nieko 
nerokuojatne.

UNITED STATES LINES
GENERAL OFFIOES 

45 Rroadvvay 
New York City

daug linksmesnėse aplinkybėse 
jos galėtų praleisti savo laikų, 
tačiau didžiausį smagumu jos 
turi, kai nors trupučiukų gali 
kieno skausmams ir kentėji
mams. palengvinti, įnešti į kie
no nors visai vargingų namelį 
nors mažučiukų saulutės spin
dulėlį...

Velykoms šis kliubas priren
gė ir biednoms šeimynoms iš
dalino 24 pintines maisto, ir 
ai buvo tiktai priedas prie to

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikys savo mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, balandžio 12 d., 1 vai. po pie
tų, Antano Čėsnos svet., 4501 South 
Paulina St. Draugai ir draugės malonė
kite atsilankyti,, nes yra svarbių nuta
rimų apsvarstyti, Sekretorius.

‘ 18tos gatvės apielinkėje, Rožinis Ba
lius, rengia Liet. Vakarines Žvaigždės 
Pašelpos Kliubas, balandžio 11 d. G.. 
Chernausko svet., 1900 S. Union Avė. 
pradžia 7 vai. vakare. Atsilankę ga
lės įstoti į kliubą be įstojimo mokęsttes.

Komitetas.

Nepasigailėsite, turėsite dau
giau smagumo .negu iš bile ko
kio moving show. Musų jau
nuolės ir jaunuoliai los kaip 
tikri artistai,. Rytoj, bal. 12 d., 
2 val.r po pi et, Hull House te
atre, 800 S. Halsted Str.

Capital Stock ................
Surplus ....... .......... .........
Undividcd Prdfits .......
Reserve Account ...........
Dividends Unpaid ........
Deposits ............ ............
Due to Banks ................
Re-discounts ..................
Other Sundry Liabilities

Totai* Liabilities ..

200.000.00
200,000.00
126.266.73
44,702.36 

36.00 
2,976,362.06

5.485.93 
15,000.00 
9,164.86

A STATE SAVINGS BANK
įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Pavasarinis 
RAKANDŲ 

Išpardavimas!

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams

LIETUVIŠKAS 
RADIO 

PROGRAMAS
Pavasaris atėjo, pokšteliai liz; 

dus sau sukasi, gamta atgijusi 
puošiasi savo gražumu — visi 
linksminasi ir dabinasi, idant iš
didžiai patikti visų laukiamų va
sarų. Sūnūs žmogaus yra visų 
gamtos gyvūnų karalius, privalo 
save ir savo gyvenimo vietų iš
puošti kuogražiausia. Gražios 
drapanos puošia žmogų išlauki
niai, nauji gražus namų rakan- 
dai-fornyčiai, puošia žmoguj vidu
jiniai. Papuošti kambariai nau
jais gražiais rakandais daro į- 
spudį malonumo į. atsilankiusį 
svečių ir pačiam daro smagumų, 
kad namų reikmenys yra sulig 
tavo skonio. Mes dabar, šiame 
pavasariniame musų rakandų iš
pardavime darome didžiausių nu- 
piginimų pirkėjams. Būdami tik
rais lietuviais norime savo bro
liams lietuviams pasitarnauti ne 
vien savo puošnių rakandų kai-. 
nos pigumu, bet taipgi duodam 
lietuviškus radio programas pa- 
nedėlio vakarais iš stoties WHFC 
1420 kilocycles nuo 7 iki 8 
vakare.

Musų bargenąi tarpe daugelio ki
tu yra dar sekami:

L Parlor setas kaina ^7^1 
$150, parduodam už I w

2. Bcdruimio setas kaina $CQ 
$150, parduodam už

3. Dining-room setas kai- CJQ 
na $85, parduodam už

ESAM TIKRI, KAI? NAUDOSI
TĖS ŠIAIS MUSŲ BARGENAIS 

— LAUKIAM.
MUSU RADIO VALANDA 

Lietuviškas Programas
Kiekvieno panedelio vakarų iš 

stoties WHFC 1420 knocyctes nuo 
7 iki 8 valandai vakare." Kvie
čiam klausytis — M. P. JAVA- 
RAUSKAS ir J. BERTULIS — 
savininkai

UPHOLSTEREŪ
FURNITURE 00.

2314-16 W. Roosevelt Rd.
Tel. WEST 5743

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rast., 5959 S. Carpenter St., 
Ben. M. Butkui, iždininkes, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož-i

• ną menesį pirmame penktadieny,' Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare.

Vakar popiet apie 5:40 vai. 
tapo mirtinai suvažinėtas ties 
savo namais lietuvio kontrak- 
toriaus p. Griciaus vaikas. Gri
cių namai randasi ant 2462 W. 
69 St.

Gricių kaimynų vaikėzas va
žiuodamas savo forduku visu 
smarkumu pataiko į beeinantį 
skersai gatvės vaikų ir smoge 
su tokiu smarkumu, kad vai- 
kas tapo numestas kokius 30 
žinksnių į šalį, ir vietoj užmuš
tas.

Užmuštojo • vaiko tėvai at
skubėję rado jau ’veik mažai 
gyvų. Vaikas nuvežtas į sv. 
Kryžiaus ligoninę. —P-edis. 6 SPECIALIAI VADOVAUJAMOS EKSKURSIJOS 

LEVIA'tHAN - - Gegužės 9 d.—27 d,—Birželio 17 d.
Asmeniškai prižiūrint* ir vadovaujant Mr. Jos. Turėk

Kodėl Nekurtos Nuosavybės Yra Pelningos?
Kadangi jos turi \

1. Transportaciją,
2. Pagerinimas
3. Zonų Restrikcijas
4. Vieškelius
5. Kulturįhes ir Pasilinksminimo Vietas
6. Užtikimą organizaciją ir. pagalios.
7. KAINĄ. Kaina neturi būti augštesnė kaip kitose turin-

No.
No.
No.
No.

’ No.
No.

|N°.
čiose 6 pagrindus apielipkėse.. Vįsuomet žiūrėkit kad butų šie VISI
7 dalykai. Neapleiskite nė vieno. •

PUBLIC INFORMATION DEPT.’

George F. NIXON & Company
1 G7 West Monroe St. CHICAGO

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago,' 
III.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Avė., nut. sękr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., 
Valančunienė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškienė, 
Emerald Avė., kasos globėja, Marta 
Kizienė. 3232 S. Union Avė., iždi
ninkė Urš. Radževičiene, 3347 So. 
Union Avė., maršalka Kaz. Astraus
kienė. 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

PASKAITA
Paskaita temoje “Mūšų Visuomenė” 

bus skaitoma J. Laukio,. Mildos svetai
nėj, ant 3čių lubų, 3140 S. Halsted St. 
septintadienį, balandžio 12 d., 1931 m. 
Pradžia 2:30 vai. po piętų. •
-r...................... .

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m., prm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PI.,, pag. Kaz. Kačinskis, 7204 
S. Rockwell St., nut. rašt. Joe Da- 
bulskį, 2046 W. 42 St«, iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, III., kasierius A. Čėsna, 4501 
S. Paplina St., kasos globėjai —« S. 
Skfldulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškevičia, ligonių ko
mitetai —i- A. Čėsna ir O. Davė.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Čėsnos- svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdybą: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė., nut. rast. Peter Killis, 3144 
Auburh Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rast., Jonas Stanaitis, 6918 So. 
Maplewood Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėn«5 

šio pirmą sekmadienį* 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitnr.>
Klausdami informaci- 

jų iš kitų miestų 
rašykite

■KAU4IEJi.0S; 
1739 So. Halsted’St1 

CHICAGO, ILL.

Naujausi Lietuvis 
ki Rekordai

1 6 1 99 Pabaigiai Panelė 
Gegutė ir Našlaitė

16198F Paklausykit Jus Lietuviai 
Kelaiš — Vieškelis

1 6 19 Op Kad Pavasaris Ajeina 
Vyrai, Moters Negirtaukit 

16193F Žcmaitelių Polka .
Marytės ir Jonuko Daina 
Vyras Pijokėlis Daina 
Pasakykie Panaitėlč Daina 
Mergų Polka 1 
Laukiu Tavęs 
Vestuvių Valcas 
Nauja Gadynė Mazurką 
Trauk, Simniš|f.i 
“Ėjo Mikasr 
“Vilkas — 
“Liudvikas” Polka

1619F Vaikinų Bėdos
I Merginų Bėdos 

Lietuviška vešelija pilnas setas,’dalys: 1 O 1 A K J- < 1
16187F

1, 2, 3, 4, 5 k 6 
Prūsų Užpuolimas 
Vaikelio Polka 
Muzika-Muzika 
Munšainukas 
Vestuvių Polka 
Stųmbriškių Polka 
Pragėriau Žirgelį 
Velnių šimtas 
Storų Bobų' Polką 
Kalinio Dajųa

RADIO PROGRAMAI 
LIETUVIŲ MUZIKOS

NEDĖLIOMIS iš W. C. F. L., 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
KETVERGAIS iš W. H. F. C., 1420 kilocycles. nuo 7 iki 8 v. vąkaro

Duodami

JOS. F. BUDRIK
RADIO IR MUZIKOS KRAUTUVĖS 

3417-21 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 8167-4705.

