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Ispanijos Konstituantos 
Rinkimai Birželio Mėnesi
Rinkimų įstatymas praplėstas taip, kad 

balsuoti turės teisę visi piliečiai am
žiaus 23, vietoj 25, metų

MADRIDAS, Ispanija, bal. 24. 
—Provizorinė Ispanijos respub
likos vyriausybė nutarė rinki
mus Į konstituantą (steigiamą
jį seimą) laikyti ateinančio 
birželio 21 dieną. Išrinktas stei
giamasis seimas išspręs, kokia 
turės būti valdžios forma Is
panijoje.

Rinkimuose dalyvaus visos 
politinės partijos ir srovės, 
tiek respubjikos, tiek monarchi
jos šalininkai. Jeigu monar- 
ehistai laimėtų rinkimuose, iš
tremtas karalius Alfonsas ga
lėtų vėl atsteigti monarchiją. 
Bet tai maža, viltis. Veikiausia 
visuotiniai rinkimai patvirtins 
pirmykšti respublikininkų lai
mėjimą praeitais municipali
niais rinkimais, ir respublika 
pasiliks.

Rinkimai bus laikomi einant 
senuoju rinkimų įstatymu. Pa
keitimas padaryta tik toks, 
kad balsuoti dabar turės teisės 
piliečiai, sulaukę 23 metų am
žiaus, vietoj 25.

Ispanija dalyvaus Tau
tų Sąjungos darbuose.

MADRIDAS, bal. 24. — Is- 
pa n i jos respublikos valdžia da
lyvaus Tautų Sąjungos darbuo 
se. Užimti Ispanijos kėdę Tau 
tų Sąjungos tarybos susirinki
me gegužės mėnesį ministerių 
kabinetas jau paskyrė valstybės 
ministerį Alejandro Lerroux. 
Pirmiau tą vietą laikė užėmęs 
Quinones de Leon, ispanų am* 
basadorius Paryžiuje.

Nuo 1927 metų Ispanija ma
ža tedalyvavo Genevos darbuo- 
se- s. •

Japonija 'pripažino Is
panijos respubliką

MADRIDAS, bal. 24. — ši'a'n- 
die gauta pranešimas iš Tokio, 
kad Japonija, pripažino naujos 
Ispanijos respublikos valdžią,
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Girios gaisras viršutiniame Michigane, sunaikinęs Wallace miesteli ir nemaža atskirų farmų 
trobesių. Paveikslėlis nuimtas iš aeroplano.
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Nėra mokytojų, nei 
dagi kandidatų 

Į mokytojus

Snowden, pasveikęs, 
grįžo į Londoną
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Badaujančius kiniečius 
maitina biblijomis

ŠANCHAJUS, Kinija, bal. 24. 
—Praneša, kad 1930 metais j 
Kiniją buvo atgabenta 4,694,- 
493 biblijos, o nuo 1814 metų 
iki šiol atgabenta 85,284,670 
biblijų.

Badą kenčiantiems kiniečiams 
biblijas, vietoj duonos, kiša į- 
vairių svetimų kraštų protesto- 
nų sektų misijonieriai.

No. 98

LIETUVOS ŽINIOS
Pinigų ir kredito rinka 
Lietuvoje 1930 metais .

Potvyniai Vilniaus 
krašte smarkėja'

VARŠUVA, bal. ^4.— Gau
tais iš Vilniaus pranešimais, 
tvanai Vilniaus krašte vis di
dėja. Nerio upės vanduo paki
lo jau šešis metrus (arti 20 ‘pė
dų) augščiau normalaus stovio. 
Vileikos miestelis visas vande
ny ir daugeliui narni] gresia’ su
griuvimas. Per tvanus penki 
asmenys prigėrė.

Vilniuje slėnesni priemiesčiai 
užlieti. Ašmenos apskrity daug 
kaimų vandeny.

Išdygo naujas kandi
datas į Ispanijos 

sostą
PARYŽIUS, bal. 24. — Don 

Jaime de Bourbon-Anjou, nu
versto Ispanijos karaliaus Al
fonso giminaitis ir penktas kar- 
listų linijos pretendentais į Is
panijos sostą, šiandie išleido 
manifestą, kuriuo jis prašo Is
panijos žmones ateinančiais 
rinkimais balsuoti už monar
chiją ir Ispanijos sostą pavesti 
jam.

Naujoji monarchija, girdi, 
neturėsianti niej<o bendra su 
senuoju režimu, ji -galėsianti 
būt “atnaujinta, pažangi ir 
decentralizuota.”

Don Jaime kitąkart tarnavo 
pulkininku Rusų caro armijoje. 
Jis yra 60 metų amžiaus.