LEVIATHAN - - Liepos 4 d.
Asmeniškai vadovaujant Mr. A. V. Bisca 

(Abi ekskursijos per Cherbourg) 
REPUBLIC - - Birželio 3 d. 

Asmeniškai prižiūrint ir vadovaujant pp. Bisca 
ir Condon .

REPUBLIC i; - Liepos 22 d.
Asmeniškai vadovaujant Mr. H. Condon 

(Abu išplaukimai tiesiog į Hamburgą)

CHICAGO OFFICE 
Charles Krcilek, Gen. Agt. 

210 No. Michlgau Avė.

■ffCJOK

PASKUTINIS KEPURINIS BALIUS

. -J ■

Daugiau informad f‘<‘ r 
cijų, kainos ir tt. 
teikiamos parei
kalavus pas vie
tinius agentus 

arba pas

Šiuomi pranešu, visiems draugams ir pažįstamiems, kad 
persikėliau į nuosavą namą. Kurie turėsite kokius nors 
reikalus arba reikalausite mano patarnavimo, meldžiu 
kreiptis antrašu'

A. F. STANEVIČIA
MUZIKANTAS 

T rombonę-—Bary tone—Concertina 
Parųpinu muziką visokiems reikalams 

3451 Wallace St 
Telefonas YARDS 5810

se-
59c

LąBąi geri

'U II1" IĮ......

................... Į Į Į

11 11111 ...... .
r-.

k MALEVII Išpardavimas
Geriausios malevos ir kitos namų reikmenys už

* ' žemiausias; kainas Lietuvių Krautuvėje

* RELIABLE išdirbys-
tės M ALE V A

Jau sumaišyta, 12 įvairių spalvų, taipjau ir bal
ta. $2.50 vertės. Galionas .................. $1.48

Musų Augštos Rūšies
Varnišiai

Padaryti iš geriausių medžiagų. Duos tikrą pa
sitenkinimą. £2.00 vertės. Galionas ......... $1.50

Brušiai Malevojimui
Geriausios. rūšies. 4 colių didumo, 
pečiai. $1.25 vertės. Kiekvienas .........

Steplederiai
DVIGUBO STIPRUMO

5 pėdų
6 i

.. 99c
$1.39
$1.79
$2.29

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė.,
netoli Roctfwdt St. <

Telefonas Lafayette 6195 
CHICAGO, JLL.

"* 1

1901 West 47th St., Chicago, III.

Rengiamas

Tautiškos Parapijos Svetainėj 
Šubatoje, Bal.-April 11,1931 

3501 S. Union Avė.
Pradžia 7 vai. vakare. 

z UŽKANDŽIAI UŽ DYKĄ
Bus, duodamos dovanos už gražiausias ir prasčiausias kepures. Taipgi 
iŠlaimėjimas lempos ir kviętkos. Kviečiame visus atsilankyti kas

Širdingai visus užkviečia
RENGIMO KOMITETAS.'

II|I^I1II|• ................ i . ....................... .. ........ ....... ............... .......■■I.IIW</
..... ............. ■" U L' '‘1

"■ .......................  .......... ......................l.o.W>lll>Ą

1-mas PAVASARINIS BALIUS
Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė 

Nedėlioj, Balandžio 12 d., 1931 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 South Halsted Street;

Pradžia 7 vai. vakaro. - Įžanga 50c ypatai. 
Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti ir linksmai lai

kų praleisti prie geros muzikos.
< \ Kviečia Komiteto*.



Sat. April 11, 1931

Cicero

liuli

TEATRAS

Per Devynioliką Metų

TI« A

temą

Rytoj bus lietuvių 
radio programas

$20.00
$21.75

ysss

'S j," ';Rt. ' '' ■' į *

’i . . ■

šftštadiends, balan. 11, 19^1

Chicago Lithunian 
Chorai Society «n:____ 99

PASINAUDOKITE
TIKRAIS DABAR ESANČIAIS 
k BARGENAIS ant plumbing* 

ir apšildymo prekių.
Išmintingi žmonės 
pasinaudos šiomis 

^k nepaprastomis 
Vertybėmis 
ir pirks 
„ dabar.

PAČIOS GERIAUSIOS RŲŠIES BALTAI ENAMELIUOTOS SINKOS SPECIALIAI 
52 colių nulenktais kraštais .sinkos, kol jų išteks, 
kiekviena ..............    . ..j ...........
42 colių kampine apron sinkab kiekviena ,

Linksmiausia Vyčių Ekskursija Tiesiog į KLAIPĖDĄ
Birželio-June • 6 d. Ijiivu “HELLIG OLA V’

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

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pirmyn ir Orkestro 
vakarėlis

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

ŠVEDU AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

Come one, come all! to the 
HaTd Time Party given by the 
members of the chorai society. 
A good time ir guaranteed. 
Don’t forget and come dressed 
for the Ha r d Time Party, and 
fun galorc is in store fo reach 
one. Besides, this, dance to 
your hcart’s content to good 
music, and bring your friends! 
Let’s all enjoy ourselves toget-

Didžiausia Bendra Ekskursija
Gegužės-May 15 d. Laivu “UNITED STATES

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos._____

Rytoj, Rytoj, Rytoj, Rytoj— 
nepamirškite rytoj bus vaidina
ma Vytauto Paliuosavinias 
Jums rupi musų jaunuomenė 
taigi būtinai ateikite musu jau 
nuomenės teatran, 2 vai. pc 
piet, Hull House, 800 So. Hal 
sted Str.

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
Gegužės-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII

Mes turime perdaug 
šio didumo Basin ir 
mes 100 parduoda- 

me po 

$5.75

Grąžus pleituoti 
sinkų fixtiiriai 
muilui

Rytoj, Rytoj, Rytoj, Rytoj— 
nepamirškite rytoj bus vaidina 
ma Vytauto Paliuosavimias 
Jums rupi musų jaunuomenė 
taigi būtinai ateikite musų jau 
nuomenės teatran, 2 vai. pc 
piet, Hull House, 800 So. Hal 
sted Str.

stoties WjBDC, 1210 klc. duo
dama baltgudžių 'radio pusva
landis, Bus p. J. J. Voronkos 
prakalba, velykinės dainos, ari
ja iš operos “Boris Godunow’\ 
kurių padainuos Maksim Kas- 
tyliuk; taip jau padainuos ar
tistė Marija Diak. Pabaigoj 
baltgudžių šokių muzika.

Sekmadienį, balandžio 12 
nuo 4 30 ligi 5 vai. popiety

lyvaus parinktiniai lietuviai 
dainininkai ir dainininkės, taip
gi bus graži muzika, juokai, bė
gančios žinios, kalbos ir kitokie 
įvairumai, šiuos programas 
rengia ir finansuoja lietuvių 
firma The Peoples Furniture 
Co., savininkai dviejų didelių 
krautuvių radio ir rakandų, 
4177-83- Archer Avc ir 2536-40 
W. 63rd St., Chicago, III.

Klozetų Sėdynes, kurios 
tiks kiekvienam toileto 

rpuodui. Golden ąžuolo ar ber
žo mahogany $1.65

tų~ rudenį jau galėsime ir dar 
drųsiau ^pasirodyti ,su lietuviš
kais kandidatais.

Turėdami apię 4000 lietuvių 
gyventojų Cicero, galime daug 
pasiekti. Tik vienybės reikia. 
Tad parodykime, kad reikale 
mokame būti vienybėje. O tai 
parodysime, kada visi šiandien 
eisime balsuoti už p. Kizų "į 
Board of Education.—Cicerietiš.

ši vakarą, balandžio 11 d. 
Mildos svetainėje bus gražus 
pasilinksminimas, kurį rengia 
Chicagos 'Lietuvių Choras Pir
myn ir Chicagos Lietuvių Sim
fonijos Orkestrą. Tai bus jau
nuomenės susirinkimas po 
sunkių praktikos darbų savo 
tarpe ir su sayo artimiausiais 
sykiu pabūti, padainuoti, pa
šokti, užsikąsti ir arčiau susi
pažinus toliau dirbti kultūrai. 
Jaunuoliai rengėjai kviečia ne 
tik jaunus amžium, bet ir jau
nus dvasia, kas tik myli dainą, 
džiaugsmų ir nuoširdų draugiš
kumą.

Antra Amerikos 
Lietuvių Laikraščių 
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

EKSKURSIJA

Neri. Bal.-April 12, 1931
2 vai. po piet

HULL HOUSE TEATRE 
800 So. Halsted St.

Kviečia Rengėjos 
Jaunuolių Mergaičių Kliubas 

“RŪTA”
Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintiną ir pilną įvairumų 
v malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje. .

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

27 Whitehall Stret, New York City
248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Saite St., Chicago, UI.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Liepos-July 3 d. Laivu “FREDERIK ¥111” 
Liepos-July 25 d. Laivu “UNITED STATES” 

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

L°uis W. Kizas
šiandien visi Cicero lietuviai 

einame išrinkti savo tautieti p. 
Louis Kizą į švietimo Tarybą 
(Board of Education). Nuo šio 
pasirodymo daug prikalusys ar 
mes Cicero lietuviai reiškiame 
ką nors,savo miestelio politikoj 
ar nieko nereiškiame. Jei šian
dien Išrinksime p. Kizų, tai ki-

ŪŪO ŪC 
e šlife

10 State Street, t s 
Boston, Mass. f 

kitos žinios teikiamos nemokamai

Rūtos” Kliubo 
teatras

Pilnas Maudynės kambarys už didelį sutaupymą. TRIJŲ ŠMO
TŲ SETAI SU VISAIS TRIMINGAIS $44 90
17x19 Prausykla—plataus užlenkimo stiliaus su china kranų rankenomis, nikeliuo
tais sieteliais ir P. ,0. plūgas. Pilnai tiktai $9.90
4, 4^Ą ar 5 pėdų maudyne ant kojų su vieno šmoto kranų kombinacija su china 
rankienomis dėl šalto ir šilto vandens —sujungti vvaste ir Over- F O

lflow. Pilnai tiktai už ........................................................... .......... .
Tikro blizgančio china Klozeto kombinacija, susidedanti iš tanko, puodo ir,iš arba 
Golden Ąžuolo ar Beržo Mahogany sėdynė Pilnai tiktai $12.50

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

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

nuolatinis susisiekimas New York Kopenhaga — Klaipėda.

BUY
COMPL

Lygiai >2 vai. po pietų girdė 
sime puikų lietuvišką progra 
mą iš galingos stoties W- B 
B. M. 770 cilocycles.

Išpildyme šio programo da

šis bankas griežtai laikėsi savo tikslo — 
užtikrinti, kad kiekvienas doleris, kurį 
jam paveda jo depozitoriai, visuomet bu
tų vertas 100 centų.
Tai ir dabar tebėra musų tikslas — patar
navimas, kuris atkakliai ginamas metai iš 
metų.
žmonių pasitikėjimas subudavojo šį ban
kų iki dabartinio jo stiprumo. Jums 
taipgi bus smagu čia saugiai bankiuin- 
kauti.
Mes būname atdari Seredos ir Subatos 
vakarais iki 8 valandai, kad patarnauti 
jums, jeigu negalite ateiti dienos laiku.

ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIE

---------svarbi Pastabai
Labai numažintos kainos trečios klcsos tiktai $150 į Klaipėdą ir atgal 

ant sekančiu išplaukimų iš New York:
Balandžio-April 11 d. Laivu “UNITED STATES”
Balandžio-April 25 d. Laivu “FREDERIK VIII”

Laivakortės*' geros dviem metam. __________________

Central^ŽS^Bank
ATRUST COMPANY 

lUOWest35thStreet
AStateBank • • • • A Clearing House Bank -

Del kitų išplaukimų iš New Yorko greit susisiekti su 
KLAIPĖDA, iliustruoti 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. Micbigan Avė.
Cbicago, 

tnformacijos

her! A good time is in storė 
for everyone,

When
Where Milda’š Hali
Time—8 o’clock
Invitaion—50c.
Toodl-oo!—See you tliėre!

A.' K

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
(tPer ČhrlhejvlrAir&ą, AvjejdLiJcp) 

Šiemet Trys Specialės Ekskursijos į Lietuvą 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM
Balandžio 30, Birželo 27, Liepos 23

šį sekmadienį vaidiniui
- House teatre

Jaunuolių Mergaičių Kliubas 
“Rūta” pirmų syki pasirodys 
visuomenei su ,gražiu parengi
mu, kurį rengia šį sekmadienį, 
balandžio 12 d. lygiai 2 vai. po 
pietų liuli House Teatre, 800 S. 
•Halsted St.

Programa susideda iš dviejų 
vaidinimų ir baleto šokių. Bus 
vaidinama drama “Vytauto Pa- 
liuosavimas” ir komedija “Sal
dainiai ir Vagis”. šokių en- 
sambly dalyvauja jaunoji baleri
na p-lė Aldona Norvid’a'itė. Vai
dinimai ir baletas yra sureži
suoti Kl. Jurgclionio.

“Rūtos” Kliubas yra dar vi
sai naujas žiedelis musų čiagi- 
mėj jaunuomenes vainike. “Rū
tos” narės, pradėjo kukliai, be 
reklamos, bet iš jų, pirmojo pa
siruošimo matyti, kad jos sie
kia ne “džozinio meno”, kokiu 
mus kaikurie “profesionalai ar
tistai’ nori nuliuliuoti. Ameri
kos lietuvių jaunuomenė darbu 
parodo, kur link mums sukti. 
Linkėtina jaunajai “Rūtai” ge- 
giausio pasisekimo jos pirmam 
bandymui, ir, žinoma, pasiseki
mas bus, jei skaitlingai apsilan
kysime į šį jų pirmąjį parengt- 
mą.-^-Draugias.

a indu N 

$3.45

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu
“AQUITANIA”

BiržBlio-Jurifi 16,1931 
Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
bus proga važiuoti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAU? IENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS

M. LEVY & CO
VYRIAUSIAS OFISAS IR ŠIORUIMIS 

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

SOUTH CHICAGO SKYRIUS 
9302 CommerciaI Avė. 

Tel. SAGINATO. 4847

APŠILDYMO PLANTAI UŽ NEPAPRASTAI ŽEMAS KAINAS. 
Dugnas jau tikrai tapo pasiekta?, ant kiek paliečiamos yra apšildymo plantų, kai- 
uos. Jus galite užsisakyti dabar ir busite tikri, kad jus gaunate geriausį kų pinigas 
gali pirkti už žemiausių kainų kokios nenuvo per daugelį metų. 

Įsidėkite sau boilerį dabar. Užmokėkite už jį. ateinančią 
NEIMAM NUOŠIMČIŲ PER TRIS MĖNESIUS.

Radiacija 30c už ketvirtainę pėdų.

. -„...„.a.*-. !, n-—.. I J     - ■ 4—T-4*   
. ■ « JĮ 1 _ -

Visas vakaras kainuos tik 
50 centų, už kuriuos svečiai bus 
pavaišinti ir užkandžiais. Pra
sideda šį vakarų Mildos svetai
nėj. Prašomi visi.—Draugas.

Chicagiečiai išsiilgo
Teatro—
Tai štai—
Jaunuolės Mergaitės 
pateikia Jums puikų 
vaidinimą, kur 
aktoriais bus gabiausios 
jauniausios spėkoj. 
O, žinoma, jus visi 
ateisite musų 
pažiūrėti. - 
Vaidinsime:

Dramų:
VYTAUTO PALIUOSAVIMAS 

Komedija:
SALDAINIAI ir VAGIS 

šoksime tautinius ir 
kitokius ensamble šokius, 

dalyvaujant
Aldonai Narvidaitei 

Mus prirengė 
K. Jurgelionis 

Musų laukiamas 
teatralis pasirodymas

Į The English Cohimn

N0W
ATING^t

(illiiiilHllliin

HUMM



Graboriai

paslaptis

PRANEŠIMAS

Graboriai
Gazolinas po 9 centus

klausimu jau yra

Felix Pieža

Šimtas mėty progreso 9252

Advokatai

arti

City Hali tebevaloma
Graboriai

0331

0563

John Kuchinskas

Lietuviai Gydytojai

Phone
4729

STASlULlŲ ŠEIMYNA

žmonių pažangai 
gins Gari Berrei-

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

J. p. wattches 
Lietuvis Advokatas

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Musų patarnavimai lai* 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky-

L Ulevičius 
GRABORIUS iR

prie 
duodu 
electric 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patari-*1646 W. 4.6th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

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

2 iki 3 po pro 
nuo 10 iki 17 
Plaza 320 7

Vakar dienų paskelbta', kad 
jau virš 3,000 Thbmpsono sam
dinių tapo pašalinta iš darbų ii 
dar 3,000 valdininkų sulaikytos 
algos, kol bus ištirta kaip jos 
teisingai yra mokamose Pašalin
ti keturių departamentų virši
ninkai, penktame departamen
te užvestas tardymas.

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

Smulkiems biznieriams 
svarbu

CHICAGOS 
ŽINIOS

Skelbia', kad nuo šio šeštadie
nio Standard Oil Co. of Indiana 
pardavinės gazolinų po 9 centus 
galionų. Bet’ prie to reiks pri
mokėti po 3 centus taksų. Tai 
nauja gasolino pušis. Geresnės 
rųšys parsidavinės po 11 ir 14c 
gal. (1c pigiau).

Šlapias bilius” dar ne 
pasirašytas

pigesnis hegu
graži ko'i

718 W.18St.
Tęl. Roosevelt 7532 

čhicaCo, iLl.