Autobusas su 15 pasa- 
žierių nukrito į upę

VARŠUVA, baL 2^ VarŠu- 
vos užmiesčio autobutas, gabe
nęs penkioliką pasažierių, Va
žiuojant per tiltą paslydo, išmu
šė barjerą ir nukrito į upę. Vi
si pasažieriai buvo išgelbėti, bet 
visi sužeisti.

Šiąnakt nustatykite 
savo laikrodžius /

Prasideda “Daylight 
saving” sezonas

Nuo rytdienos, paskutinio ba
landžio mėnesio sekmadienio, 
prasideda vadinamas “Day
light saving”— dienos šviesos 
pailginimo—sezonas, kuris pa- 
sitęs per visą vasarą iki pas
kutinio rugsėjo mėnesio sek
madienio. ' '■

Chicagoje ir visur kitur, kur 
yra priimtas “daylight saving”, 
laikrodžių rodyklai bus pasuk
ti visą valandą priekin.

Oficialiai, laikrodžiai nusta
tomi sekmadienio 2 valandą ry
to. šiaip žmonėms patogiau
sia savo laikrodžius nustatyti 
šiandie vakarą, prieš einant 
gulti.

Neramumai 'Portu
galijoj

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

Daugumoj debesiuota; kar
tais gali būt lietaus; nedidele 
temperatūros atmaina; lengvi 
ir vidutiniai maniusi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 37° ir 46° F.

Šiandie saulė teka 4:55, lei
džiasi 6:41. Mėnuo leidžiasi 
1:35 ryto.

LISABONASį • Portugalija; 
bal. 24.—Oporto mieste jvyko 
protesto prieš diktatūrą de
monstracijų ir riaušių. Prieš 
neramias minias policija .pa
vartojo šaujamus ginklus. Vie
nas studentas buvo nukautas, 
keletas asmenų sužaloti.

Varšuvoje suimtas ko
munistų mitingas ;>

VARŠUVA, bal. 24. — Pra
eitą naktį Varšuvos policija puo
lė krautuvių darbininkų unijos 
biurą, kur tuo metu buvo lai
komas tos komunistinės orga
nizacijos mitingas. Dąug mi
tingo dalyvių buvo suimti, o 
pats biuras užantspa’uduotas.

<wr'

MASKVA, bąl. 24. — Sovie
tų valdžios organas Izvestija 
praneša:

RSFSR švietimo komisariatas 
pasiūlė visiems švietimo komi 
šariato vietų organams tuojau 
išlpėsti darbą, kad iki ateinan
čių mokslo metų butų paruošta 
pedagoginių kadrų prądžios 
mokykloms. Rudenį pradžios 
mokykloms būtinai reikės ne
mažiau kaip ..70 tųksiaiičiį nau-,' 
jų mokytojų, bęt.iam darbui 
švietimo komisariatas nesuran
da pakankamai kandidatų.

Nepriteklius mokytoj^, kuris 
turbut sieks nemažiau kaip 30- 
35 tūkstančius žmonių, turės 
būt papildytas skubiai paruoš
tais “palengvinto tipo” mokyto
jais. Tam tikslui švietimo ko
misariatas propon uo j a apskri
čių ir rajonų centruose atida
ryti keturių mėnesių kursus, o 
vakansij'a's tuose kursuose pa
pildyti kulturarmiečiais, xpio- 
nierdarbininkais ir išėjusiais 
semilietką.

LONDONAS, bal. 24 
lip Snowden, Anglijos iždo kan
cleris, kuris ilgesnį laiką sun
kiai sirgo, jau. yra pasveikęs ir 
šiandie grįžo į Londoną.

Ateinančią savaitę jis prista
tys parlamentui 1931 
biudžetą. •

Graikų pabėgėliai iš 
SSSR susirūpinę 

ten likusiais

metų

Ispanų prezidentas 
rytoj kalbės per ra- 

dio Amerikai
Universal žinių agentūra pra

neša, kad rytoj, balandžio 26 
dieną, provizorinis Ispanijos 
respublikos prezidentas, Alcala 
Zamora, kalbės per radio Ame
rikai. . ' '

Jo kalba bus National Broad- 
casting kompanijos transliuoja
ma’ per radio stočių tinklą vi
sose Jungtinėse Valstybėse.

Chicagoje, prezidento Zamo- 
ros kalba bus girdėti iš KYW 
stoties, pradedant lygiai 12 va
landą vidudienio, daylight sa- 
ving laikrodžiu.

— .1, 1.1 , I ■■■ , I t

Vyras, žmoną užsimušė 
autmobiliui apvirtus

Nepaprastas rusą 
darbininkų pabėgi
mas iš. Sovietuos.