PhontT Canai 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Nepasigailėsite, turėsite dau
giau smagumo negu iš bile ko
kio moving show. Musų jau
nuolės ir jaunuęliai/ los kaip 
tikri artistai, Rytoj, bal. 12 d., 
2 vai. po piet, Hull House te
atre, 800 S. Halsted Str.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

BARBORA MARTINKIĘNĖ 
po tėvais Jeriukė

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800

Ko. 6515 A'o.
Jei. Republic 9721

Ar Chain Stores kelia žmonių 
gerbūvį ar trukdo?

Chicagos Pasaulinės Parodos 
ruošti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

'Nuliūdę:

Vytas, Sanai, Dukterys 
’ ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. D. Lachawicz, Telefonas 
Roosevelt 2515. z

Strategijos taryba 
likvidavosi

Vienas centas viena 
mylia

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St 
kampas Halsted St. - 

Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 
Nedėliotais nuo 10' iki 12.

Illinois Central System gelž- 
keliai jveda specialiai papigin
tas važiavimo ratas balandžio 
24 ir 25 d., važiuojantiems 
round-trip. Sugrįžimo terminas 
'nustatytas nevėliau gegužės 
4 d. Balos išeis po 1 centų my
lia ii* nedaugiau 2 centų mylia 
Pullman karuose.

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
y veltui, 
3103 S. Halsted St. 

| Chicago, III. 
Tel. Victory 1115

HEMOROIDAI IŠGYDOMI
5 vaistai dykrai 

hemoroidų dabar gali
gycfy t i Be peilio, be skausmo! l?e 

Nevib

Sąžiningai .ir pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m.
4649 Ashland Avė.

• kampas 47 St.
x \ TeL Boulevard 6487

DR. AJ. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
■ Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 r 
Rezidencija 6640 Sp, MapletVood ■ A

Telefonas Rėpbblk; 78^8 r

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 03rd St., Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Ret. 2359 S. Leavitt St. Canai 2330 
Ofiso valanda 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Paul M. Adomaitis 
. Advokatas 

-Ofisas vidurmiestyj* 
Room 2414 

On* North La Šalie 
One Nottb La Šalie St. 

(Cot La Salia and Madiron S ta.) 
Ofiso Tek State 2704» 4412 į

Pbone Boulevard 8483

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

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

Dr. A. P. Kazlauskis
■ Dentistas

,4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Reaidence Pbone Hemlock 7691

Namų Tel. Ravenswood J664

Dr. J* P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Milivaukee Avc.
(kampos North ir Damen Aveš) 

Tel. Brun$wick 8281 
Utarn;,: Kctvi ir Sukatomis 

Ofiso .valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
' Nekėliomis pagal susitarimą

Svarbios diskusijos klausimu 
“Ar Chain Stores kenkia1 so
cialiam progresui” įvyks Ash
land Auditorium ateinanti ant
radienį, balandžio 14 d. 8 vai. 
vakaro. ' j

Debatus rengia The Prolet'a- 
rian Forum ir svarbiausias kal
bėtojas bus M r. Caslow, kurs 
kaltins chain stores dėl biznio 
pagrobimo į grupės rankas ir 
dėl kenkimo 
Chain stores 
tter.

Caslow tuo 
sakęs eilę prakalbų, gindamas 
atskirus biznierius prieš chain 
stores. Jo pakalbus per radio 
stotis WCFL ir WCHI padarė 
Chicagoj sensaciją. Interesuoti 
debatais, gali nuvykti tą vakarą 
i Ashland Auditorium.

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny ' 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Tel Canai 3161

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
creątment 
netie 
t t. 
merginom 
mai dovanai

vakaro Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną
• • PEon**Mi<W 2880

Chicagos busimajai 193< 
pasaulinei parodai ruošti 
sudarytas komitetas iš 80 
cagiečių. Paroda prasidės 
želio mėnesį, 1933 m.

Paroda užims sritį palei 
chigan ežero, su centru 
Field Museum, Shedd Aqua- 
rium, Adler Planetarium ir Art 
Institute. Parodos tikslas bus 
parodyti, kaip per pereitų šim
tą metų mokslas ir industrija 
pakeitė žmonių gyvenimo sąly
gas ir kokių išradimų yra pa
siekta.
^Ta^pMP^^us Mrptoto^ii. 
reikšmės; joje dalyvauja dau
gelis kitų šalių, jų tarpe ir Lie
tuva. Amerikos visos valstijos, 
išskiriant lik penkias, dalyvau
ja tos parodos ruošime. Fede- 
ralė valdžia per Semitų jau pra 
leido $1,750,000 sumų paroda,.

Parodos namai bus sutvarky
ti taip, kad lengvai butų gali
ma stebėti eksponatus pamati
nių mokslų, keliavimo priemo
nių ir Iransportacijos, elektros 
ir komunikacijos, industrijos su 
jos įvairiausiomis Šakomis ir 
agrikultūros su skyriais, kaip 
vedamos moderniškos fanuos, 
kaip tinkamai parduoti produk
tai, kaip suvartoti atmatas; so
cialių mokslų, iš kur galima bus 
mokintis apie visuomenės sVei-

Patarnaujn laidotuvėse knopigiansia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busime užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL. Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero. BĮ.
T.l Cicero 5927

Lietuvis Advokatas. 
2221 West 22nd St 

Arti Leavtt: St 
reiefonas Canai 2552 .

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

katą, vaikų gerbūvį, auklėji
mą, socialius tirinįjimus ir kt.

Laike parodos Chicago pasi
darys centru j vairavusioms kon
ferencijoms. Chicagos viešini 
Čiai ruošia vietų dėl 400,000 
svečių.

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

Tel. Kenwood 5107 .
VALANDOS: '

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
, < nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ‘hę. ketvirtadienio.

Vakar Springfielde būrys Sla
piųjų aplankę gubernatorių Em- 
męrsonų prašė, kad jis pasira 
šytų prohibicijos įstaymo at
metimą, nesenai praėjusį perle. 
gisl'aturą. Gubernatorius gali 
tą bilių pasirašyti arba vetuoti, 
slapieji perspėjo, kad guberna
toriui vetavus, bilių, Republiko- 
nai nukentėtų, *nes pareitą 
rudenį referendumas dėl prohi- 
bicijos modifikavimo praėjo 
195,000 balsų dauguma. *

LOVEIKIS 
KVIETĘININKAS

' NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatėme į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai '

3316 Š. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Niekam nieko nesakius “stra
tegijos taryba”, kurių Chicago 
Tribūne buvo įsteigusi Lingio 
užmušėjams susekti, likvidavo
si ir paleido visus detektyvus. 
Sako, kad pavykus Leo Bro4 
thers nuteisti, taryba savo tiks
lo pasiekusi. Klausimas, ta
čiau, kodėl užmuštas Lihgle, pa
liko

3307 Auburit Ąve.
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytoja!
Hea 6600 South Atteuan Aoame* 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel Canai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERT ASU 
1464 South Haltted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ano 6- iki 8 vai. vakare 
Rez. Tel. Kenwood 5107

Simon .1J. Skudas 
Graborius ir 

" lotojas 
įgas, greitesnis ir 

'Didelį 
ikįdykai. -

V. W. RUTKAUSKAS 
, ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
TeL Centrai 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

TeL Prospect 8525

DR. VAITUSH, OPT.
UETUVIS AKLŲ SPECIALISTAS
Palengvins akiu įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos; skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptėmimo^nervuptumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir „toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius, Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dahčia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 ik 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm,, komfortą 
Mg skutiinos 

g namie

K. GUGIS
e ADVOKATAS 

x MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 11B 

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

Gyvenimo \vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyras keevergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Mis. ĄNELIA K. JARUSH 
. Physįcal Therapy ® Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VV. Adams St., Room 2117
Telepbone Randolpb 6/27

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6*9
Telepbone Roosevelt 9090

Narni* 8-9 ryt*. T*L Repablk 9600

Phone Armibge 2822

* DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltnauket Avenue 

Valandos 12 iki 2 jr 6 iki 8 P.
Nerėdo, vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal .atarti

Ofiso Tel Victory 689^ 
Rez Tel Drerel 91 Ok

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicage 
arti 31tb Street

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

Kenčiamieji nu 
būti 
ligdni^ih, be išlikimo iš darbo 
kinkit iki sulauksite didesnių skausmų, 
daugiau vargo ir išlaidų ir galbūt* Vė
žio- Lengvus, išmokėjimai. Pasitari
mai ir egzaniinaęi ja dykai ? V taipgi 5 die
nų Žolių Ointmentas Dykai. Ateikite 
tuo jaus, arba rašykite pridėdami į Oc pa^ 
šįo ženklelį, Di’. I?. į). Šymąnski^, 
Žymus Hemęręidų spfccialistas, 1669 N* 
Damen Avė;, Čhįicago. Nardai S-M-S 
Herb-Nu-Tonic. iA

Telefoną. Boulevard 1939

DR. S. A BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46rb St. < Chicago. UI.

Brighton Purk, —-.Pranešu vi
siems lietuviams ir savę seniau bu
vusiems kostumeriams, 1 kad aš su
grįžau atgal j savo seną bizni ir 
atsidariau savo name ir senoje vie
toje, kur ir pirmiau turėjau drabu
žių valymo} taisymo ir prosijimo 
(Cleaning Store). Mano šapa yra 
įrengta pagal naujausios mados ir 
dėlto galėsiu savo kostumeriams ge
riausiai darbą atlikti.