» '*■ . i. **»■,** ‘ 2 ’ -1

VARŠUVA, bal. 24. —Iš Ru
sijos pasienio stoties. Zdolbuna- 
vo praneša apie nepaprastą. ru
si] Doneco kasyklų darbininkų 
pabėgimą iš sovietijos?

Atidarius vagonus krovinių 
traukinio, atėjusio iš sovietų 
Rusijos su rudies 'transportu, 
viename vagonų, kurie visados 
ateina užplombuoti, buvo rasti 
du vyrai ir viena’ moteriškė. Jie 
buvo baisiai suvargę ir beveik 
badu mirštą.

Pabėgėliai pasipasakojo, kad 
juos paslėpę vagone kiti dar
bininkai, maldaudami, kad- jie 
praneštų Vakarų Europos dar
bininkams apie desperatišką 
darbininkų padėjimą sovietų 
Rusijoje .ir apie nepakenčiamas 
gyvenimo sąlygas. 

r

CANANDAIGUA, N. Y., bal. 
24.—Vieškely, netoli nuo čia, 
jų automobiliui apvirtus, užsi-' 
mušė Harry Brown ir jo žmo
na, 'abudu iš Athęns, Pa.

Du kiti automobily buvę as
menys skaudžiai sužeisti.

"'. -J---i-- į-----— y . .•; į
31 sužeistas Nėw Yorko 

tramvajų kolizijoje
NEW YORKAS, bal. 24. — 

Praeitą naktį WiHamsburgo til
te susidūrė du tramvajai. Tri&t 
dešimt 
žeistas.

vienas asmuo buvo su*

Svečius apžiurėjo kalėji 
mą; patiko ir liko

SANTA FE, N. Mex., bal. 24. 
—Į baudžiamąjį valstijos kalė
jimą vakar• atvyko vienas Ed 
Sweet ir paprašė prievaizdą, 
kad jam leistų kalėjimą apžiū
rėti. Pasimokėjo 2$ centus.

. “Nieko sau vietelė,” tarė sve- 
čiaą, apžiūrėjęs. “Mapau, aš čia 
ir pasiliksiu.”

“Pasiliksi?” nustebo prievaiz
das. ’. ? '

“Nugi,” atsakė Sweet ir,. iš-- 
sitradkęs iš kišenės popierių, 
padavė prievaizdai. Tai buvo 
teismo nuosprendis, kuriuo 
Sweet siunčiamas vienus metus 
kalėti už auto padangų vogimą.

Los Angeles juto stiprį 
žemės drebėjimą

LOS ANGELES, Gal., bal. 24, 
-—šiandie apie 4^11 valandos 
ryto Los Angeles buvo? sukrės
tas stipraus žemės drebėjinfo. 
žmonės išsigandę ęmė bėgti 
laukan iš namų. .Nupurtymai 
tęsėsi keletą sekundžių, žalos, 
regis, nedaug tepadaryta.

, ATĖNAI, bAl. 24. — Atė
nuose Įvyko nepaprastas grai
kų, išeivių iš Rusijos, susirin 
kimas pasitarti dėl likusių Ru
sijoj ir bolševikų valdžios en
giamų ir persekiojamų graikų 
padėties. Jų likimo tragingu- 
mąs yra juo didesnis dėl to, 
kad einant graikų vyriausybės 
priimtu nutarimu graikas, gi
męs Graikijoje, / bet nuolatos 
arba laikinai gyvenąs sovietų 
Rusijoje, nebetiki teisės grįžti 
i tcvynę.< Į

Skaitmenį ilgas”: susirinkimas 
vienu balsu priėmė rezoliuciją, 
kuria protestuojama prieš tokį 
vyriausybės nutarimą ir reika 
laujama, kad jis, kaip priešin
gas pamatiniams. Graikijos kony 
stitucijos pradams, butų panai
kintas. ,

*! 4

Banditai išsprogdino 
du kinų laivu; 60 

žmonių žuvo
. KANTONAS, Kinija,, bal. 24. 

—Kinų banditai šiandie, išsprog
dino du nedidelių garlaiviu, 
keršydami, kad laivų savinin 
kai atsisakė sumokėti jiems 
tam tikrą pinigų sumą kaip ap
saugos mokesnį.

Kaip praneša, sprogimų, buvo 
užmuštį šešiasdešimt asmenų.

Keturių banditų egze 
kurija Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
24.—Iš Ciudad Hidalgo praneša, 
kad ten tapo suimti keturi plė
šikų bandos nariai*, .kurie tuo
jau buvo pasmerkti ir viešai 
pakarti

40 burihiečių krito
RANGŲNAS, Burmą, bal. 24. 

—Inbe, Thayetmyo distrikte, 
Šiandie įvyko susikirtimas tarp 
kariuomenės ir sukilėlių būrio. 
40 sukilėlių buvo nukauti. >

Ugniakalnis veikia

Suėmė kalėjimo ko
mendantą dėl 44 
politinių mirties ’ -

HAVANA, Kuba’, bal. 24. — 
Vyirausybe, pradėjus tyrinėti 
teroro viešpatavimą Santiago 
kalėjime, suėmė to kalėjimo ko
mendantą, majorą Arsenio Or- 
tizą, kaltinamą nugalabijimu 
keturiasdešimt keturių politinių 
kalinių.

Andai nusižudė vyresnysis 
Santiago kalėjimo prievaizdas, 
Felipe Valle. Jis paliko laišką, 
kuriame pareiškia, kad jis esąs 
nekaltas dėl galabijimo politi
nių kalėjime, nes. tie galabiji- 
mai buvę vykdomi kalėjimo ko
mendanto Ortizo įsakymu.

Apie tą egzekuciją • ligšiol 
nieko nebuvo pranešama. Da
bar gi nustatyta, kad Orientale 
provincijoje politiniai kaliniai 
buvo sušaudomi be jokio lyri
nėj imo ir teismo.

Rado mergaitės kūną, 
gyvenusios 1,200 metų

BERLYNAS, bal. 24. — Jut- 
lande buvo Atkastas 18 metų 
amžiais žalvario gadynės mer
gaitės kūnas, visai gerai išsi
laikęs karste, išskaptuotame iš 
gyvo ąžuolo, ' kurio ąžuolinė 
rūgštis apsaugojo Runą nuo ge
dimo.

Mokslininkai apskaičiuoja, 
kad mergaitė mirė apie 1,200 
metų ‘pirm Kristaus.

Mirė Infanta Izabela 
Alfonso XIII teta 

)

‘ PARYŽIUS, bal. 24. — Ištrė 
mime *čia vakar mirė Ispanijos 
infanta’ Izabela, buvusio kara
liaus Alfonso XIII. teta, 79 me
tų amžiaus. Mirė ligoninėj, 
prieš savaitę laiko pabėgus iš 
Ispanijos kartu su kitais iš
tremto karaliaus šeimos na
riais.

~ MESSINA,- Siciliją; bal. 24.— 
Stromboli ugniakalnis ėmę veik
ti ir iŠ'senų savo žioČiiį mesti 
pelenus ir akmenis.

KAUNAS Miškų departa
mentas yra pasiuntęs lentpiuvi 
ninkama tam tikrą i 
rinkdamas žinias, 'kiek ir kur 
lentpjūvė išdirba medžiagos, ko 
kio yra tipo, kiek 
arklio, jėgų ir pan.

suvartoja

"KAUNAS.—Pinigų ir kredi
to rinkai 1930 metais, sąlygos 
žymiai pagerėjo. Jau pirmą 1930 
metų pusmetį buvo jaučiami 
laisvi pinigai. Lietuvos Banko 
apskaičiavimais, privatinių in
dėlių visoj Lietuvoj 1930 m. 
liepos mėn. 1 d. buvo 184 mil. 
lt., palyginant su 130 mil. lt. 
1929 m. sausio mėn. 1 d., t.’y. 
per pusantrų metų padidėjo 54 
mil. lt. Tai buvo viena svar
biausių laisvų pinigų atsiradi
mo priežasčių rinkoje. Pasek
mė buvo ta, kad privatus dis
kontas už paskolas, kuris 1929 
m. laikėsi 14—18%, 1930 me
tais nukrito iki 10—12%. ir tu
ri tendenciją toliau kristi.

Banknotų apyvartoj 1930 m. 
gruodžio mėn. vidutiniškai bu
vo 117.2 mil. lt., palyginti su 
96.4 mil. lt. 1929 m., t. y. 20.8 
mil lt daugiau. Banknotų pa
dengimas auksu siekė 33.6%, de- . 
vizomis 73.7%, o bendras pa
dengimas auksu ir devizomis 
107.3% visos banknotų 
vartos.

Protestuotų vekselių 
metais buvo mažiau negu
m. 1930 m. buvo suprotestuota 
už 40.1 mil. lt., o 1929 m. už 
49.1 mil. Ii., t. y. devyniais mi- 
lionais litų pernai mažiau.

apy- •

1930
1929

Komunistinės vėliavos 
ptovinicijoj

Kovo mėn. 12 J

raudonos vėliavos, su obalsiais 
kovo mėn. 8 d., mat ta diena 
tarptautinė moterų darbininkių 
šventė.