Kviečiu visus atnešti pas mane 
savo drfibužius, išvalyti, pataisyti ir 
išprosavoti. Kurie negalite arba ne
norite nešti, tai patelefonuokite, o 
aš pribusiu, paimsiu drabužius, 'ir, 
kaip bus gatavi, vėl atvešiu. Aš esu 
patyręs per daugel metų tame dar
be: taisau visokius drabužius vyrų, 
moterų ir vaikų, sudedu naujus pa
mušus, kautams vyrų ir moterų, 
taipgi esu patyręs perdirbti visokius 
furkautus (Remodeling). Mano ša- 
pos adresas ir telefonas 4436 So. 
Fairfield Avė., telefonas Lafayette 
5132.

Stanislovas Stasiulis
kuris mirė Balandžio 3čią dieną. 1931 m., ir palaidotas tapo Balandžio 
8 dieną, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs it negalė
damas atsidėkavot tiems, kurio suteikė jam paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį- į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tarpo, reiš
kiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams ir draugėms, dėl^vojame Šv. Mišių aukotojams, dėka- 
vojame Š^v. Jurgio pjirap. dyąsiškij^i. Gerb. Pralotu! Ml < L. J^ruŠĮąi,JKtįii 
J. Šauilinsk'ui ir Kun. A? Mtfrtinkilb kurie atlaikė įspūdingas' pamaldas už 
jo sielą: dėkavojame vargonininkam? A. Pociui ir K. Saboniui,, dėka v o jame 
grabdriui A. Masalskiui, dėkavojame grabo nešėjams, gėlių nešėjoms, dė
kavojame tiems, kurie važiavo į kapines, sudarydami didelių skaitlių auto
mobilių ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms: 
o tau musų mylimas sunau ir broleli sakome: Ilsėkis šaltoj žemėje, mes 
Tavę niekuomet neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįš:, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas Tave ateisirhe. Lauk mus ateinant.

Nubudę liekame,

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

Tel. Lafayette 4146

Iki 3 vai. kortuose— nuo 3 iki « 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

. Pullman 5950—namų Pult 6377
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas1

4645 So. Ashland Avė.
virš Marsball Drng store, arti 47 St.

{vairus Gydytojai

DR.HERZMAN
. -i. Iš RUSIJOS — •

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų it vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus,

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV 18tb 5t.» netoli Morgan St. 

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

Tei. Canai 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
. ADVOKATAI

f 11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolpb 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 <al 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 
“ - - Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn., Ketv., ir Sukatos vak 
Vaaalle—Pan.. Ser. ir Pčtnyčios rak

Įvairus Gydytojai___
Office Pbone Canai 1912 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Biue Island -e. 

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
« 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfax 6353

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ijir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Toriu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

DYKAI DIENv žolių x GYDYMAS
PASAULY garsiausias žolininkas 
pagelbsti tūkstančiams su žolėmis. 
Naujas pastebėtina kombinacija gyvyb? 
palaikančių žolių yra žymiausias moder- 
niniit laikų išradimas. Tuksiančiai ken
tėjusių sunkiomis ligomis dabar yra pa
sveikę. Nežiūrint kokia liga sergate, ne
žiūrint kiek daktarų ir vaistų bandėt 
be pasekmių, jums yra viltis.

Dr. P. D. šyinanskis, žymiausius pa
saulyje žolių specialistas. 1869 N.Damen 
Avė.. Chicago. pasiūlo jnrųs 5 dienų 
naminį gydymąsi su žolėmis dykai. Ap
rašykite savo ligą ir jus gausite $1 b. 
Kraujo Toniko. ar $1.50 bonką speci
alių Žolių Gyduolių dykai. Pridėkit 25c 
apmokėjimui persiuntimo. Ateikite as
meniškai, arba rašykite.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Rezidencija Tei Mtdway b
Wilmett< *95

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS ,

Oakleu ir 24 St Tel. Canai 1712-024) 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

1 iki 8 vai vak., Utarninkais ir 
PėtnyČiomis 1 iki 4 v. v

A, A. SLAK1S 
ADVOKATAS

Ofisas viducmiestyjt 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
• 77 W Vashington St. 

Cot. Washington and Claris Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

mirė balandžio 9, 1931 m. 8 vai. 
ryto, sulaukus pusamžio. Kilo iš 
Kauno apskr., Pernovario parap., 
Jakščių kaimo. Amerikoje išgyve
no 17 melų.

Paliko dideliame nubudime*vy
rą Kazimierą, 2 sūnų — Antaną 
ir Stanislovą, 3 dukteris — Oną, 
Elcųą ir Leokadiją, o Lietuvoj dvi 
seserį, brolį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3133 W. 42 
Place.

Laidotuvės įvyks panedėly ba
landžio 13. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines. draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. G. L. MADGE
DĘNTISTAS 

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
Dole! Bunkin laikų kalno* nupigintos

Sidabro FilHnaral ——----------------------- $2.00
ParcoHano Filllngal .  ........... — 2.00
Auksinės Crowns .-v- .Brldgo___________ ■ $6.00 už dantį
J'laiet ren_________ __ __ — S1.!0.00 ir »u«i.

Traukimai be ikauimo

DR. CHARLES SEGAL 
Praktiknoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė.. 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, r Vyrukų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo' 10 iki 12 vah ryte, nuo 2 iki 4

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURO KAHN
♦ 63» Soath Ashland Avenue 

Ofiso vaiandou 
Nuo 10 ik: 12 dieną 

’ iki 8 vai Nedel 
Rez Telepbon*

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Otlao telefonai Vlrfflnla 0080 
Bec. Tel. Van Bures 6868

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

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

nu. Namų ofisas North 8id* 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS; DIENĄ, ir NAKTĮ t 
Mes visuomet teikiame šiį'diiigQr simpatingą ijiraimi 
patarnavimą, kuomet jis ■ yra ' labiausiai “ reikalingas;

L F. EU«!S &
; JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas / . L , ...
.4605-07 South Hennitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 rr 174Ž ' 1 '

Lietuvės Akušeres

PROBAK

(PROBAK BLADE)



NAUJIENOS. Chicago, ,111.
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šeštadienis, balan. 11, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kas patėmys tokį ašmenj,- 
prašomi paduoti policijai ir 
pranešti telefonu BlvcL 6933.

Ačiū Dr. A. Mont 
vidui

Educational
Mokyklos^

t 'ni ...giii^į,ililĮ| m.iii.h. ||. n HM

Fūrniture & Fixtures Help Wanted—Malė
: . .Darbininkų reikia

Tautiškų Kapinių lo 
tų savininkams i

Rytoj visi ateikite j susirinkimą

šj sekmadienį, balandžio 12 
d. 1 vai. po pietų Lietuvių Au
ditorijoj įvyksta Tautiškų Ka
pinių lotų savininkų susirinki
mas. Susirinkimas tuo svar^ 
bus, kad jame reiks pasitarti 
dėl ateinančių gegužės 30 d. 
Tautiškų Kapinių apvaikščioji- 
mo iškilmių. Taip pat bus ki
tokių reikalų aptarti.

Bolševikai būtinai nori įpirš- < 
ti į Tautiškų Kapinių apvaikš- 
Čiojimo programą savo demago
gus ir rusiškas gadzinka’s, tad, 
rengiasi į susirinkimą su visa 
savo ‘raudonąja armija”. Lotų 
savininkams bus įdomu pama
tyti, kuriuo tikslu bolševikai 
taip labai nori j kapines... 
ateikite visi.—Lotas.

Tad

Apsisaugokite
Kas tai maino falšyvus čekius

Blvd. apylinkę 
tai lietuvis ir 

pasirašytus
Grybas, čekiai

P,o Garfield 
vaikščioja koks 
maino čekius, 
kokio tai Frank 
yra Hary Brush & Son įjo., iš
rašyti ant Illinois Trust Co:

Vyras atrodo šviesus, kum
panosis, kalba pažemaičiuoda- 
mas, didumo apie 5 pėdų ir 6 
colių, apsirengęs rusvu siutu ir 
šviesiu apsiaustu (overcoai), 
sveria kokius 165 svarus.

Išvalykite savo 
Skrybėlę

se-Mes padarysime, kad jūsų 
noji skrybėle išrodys kaip nau
ja. Tai yra geriausia ir žino
miausia' vieta visoje apielinkėje.

Mes prosiname siutus. Kai
nos yra žemos. Darbas geras.

Little Star Cleaners &
Dyers

3328 S. Halsted St.

PASIKLAUSYKIT 
RYTOJ

iš W. B. B. M. radio stoties 
nuo 2 iki 3 vai. po pietų

• pranešimų apie
M. J. KIRAS .

MOTOR SALES' 
3207-09 S. Halsted Št. 

kaipo vienatinius Chicagoj 
lietuvius pardavinėtojus ži
nomų CHRYSLER ir PLY- 
MOUTH automobilių. Iš
girskite nurodymus, kaip 
galima lengvai įsigyti 
CHRYSLER arba PLY- 
MOUTH automobilių.