Kiek pernai Lietuvoj 
mirė žmonių

KAUNAS. —Per pirmuosius 
mėn. pernai Lietuvoj mirė 

26,659 žmonės, jų tarpe 7752 
vaikų iki 1 met. amžiaus. 6097 > 
žmonės mirė neištirtomis mir
ties priežastimis, 3280 senatvės 
marazmu, 2029 plaučių džiova, 
1732 plaučių uždegimu.

9

žmogžudybė
Kovo mėn. 21 d. ant vieškelio 

Tiltagaliai-Geležiai (Panevėžio 
ap.) per muštynes smugiu į 
galvą užmuštas pil. Klimavi
čius Feliksas, apie 30 metų am
žiaus. įtariamas užmušimu Bal
ną • Alfonsas sulaikytas. •

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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$2.50Pusei Metų už

Pasirinkimas tik grupėmis

$5.00Viso

Viso

RADIO PROGRAMAS
$2.50Viso

$2.50Viso

$5.00

REUMATIZMO

labiau 
aukso 

metalo

nęuz- 
musų

ii. Kaina pi- 
Atvažiuok ir

$79-00
$88.00
$49.00

Dar visai 
kuris surado

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

Pastebėjimai iš 
Gyvenimo

Dabar esą kaip tik prie 
i, — biznis po truputį gc-

Pernai Tautų Sąjungos išlai
kymas kainavo $5,642,000. Tai 
sudaro tik menkutį nupšimtį 
to, ką valstybes išleidžia karo 
reikalams. > — K.

skaitoma, kad dabartiniu laiku 
Melionų šeimos turtas siekia 
dviejų bilionų dolerių.

* Sportui ir visokiems pasi
linksminimams amerikiečiai per 
metus išleidžia apie, 22 bilionų 
dolerių. Tais pinigais per du 
metu butų galima atmokėti vi
są Anglijos- skolą.

Per pereitus metus Ameri
koj buvo pagaminta 130,000,- 
000,000 cigaretų,—žymiai dau
giau nei kokiais nors kitais me
tais. O tai reiškia, kad tabako 
biznis pernai buvo daug geres
nis, negu praeityj.

labai daug popie 
kurie nebuvo pa 

Jeigu šiandien pa- 
rezervas sumažė
tai tuo pačiu lai

Sustiprina Silpnus 
Inkstus

Amerikos iždo sekretorius 
yra Mellon, — vienas - turtin
giausių žmonių pasaulyj. Per 
paskutinius aštuonis metus 
Melionų šeimos turtas padidė
jo $300,000,000. Apytikriai ap-

Iki Gegužės 15 Dienus 
/

NAUJIENOS duos visiems NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAMS, kurie užsirašys 

NAUJIENAS sau, savo drau
gams bei giminėms

į *‘Nation’s Business” žurnalas 
pako, jog biznio reikalai po tru
putį pradeda gerėti. Tas page
rėjimas labiausia pasir.eiškiąs 
Statybos srity j. Pastaruoju lai
ku vėl pradėjo operuoti nema
žas skaičius prieš kiek laiko 
.užsidariusių bankų. Bankrotų 
Skaičius žymiai sumažėjęs.
■ Tai vis esą biznio gerėjimo 
prajovai. žurnalas taip pat pa
stebi ir tą faktą, kad pereitų 
metų pavasarį biznis ėjęs blo
gyn. : 
dingai 
lėjąs.

Rooin No. 1017, Chicago.
. Iki 4 1’.' M. Paprastomis Dienomis Tiktai 
1652 W. Division St.,- Chicago. .

ir 1:30 iki'7 P. M. Neimliomis Ii A. M. iki 1 P.

[Acme-R. « A. Photo]
Buvęs politinis kalinys, dabinu valstybės galva. — Alcala Za- 
mora (dešinėj), dabartinis Ispanijos respubjikos prezidentas, 
kuris dar tik praeitą vasario mėnesį buvo laikomas kalėjime 
už revoliucinę darbuotę. Su juo čia kalėjime už geležinių grotų 
matyt ispanų rašytojas Jose Girai. '

met valstybė išleidžia daugiau 
banknotų, negu ji turi aukso, 
kad juos padengti, tai tų bank
notų vertė nupuola. Kitaip sa
kant, įvyksta infliacija. Tokių 
infliacijų Europa turėjo tuoj 
po karo. Visi atsimena, kaip 
katastrofiškai krito Vokietijos 
markės. O tai todėl, kad buvo 
spausdinaiha 
rinių pinigų, 
remti auksu, 
šaulio aukso 
tų per pusę, 
ku pinigų perkamoji jėga taip 
pat sumažėtų per pusę. Kai
nos ir darbininkų algos pradė
jo kilti pradžioj šio šimtme
čio, kuomet iš Afrikos kasyklų 
pradėjo plaukti auksas. Jeigu 
aukso produkcija sumažės, tai 
neišvengiamai pasireikš ir kai
nų kritimas.