(Adv.)

Rusiškos ir Tur
12th STREET

Tek Kedzie 8902

3514-16 Rooseveit Rd. 
arti St. Loub Ava. 
CHICAGO, ILL.

savinin* 
N. Pati
esti ne-

Aš Jonas Jasinskas, 
kas John’s Place, 1346 
liną St., Chicago, III., 
paprastai dėkingas Dr. A. Mont-
vidui už manęs išgydymą. Sir
gau vadinama vandenine liga, 
kiti daktarai manė, kad pagy
dyti gana sunku. Dr. A.,.Mont- 
vido pastangomis likau sveikas 
už ką esu nepaprastai dėkin
gas jau. Raginu ir kitus bro
lius tautiečius ieškančius svei
katoje pagelbos kreiptis 
Dr. A. Montvidą, 2400 W. 
dison St., Tel. West 2860.

Su pagarba,

pas
Ma-

Jonas Jalinskas.

Nepasigailėsite, turėsite dau
giau smagumo negu iš bile ko
kio mąving show. Musų jau
nuolės ir jaunuoliai loš kaip 
tikri artistai, Rytoj, bal. 12 d., 
2 vai. po piet, Hull House te
atre, 800 S. Halsted Str?

PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane Coal Co., tai yra vie^ 
nintėlis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur 
BLACK BAND anglys tonas $9.00 
POCAHONTAS cįel garo tonas $7.00

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefęnuokite tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bohus brangiausia, 
negu visos kitos 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. <

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

Siunčiame pinigus Lietuvon,
• • .John J. Zolp

4559 So. Paulina Street
CHICAGO, ILL.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus per

S.L.Fabian&Co.
809 West 35th St.,

ČHICAGO
TeL Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidą
«

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

Pardavimo Notariališkua raštu*.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

MOKYKIS BARBĖKYSTBS 
AMATO.

Dienomia ar vakarais. Del lufor 
macijų lauk arba rašyk: >

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE,

672 Weat Madiaon Street.

GREITAI IK . PIGIAI
IŠMOKINAME ANGi.U KALBOS 

iframatikoo, alntaksės. aritmetikos, 
knycrvedybtės, stenografijos ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augėlesni mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tuks
iančiai lietuviu įgijo mokslūs. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo lakose apsišvietę. A

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoju
3106 S. Halsted St.

. CHICAGO. . UA

duoti 4 kambarių rakandus, naujo sty- 
liaus ir gražumo, 3 šmotiį rankomis ap
muštas seklyčios setSj, pilnas frarteuziško 
dezaino riešuto miegamojo kamb. setas, 
8 šmotų stiprus karvi.dto riešuto medžio 
valgomojo kam? setas.occasional tablė, 
5 šmotų pusryčių setas, lempos, veidro
džiai* viskas parsiduoda už trečdalį ofi- 
ginalės kainos, priimsiu $400 cash, par-^ 
duosiu ir atskirai* Atsišaukite po 9 vąl* 
ryte. 1743 Easjt7 gjth telefoną?
Saginaw 9786.; *

* • O.» "«*■' —*

„ „uy., . ■■ i .;,, v y- RRrf

PARSIDUODA vana, boileris ir gesi- 
nis paČiukas, taipgi paipos dėl konekti- 
nimq, yisjkaf ųž? $25.QO, pašaukit 
Lafayette^5247. ' į '

rų, darbas nuolatinis, užmokestis geras 
Atsišaukite 10 iki 6 vai. vakare.

/ 2839 W. 63 St.

REIKALINGA agentų sų autoųio- 
biliais, turi būti švarus ir teisingi. 
Darbas nuolatinis, geras uždarbis. 
Atsišaukite buo 10 iki 6 vai. vak.

■ 2839 W. 63rd Street
’ 4 ... ’ I...'.''

PAIEŠKAU darbininko, kas nori iš 
mokti čeverykus^rfaisyti, su mažu turtu 
galima išmokti trunipu laiku.

210 W. 47th $t.
----- ----------------- J—----—----------------

Automobile^

REIKALINGAS > piekorius, pirma- 
rankis. • ■ • ''v. .. ... į

120.8 E. 93 Si;. ,

Financial
Finansai-Paskolos

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
ničiaus ant 3 metų jr 6 mėnesių. Ant^ 
o metų ir 3 men. ir ant 12 metų, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St./

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

Laisvės
'norite 

Naujie?

PINIGAI
Mes skolirtam nuo $50 iki $300 - 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

KAM REIKALINGI , 
PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortgačių 
mažas komišinaš, teisingas • pa 
tarnavimas.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679

Miscellaneous for Sale
^ Įvairus

TURIU didelį pasirikimą jaunų .me
delių — topelių — nebrangiai. Ma
lonėkite atvažiuoti pažiūrėti.

4501 So. Kilpatrick Avė.

Ma-

PARDUOSIU mokytą German Police 
šunį už labai pigią kainą. 7004 South 
Fairfield Avė. Tel. Prospect 6698.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

riai viškose, nauji langai, plumbingas, ap
šildymas,* plasteravimas, pamatai ir tt.

TIK $5 ĮMOKĖTI 
bile kuriam darbui. Likusius lengvais; 
mėnesiaiais išmokėjimais.

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

BRIGHTON PARK
€ ■/- c.j-'/,/;-

. Svarbus Pranešimas f

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DIDELIS BARGĖNAS. Pat

— ■ -

Real Estate For Sale
Namai-Zemė Pardavimui

groseriukas, pirmas bus laimingas, 3656 
S. Union Avė. Tel. Victory 5065.

—O—-J-------' ' \

BUČERNĖ parsiduoda ar pasirenduo- 
ja iš priežasties ligos. Geras biznis. 
Pigiai. 6838 S. Westerh Avė., telefonas 
Republic 9094.

’ PARSIDUODA delicatessen ir grocery 
išdirbta vieta, nėra kompeticijos.

5139 So. Ashląpd Avė. 
. - -—-o-

.ĮiiiįllH-'...... ........ f .ijh........r>.........

PARSIDUODA mažas Štoriukas labai 
pigiai $135.00, ar pigiau, randasi Brid- 
gepo'rte. Atsišaukite telefonu Victory 
7477,

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo ^4ujd įtaro; širdingai 
prašau atsilankyti ir bamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliausios 
mados automatiškais įtaisymais, sport 
Royal tekiniais ir kitais ištobulinimais,, 
kokius tiktai NASH taip gali įrengti už 
tokias prieinamas * kainas. 1 > . < 

BALZEKAS MOTOR SALES
< 4030 Archer Avė, .

Lafayette 2082'

RĖIKALINGAS darbininkas ant ūkės 
Del platesnių 'žinių kreipkitės adresu 
Joe Zubriski, Goodman, Wis.

Help W anted—Female
> '■ Darbininkių Reikią

REIKIA patyrusiu skudurų sortiioto- 
jų. I. Sandler 0 Co. 1109 W. 38 
Street. • /

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

GRdsEkNĖ ir Delicatessen, visuo
met darė pinigus. Gera proga vyrui ar 
moterei. Turiu parduoti iš priežasties 
ligos šeimynoje. Cach ar išmokėjimais. 
Rašykite Box 1285, Naujienose, 1739 
S. Halsted St. '

■’ V .„r-

CHRYSLER Vėliausio Modelio Se
danas. Kuogepaiisias kiekvienu žvilgs
nių ir kaip naujas.. rTuriu tuojaus par
duoti už cash. Mano vartotas mažiau 
kaip 7,000 mylių.. Turi kiekvieną ga4- 

■limą įrengimą. Priimsiu $300. — 
4702 North Damen Avė. (Robey St.), 
3rd flač* *;■ .

---- --- ----------- - ' "■,r - -------- --------------- ■
WILLYS KNIGHT SIX SEDANAS. 

Netekau darbo ic turiu ''parduoti savo 
vėliausio modelio Willys Knight Six 
Sedaną. Jįs yra kaip naujas. Priimsiu 
$275. 1845 \South Central Park Avė.,'
arti Ogden Avę., Išt. flat,

TIKRA PROGA
CATDlLLAC dabart., modelio sedanas. 

Kadangi 'man reikia pinigų, aš esu pri
verstas jį paaukoti. Jis yra puikiau
sias ir gražiausias karas gatvėje; ir tikrai 
kaip naujas. Vartojau atsargiai tik 
kelis tūkstančius mylių. Jus vargiai 
galėsite atskirti jį nuo naujo karo. Kai
navo mair $3',4.0Q. *mąžiau kaip’ metai 
atgal. $400 pąįnuujį. Atsišaukite ne- 
dėlioj, 2238 North Sawyer Avė., Ist 
flat. \ . • * ’ •

—O
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LINCOLNSEDANAS. Nupirktas 
trumpą laiką atgal ir vartotas, labai ma
žai. 'Našlė turi*paaukoti už cash. Tai 
yra puikiausias ikaras, kokį pinigas gali 
pirkti in yra višiškąi kaip naujas. Jus 
turite pamatyti,.; kajd, jį įvertinti. Delei 
ligos ,aš negąliu p.ąt.i ka'to draivinti ir 
paaukosiu jį tiktai už $450. 2538
North California-Alfe., Ist apartment.

------- O.------
• : • < c.-"/ '^7 -

-- ------------------ iį. ■'•;■■■. —----------------

BUICK MASTERn SIX Sedanas vė
liausio nuodelio. 'Parduosiu beveik už 
bile kokią kainą už, cash. Aš. varto
jau jį 'tiktai nedėldįeniais ir šventadie- 
nįais ir jis tikrai yra kaip naujas. ;Ka- 
ras- neturi net; lįbrėžimo ir yra tiefy pat 
geras, kaip išėjęs iš dirbtuvės. Priimsiu 
$300. Mddžili atsišaukt.i nedėlioj. 
2231 North' Kedzie Avė., Ist flat.

' /V

. ,.;v.;--- -- ----
ŽINOTI AUTOMOBILISTAMS

Didžiausia ir geriausia automobilių 
dirbtuvė ant Bridgefporto. Taisom vi
sokios išdirbyštės automobilius, taipgi 
partrauktam sudaužytus iš visur.

.MORGAN STREET AUTO 
REPAIR SHOP

3407 S. Morgan S t.
Tel. Botilevard 9421

Naktį pašaukit Yards 0422

PAUKŠČIAI
(Poultry)

F0X RIVER VIŠ
7 TUKAI

REIKALINGA moteris arba mergina 
pagelbėti kuknioj, restaurantę.

6810 So. VVestern Avė. . <
EXTRA, Parsiduoda grosernė ir 

delicatessen storas, labai pigiai. Pirmasis 
laimės. 3744 So. Kedzie Avė.

REIKALINGA apyseni vedusi pora 
dėl prižiūrėjimo namo ir mergaitės 9 
metų. 6733 So. Maplevvood Avenue. 
Phone Republic 2567.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė, iš
dirbtas biznis, 4 pagyvenimui kamba
riai, rendos $30.00. Zalagenas, 1951 
Canalport Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbinii|kųReikia

REIKALINGA mergina ir vyras dirb
ti prie namų. Mrs. Malinauskienė, neto
li Tautiškų Kapinių, ant Archer Avė. 
puse bloko West nuo Kean Avė. Justice 
Park, III. \ ‘

PARDAVIMUI grosernė už kėš ar
ba išmainysiu į namą, automobilių ar 
lotą. Atsišaukite, 3247 S. Morgan St.

SAUGIAUSIA VIETA 
PINIGAMS — TAI ĮDĖ
TI Į NAMĄ ARBA 

LOTĄ
2 flatai po 5 kamb., naujas namas, 

viškos, garažas ir kiti moderniški įren- 
! ;imai. Randasi arti Marųuette Parko. 
Savininkas priverstas atiduoti tik už 
$11,500,'įmokėt $2500.

6 kambarių nauja bungalow, karštu 
vandenių apšildoma ir kiti vėliausios 
mados įrengimai. Turi būt parduota j 
5 dienas už $7500, įmokėt $1000.

5 kamb. medinė bungalow, nauji įren
gimai ir 125x125 lotas. Randasi Mt. 
3reenwood arti 111 St. Kaina tik 
$425Q, įmokėt $1000. Galima laikyti 
vištų, karvę ir kitų gyvulių.

Medinis namas ant muro pamato, 1-6 
ir 4 po 4 kamb., platus lotas, gerai 
>rocentuojas. Mainysiu į bungalow ar
ia 2 flatų.

Biznio lotas ant 69 St. ir Artesian 
Avė, tik už $2000.

Garažas pabudavotas ant 100x125 
oto ir per tris metus išdirbtas biznis. 
Randasi geroj vietoj, kur garažų visai 

arti nėra. Savininką svarbi priežastis 
verčia skubiai parduoti arba mainys į 
namą nuo bungalow iki 6 flatų. Aukso 
proga įeiti į gerą biznį.

Taipgi turim gerų bargenų, namų 
vairaus didžio, lotų ir ūkių, kuriuos 

pigiai parduodam arba išmainorn į Tam
stos nuosavybę.

Kreipkitės kasdien arba nedėlioję pas

K. J. MACKE & CO.
(MAČIUKAS)

6812 So. Western Avė.
Tel. Prospect 3140

------o—

turim gerų bargenų,

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
daromas cash biznis, renda pigi. Šaukit 
Lafayette 4351.

FurnishedRooms
GERIAUSI KAMBARIAI

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

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970

Farms For Sale
------- j-------. - - --

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

» * i

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

----- O—

H—......... .. "    ............................
KAMBARYS pasirenduoja vaikinui 

ar merginai; garu šildomas, telefonas. 
4517 S. Rockwėll St. Imos lubos.

RENDON kambarys dviem merginom 
arba vaikinui,' 2 lubos.

7011 So. Artesiąrt Avė.

RENDON kambariai merginom ir 
vaikinams sii ąr be valgio, 5702 W. 
65 ' St. Prospect 13’63.^
------ L--------------- \ „Į.. ................-............

RENDON 'šviesus, moderniškas 
kambarys, nebrangiai. 6827 South 
Maplewood Avė;, 1-mos lubos? •

ŪKĖS PARDAVIMUI PIGIAI
40’ akrų ūkė, molis ir juodžemis, 

geri dideli budinkai, kaina $2300.
40 akrų ūkė, geri budinkai, prie 

'cementinio kelio $1,400,
120 akrų, 10 akrų girios*, 9 akrai 

Sodno, geri budinkai $1,800.
Taipgi turiu daugiau visokių bargenų, 

ant išmokėjimo.

P. D. ANDREKUS
i Pentwatęr, Mieli.

NAUJOJ VIETOJ
Daug naujų bargenų ant pardavimo 

arba mainymo.
6 kambarių cottage su 2 lotais. Kai

na $3500.00, ant išmokėjimo.
5 kambarių cottage,, geroj vietoj. 

Kaina' $25Oę.OO. • '
Naujas bungalow 6 kambarių. Kai

na $6500.00. *
Naujas 2 flatų muro namas. Kai

na $8500.00, ant išmokėjimo.
6 flatų muro namas, geroje apielin

kėje, ant pardavimo arba išmainymo.
FARMOS

20 akrų ar 40 akrų ant kieto kelio: 
80 akrų 65 mylios nuo Chicagos, kai
na $2200.00: 200 akrų su gyvuliais 
ir visais įrengimais, ant išmokėjimo.

Kurie norite pirkti, parduoti arba tu
rite ką ant išmainyto, meldžiu kreipk- 
tis prie

REIKALINGAS vienas ar du kam
bariai, thri būti dideli ir labai švie
sus. Gražioj' apielinkėj. NAUJIENOS 
Box 1286. . •

RENDON kambarys, merginoms ar 
vaikinui atba vedusiai porai, su val
giu ar be. 4053 So. Artesian Avė., 
1-mos lubos. ,

NAUJAI įrengta dėl lietuvių Room- 
ing House ir restaurantas. Svariąi už
laikomas , Kambariai $2.00 į savaitę, 
yra maudynė ir kiti patogumai. Stanley 
Jonaitis, 2114 Š. Halsted St.

$ MICHIGAN ‘
160 akrų žemės, 90 akrų dirbamos, 

70 .akrų' puikaus miško, 7 akrų . pri- 
vatiškas ežeras, 14 kambarių au^a, tin
kama dėl farmeriavimo, arba summer 
rezort. Mainys ant namo.

MICHIGAN^
40 akrų žemės, 6 kambarių auza, bar- 
nė ir daugelis budinkų, 4 karvės, 2 ark
liai, vištų ir visos mašinerijos. Mai
nys ant namo.

CHAS ZEKAS
4454 S. Western Avė.

130 AKRŲ farma su staku Wiscon 
sin valstijoj 
kai apsėti. - 
venti arba parenduosiu. 
Campbell Avė. Klauskite farmerio.

-.ant gero kelio — lau- 
Gali tuojaus važiuoti gy- 

4213 So.

A. GRIGAS, 
751 W. 31 St. 

Tel. Victory 4898 
-o------

GERAS 4 kambarių namas, 3 ak
rai žemės. 4 blokai iki stoties. Ga- 
sas, vanduo, elektra, garažas, viš- 
tininkas. Kaina $8,500, $350 įmokėti, 
$25 į rngnesį.

TURIU 5 kambarių namą, bamė, 
garažas, vistininkas, Jersey karvė, 
Vištos. Lotas 81x594. Mainysiu ant 
mažo

RENDON 2 furniŠiuOti. kambariai. 
Kambariai moderniški, prie mažos šei
mynos. 7026 So. Rockwell St. 1 lubos. 
.-*—*■—*->— <   -g- T ; —- 

, PASIRENDUOJA kambarys dėl Šva
raus vaikino, su visais parankumais, prie 
mažos šeimynos, antros lubos.

834 W. 35 St. ,

pasirendOoja , ruimas vaikinui, 
antros lubos frontas.