Vienas būdas aukso padidin
ti rezervą, kurį butų galima 
naudoti pinigams, yra sumaži
nimas naudojimo “geltonojo 
metalo” komerciniams tikslams. 
Kai kurie net siūlo, kad butų 
uždėti aukšti mokesniai _ant to 
aukso 
laikrodėliai ir 
daiktai.

kurio daromi žiedai, 
kitokie auksiniai

Pastaruoju laiku vis 
ir labiau kalbama apie 
trukumą. Produkcija to 
nuolat mažėja. O tuo tarpu pa
klausa vis' auga, kadangi auk
su yra paremti beveik visi pi
nigai. Iš Pietų Afrikos ateiųa 
gan alarmingos žinios. Sakoma, 
kad už penkiolikos metų ten 
bebus pagaminama tik pusė to, 
kiek dabar. O reikia žinoti, kad 
Pietų Afrika yra stambkiusis 
aukso gaminimo kraštas, ka
dangi iš ten yra gaunama 50% 
viso aukso. Sumažėjimas auk- 
sp produkcijos jau dabar yra 
Aiškus. 191u m. aukso buvo pa* 
gaminta už $470,026,251, o jau 
1928 m. tik už $406,710,000.

Jeigu nebus surastas kitas 
Klondike, tai 1940 m., sako 
ekspertai, pasireikš tikras auk
so badas, nes apie tą laiką auk
so produkcija Pietų Afrikoj žy
miai sumažės. Jau dabar tik 
truputį daugiau nei pusę auk
so tėra pinigams naudojama. 
Ateityj gi manoma, jog gami
nimui visokių daiktų aukso bus 
sunaudojama dar daugiau, to
kiu budu pinigams jo beliks 
dar mažiau. Dabartiniu laiku 
visame pasaulyj auksinių pini
gų vertė siekia $10,668,000,000. 
Tai sudaro maždaug' pusę to 
aukso, kuris tapo pagamintas 
nuo 1493 metų. Geologai, ku
rie studijuoja žemės paviršių, 
nėra per daug optimistiški, 
kad ateityj butų galima suras
ti naujų aukso šaltinių.

Tuo tarpu sdabras labai nu
smuko. Iš didesnių šalių tik 
Kinija ir Indija naudoja sida
brinius pinigus — tiksliau sa
kant, pinigus, kurie yra sidab
ro verte paremti. 1905 m. už 
sidabro unciją buvo mokama 
$1.01; prieš metus laiko apie 
63 centus, o. dabar tik 30 cen
tų ir mažiau. Nėra reikalo aiš
kinti, kad prie tokių aplinky
bių sidabru paremtų pinigų 
vertė neįmanomai nusmuko. O 
tai reiškia, kad nusmuko ir tų 
pinigų perkamoji jėga. Štai ko
dėl Kinijos ir Indijos impor
tas žymiai sumažėjo: dėl savo 
pinigų pigumo tos šalys nepa
jėgia iš Amerikos ir Europos 
pirkti tiek gaminių, kaip pra
eityj.

Auksas yra pasaulio pinigai. 
Banknotai ir net sidabriniai 
pinigai yra paremti auksu. Val
stybės cirkuliuojantys’ pinigai 
-yra paremti auksu. Užk kiek
vieną banknotą, kuri ji išleid
žia, ji pasižada atmokėti auk
su. Vien tik patvarkymas, kad 
tokie ir tokie banknotai yra 
pinigai, nieko nereiškia. Kuo-

Besilankant po x apielinkes, 
per kefletą mėnesių daug ten
ka girdėti visokių nusiskundi
mų, labiausiai’ apie bedarbę. 
Nors darbai jau pradeda eiti 
geryn, nes daug darbininkų iš
važinėjo ant ūkių ir nekurios 
dirbtuvės pradėjo dirbti, skur
das, matyt, platinasi ir visi 
baisiai dejuoja, patys būdami 
kalti.

Tai pažiūrėkime. Man besi
kalbant su vienu iš patyrusių 
ir įtekmingų banko narių did
miesty j, jis su pasityčiojimu 
paaiškino, kad žmonės iš visų 
kraštų velka, pinigus į didmies
tį ir pila juos kaip į gurbą. 
Žmonės viens kitą baugina, ne
teisingas kalbas skleidžia, susi
nervavę tik velka ir neša vis
ką į didmiestį, nežiūrėdami ko
kia ateitis, jų laukia.

Šiandieną jau yra žinomas’ 
dalykas, kad mažesni bankai, 
kurių dalykai ^yra vedami tei
singai ir kurio iki šiol išsilai
kė, tai jau ir / ant toliau išsi

ūti. nėra jokios 
fė buvo atsar-

Važinėkis ir linksminkis šiandie, nes rytojus nėra užtik 
rih't.as. _'■ j-y’. ’?

Gausi, leilgvais išinokėjiniais ilgam laik 
giapsi ką 
persi,tikH

Kad dabar yra sunkus lai
kai parodo sekamas faktas: 
Ohio kalėjimo užveizda paža
dėjo priimti atgal per sunkius 
laikus tuos kalinius, kuriems 
bausmė tapo dovanota, jeigu 
jie teisingu budu negalės pasi
daryti sau pragyvenimą. Vadi
nasi, jeigu jie negalės gauti ko
kio nors darbo. Dauguma pa- 
liuosuotų prasikaltėlių vėl su
grįžo į kalėjimą, kur jiems mo
kama du centai per valandą už 
darbą ir, žinoma, duodama 
maistas, drabužiai ir vieta, kur 
gulėti.

Nejudinamos nuosavybės ver
tė priklauso nuo aukso ištek
lių. Tokią nuomonę neseniai pa
reiškė Philip W. Kniskern? 
Continental Mortgage Guaran- 
•tee kompanijos vice-preziden- 
tas. Juo aukso šalyj yra dau
giau, tuo nuosavybės vertė yra 
didesnė. Per paskutinius dvyli
ką metų aukso produkcija ge
rokai sumažėjo, o tai atsiliepė 
ne tik į bendrą biznį, bet ir 
i nejudinamos nuosavybės ver-

piktžolę, turime išrauti 
vo tarpo. * ,.

Šitie, pareiškimai yra 
ginčijamai teisingi ir 
tautiečiai, sau gero velydami, 
turėtų tokiais paaiškinimais 
naudotis. Tikiu, kad musų 
žmonės, ilgai nelaukdami ir 
svetimų dievų neieškodami, su
sipras, ir bus visi laimingesni.

— Nereporteris.

Grupė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mu- 
zikos .sryties ............................
BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS KONOPNIC- 
KOS. Pagal įstatymus 
P. MERIME. Lokis. Lie
tuvių legenda ............ ..........
V. GARSINO. Karės lau- 
•kuosc ............ ....................
V. KOROLENKO Makaro 
Sapnas ...... ............ .'................
DR. A. J. KARALIAUS

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium .......................
S. K. KRUKOWSKIS Chi-

ir taipgi nuosavybių savininkai 
kenčia vargą. Ir geresnės at
eities negalite tikėtis, kol ne
nusistatysite daryti bi^nį sa
vo apielinkese, o labiausiai su 
savaisiais. Tą turėtų visi turė
ti omeriyj, pradedant kunigu 
ir baigiant ubagu. Ir jeigti mu
sų' tarpe atsiranda tokių, ku
rie užvydedami, nekenčia ir ne
remia savųjų, tai tuos, kaip 
-- --- --- , ... t.... i . .. .............-............„u ■■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Viso .................................... . $5.00

Grupė III. $2.50 į
KL. JURGELIONIO Mislių 
Knyga ................................. $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ......................20

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų .................. .25
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ..................................... .20
KL. JURGELIONIS Gludi- 
Liudi ........ .............................. .50

Nmra-Tone išvalo luino nuo lijrtj perų ir 
priduoda naują stiprumą ir jogą Kilpinėms 
inkstams ir kitiems organams. Jis išvalo 
kraują, nugali skilvio pakrikimus ir paša
lina iš j\|sų kūno skausmus ir dieglius. Jei- 
gii jus turite silpnus inkstus ar nusidėvėju
sius organus, ar jusij sveikata nėra gera, 
iąillito Nuga-Tono ir atgaukite sveikatą' ir, 
gyvumą. Jis yra pardaviiiėjamas aptieldnin- 
kų. Jeigu aptiekininkas neturi jo, paprašy
kite jį. užsakyti dėl jus iš savo urmininko.

(Apgarsinimas)

laikys. Apie 
abejonės, -nes 
gus ir pirmiau\sū darymu pa
skolų. Anaiptol, didieji bankai 
daugiausiai yrą darę paskolas 
brokeriams ant stako serų, ant 
didelių apartmentų, ant fabri
kų ir ant didęlių plotų tuščios 
žemės. Reikia žinoti, kad ma
žesnės paskolos yra mažesnia- 
me pavojuje ir yra daug ge
resnės.