827 W. 34 Place

Ėxčhange-—Mainai
MĄ1NUI puiki valgykla Soutbsidėj, 

geroj biznio vietoj. . Parduosiu pigiai, 
arba mainysiu į lotą ar cottage. Kas 
pirmas, tas laimės.

Mainui 3 flatų mūrinis namas Brigh- 
ton Park prie lietuviškos bažnyčios, 
mainysiu į 
miesto, arba 
kį cash.

Kriepkitės

F. J. LUCAS « CO. 
4108 Archer Avė.

nedidelį namą toliaus 
priimsiu gerus lotus ir

nuo 
bis-

pas

1

štoro su sreru lysu.
J. MILKEVIČIUS

DUPAGE INN
blokas į vakarus nuo Belmont Rd.

ant Ogden Avė. '
Tel. 2192 Downers Grove 

------ O

PARDAVIMUI pigiai du lotai ir 
5 kambarių cottage fumasu šildo
ma, cementinis pamatas, randasi 
2923 W. 38th PI., savininko telef. 
Laffayette 5369.

lau.

VVISSIG

•. Atidariau valymo, pataisymo ir 
prosavojimo drabužių šapą (Clean- 
ing Store) prie pat lietuvių bažny
čios. Kviečiu visus lietuvius nešti 
pąs mane saVę drabužius, patarnau
siu visiems kuogėri.ausįa, Kurie ; ne
turite. laiko atnešit, tai ‘ telefoliuoki
te, ^■'dŠ atvažiuosiu .pąihįti, ir kaip 
bus gatavi, atvešiu, grabužius išva
lau, pamaišau ir, įšpręisavoju. Sudedu 
naujus 'pamušus, ir fur kautus per
dirbu (remo^eling). ' 77 7

FELIK PIĘŽA
4436 So. Fairfield Avė.

Tek Lafayette 5132

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

Kainos t nuo $7 .už 100 iki $12 
už ,100. .i ■ « t-. ; , į . • ’

Musų 14 mėtų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip, galima ■, 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite ęiums parodyti kaip. 
Salesrumis .; Perykla

58 S. Spting St. 7 į 3 Grace St.
telefonas 1537 Ufi telefonas 5410

7 . FOXU RIVER .

PASIRENDUOJA furnišiuotas rui 
mas, galima 1 ir virtuvę vartoti, nebran 
giai, pirmos lubbs užpakalis.'

819 W. 34 Place

MAINYSIU bučernę ir grosernę ant 
loto. , .
\ 2611 W. 44th St.

PARDAVIMUI 2 po 6 namas, 
naftijos mados, cementinis beisman- 
tas, prie Artesian ir 42 Št. Atsi
šaukite 3133 W. Monroe St, telef. 
Nevada 6959.
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Personai .u

Seno Krajaus

Daktaras. j
Kapitonių

Speciali stasiš
OYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEUURINT KAIP Uf SISENtJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpedaHikai gydo ligas pilvo,, plaučių, inkstų ir puslts, užnuodijimų 
kraujo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, siaus
mus nugaroje, kosėjimą, garklžs skaudijimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu Įriti negaliįo jus išgydyti, ateikite čia ir jpersitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti, 
tukrtančhu ligonių. Pa 
auo 10 ryu £ki 1 vaL k

_ . . tnerij it ligydlB'
Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdia 

nuo 5-9 tak. Nedėliomis nno 10 ryt. iki 1 v. 
knipaa Ke«Ier TeL ęmyrford S573

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai 
kino ar merginos,- pirmos' lubos.

.7 3549 So. Wallace St. ,

MANYSIU Vilią Park lotą ant au- 
tomobiliaus arba mažo groserio.

’ Tel. Belmont 7023

RENDON kambarys dėl vaikino, 
karštu vandeniu apšildomas, 1 augŠtas 

f. 7229 So. Washtenaw Avė.

PASIRENDUOJA didėlis' tf liesus 
kambarys, be valgio. 3362 S. Auburn 
■Ave. 2 ros lubos. <

ForRent
' .ĄNT KBNDpS 3 kambariai su Visais 

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

Real Estate For Sale
. Namsi-žemS . Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu* 

lotus, farmas, biznius visokios rąiies 
Nėra skirtumo apielinkeš ir kur yra a> 
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 *

i *
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MES STATOME
GARAŽUS

Uždarome Porčius
.. ■ j.. ''.y. -.. ■

JPilnas pasirinkimas miįhvork ir lum- 
berio. Žemiausio^ kainos mieste. Vis
ką? padaroma musų pačių dirbtuvėj.

West End Millwork Co.
.v -

Kampas 22 ir S. Morgan gatvių
Tel. Ganai 1361 ir 136a -

J- • . . 4*

AŠ'PETRAS KASELIS paielkau M. 
vo draugą Petrą Martinkąitį, Malonėkite 
atsiliepti, arba kas žinote prašau praneš
ti. Aš turiu svarbų reikalą. Petras Ka
selis, Box 572, Heęmiąie, dPą:

.?wį;r!lĮl.iliį,įijįėi!i.į< .gar 
PartnersWanted

Pusininkų Reikia
IEŠKAU partnerio arba partnęrkos į 

Motelio biznį.^ Biznis išdirbtas ir vie
nam persunku" apsidirbti. . Paul Varnas, 
2318 ;W. - Wašhington Blvd. TeL 
West -.5970. - '.77- ■ - r

' '' V;' -
< ■k’,/*''- ;?U, 41,

PAIEŠKAU partnerio į Res t aura n to 
biznį. h < ;.U-7: .p .

•. 7...s 804
........ ■ • • • . ..............

PUIKUS flatas rendon, 
pigi renda, kreipkitės, pas,

. M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St

..lįil.Įp ilįĮiĮUjįlHKĮ^ ,

RENDON krautuvė su show keisais 
ir visukuo kas reikalinga dėl grosernės. 
Eik, buk biznierius, Renda pigu Yra 
butas pagyvenimui.

1823 Canalport Avė.
—— —-------------- ----------- --—— *■' -

RENDON” 5 kambarių moderniškas 
flatas, rtūda $30.00, 5 kambarių cot-, 
tage iš * užpakalio, renja $35.00, fu mace 
šikįoma, 59$9 So. Čarpenter St. Tel. 
Normai ,4152.

VILLA PARK
Tupu tuojaus parduoti .savo 5 kamba
rių medinę bunga!ow, didelis lotas, gat
vė ištaisyta. 3 blokai iki C. A. and E. 
R. R. Kaina $5,250.00. $200 cash, li
kusius mažais išmokėjimais.

533 S. Vilią Avė.
Tel. National 0637, arba Vili? Park 2293

PARDAVIMUI namas 5 po 4 kam- 
barius, pečiais šildomas, Bridgeporto 
apielinkėj. Taipgi 7 kambarių bunga- 
low. 
tutit.

Parduosiu ar mainysiu ant ką

7004 S. Fairfield Avė.
Tel. Prospect 6698

BARGĖNAS, 4 flatai po keturis 
kambarius už $16,000, randasi Mar- 
quette Parke, cash ar mažą morgičio 
mainą. Antras bizniavas namas su 5 
kambariais pragyvenimui Brigbton Park. 
Savininkas.

Pirmos lubos iš fronto 
4445 So. Campbell Avė.

KAS KĄ TURIT MAINYTI?
Perkam, parduodam ir mainom na 

mus, lotus, farmjis, automobilius, 
kius biznius, 
k gerai.

C. P.
W. 69
So. Halsted St.
■> Vakarais ir nedėliotus

Res. 6101 S, Whipple St. Grovebill 0017

PARDAVIMUI 2 augštų medinis, 
namas, muritris basementas, prię Wallace 
ir 44 gt., 6 ir 7 kambarių, pilnai iš- 
renduotas. Morgičiaus $37)00. Par- 

t- duosiu labai pigiai, Jei pirksite bėgyje 
7 dienų. Priimsiu $500 cash ir ma* 

i žūs mėnesinius .išmokėjimus. Matykic 
savininką. -2708 S. Avers. Avė., tel. 
Rockwell 1966*

‘ 77 į . ■

2552
3222

Padarom greitai,

SUROMSKIS CO.
St. Prospect

Victory

viso- 
pigiai

2300
4929

PARDAVIMUI arba mainysiu 
gyvenimų namą su 'grosernės 
Mainysiu į privatišką namą ar 
Esu našlė, sunku išlaikyti.

3U9 W. 38 St.

2 pra- 
bizniu. 
farmą.

PARSIDUODA, pasirenduoja ar išsimai
no Vasarnamis, 25 kambarių, pilnai iš- 
fornišiuotas. Arti ežero. Labai pato
gus dėl kliubų. 5538 S. Fairfield Avė. 
tel. Hemlock 2612.
—.. . ..................      — ............ -——.—r-........ . ......... ...........-

PARDAVIMUI kampinis biznio lo
tas.
So.

69 ir Fairfield Avė. -Pigiai. 2729 . 
TrurnbelI Avė. Tel. Rockwell 07 17.

iŠ,
Ą -ate,' \