Lietuviai niekados nepakils 
t 

aukštyn ir negalės laimingai 
biznio varyti, jeigu patys savo 
šešėlio bijos; vienas kitą gąz- 
dindami, tikrų faktų nežinoda
mi, visokius paskalas skleidžia 
ir bėga iš visų kraštų į did
miestį. Dėlto gi, žinokite ge
rai, kad jūsų apielinkese kas
dieną, smunka visokie bizniai: 
groseriai, bučernės, barbenai Grupe VH. $5.00 

22 NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina ........... ,..... $2.50

35 ROBINZONAS KRUIZIUS 
Laibai Graži Apysaka ... ..45

44 GYVENIMO VAIZDE
LIAI .. ..................... :............ 50

76 J. A. PREDRO CONCIL- 
LIUM FACULTATIS .... .20

94 GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija ..... 25

95 J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra .................... ..... >10

96 BALČ1KOWSKIO Pono Fe- .
likso Atsilankymas kom............20

97 J, GURAUSKIO Šalapuuū
Komedna ..................................... 20

99 A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija . .25

69 V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza  .............35

J Eina kiekvieną savaitę bendradarbiaujant
?----- -------- ------K. AUGUSTUI, J. VAJRKALAI ir V. RUŠINSKUI ------------- ---------

neseniai žmogus, 
aliejaus laukus, 

per trumpą laiką galėjo pasi
daryti turčiu. Visai kitaip yra 
dabar, Mineralinio aliejaus biz
nis labai nusmuko.

Kas atsitiko? Dalykas yra 
tas, kad įvyko viršprodakcija. 
Amerikoj per metus 'sunaudo
jama maždaug vienas bilionas 
bačkų aliejaus, >o tuo tarpu 
Amerikos aliejaus šuliniai- pep 
metus jo gali pagaminti pus
trečio biliono bačkų. Priegtam 
dar kas metą iš kitų šalių yra 
importuojama 100,000,000 bač
kų? Prie tokių aįlink^bią alie
jaus biznis, žinoma, negali bū
ti normalus.

Iš stoties AVCFL nedėlioję, pauju'laiku-, nuo'1 iki 2 vai 
po pietų. Dalyvauja aftištąi kbniėdijbs “Buridano Asi
las”, katras bus vaidinamas' CIVIC TEATBK 
Balandžio 26 dieną. , ■ x

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ ....................... $1.75
JANULAIČIO Airija ........ .25 
S. NJATULAIČIO Dvi Ve
lioni į Tolimą Šaurę ............. 40
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri- 

' sidėjeę pastūmėsimai Gajntos 
mokslų prieky n ................. 40

OLSZEWSKIO Pasaka apie 
Kantrią Aleną ................ .20

R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ......................................... 35
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ................... $1.00
LIEPUKO Peklos Kančios. 
Dainos .......................................... 20
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos .........  20
BRr VARGŠO Gadynės 
Žaizdos .......................................25

7 A. JANULAIČIO Airija ....
8 S. MATULAIČIO Dvi ke

liom j Tolimą Šiaurę .........
1 A. OLSZEWSKIO Pasaka

apie Kantrią Aleną ..............
8 L. TOLSTOJAUS Pragaro

Atgimimas ..............................
7 OLIVER SCHREINERIO

Sapnai ......................................
9 DR. E. LOEB. Kultūra ir

Spauda .....................................

DR. KARALIUS Barbora
Ubryka 'arba klioštorius ir

Jėzuitai ....... j............................75
MARIJOS KONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus .............75

ERKMANO ŠATRIJONO
Laikrodjninko Atsiminimai .20

$2.50

DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas .............50
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudj? ................ .75
Milukijada Dzūko VirŠžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydas ..... - .15
KL. JURGEtlONIO Dekle- 
matorius ..............  75
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ....................... 25
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ........ 35

Viso ................................. $5.05

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
rėš Metu, kaina ...................... 75
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ...............  15
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas .....................  50
LAUKIO P. Krępotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia .35 
H. IBSENO Šiaurės Karžy
giai .......  35
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintam  ........................ 20
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje  ................20

Didelis 'Pašifinkinias CHRYSLER ir PLYMOUTH Automobil 
1' ’'3207-Q9 įŠo. Etalsted Street

Pilone CAiJUMET 4589 '

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija ....................... 20
W. SHAKESPEARE’O
Macbbcth ................. t,.................. 75

ŠVEBŲ AMERIKOS LINIJOS
Dideliu Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS

Speciales Ekskursijos į Lietuvą
Visos Išplaukia Motorlaiviu “GR1PSHOLM”

1. Balandžio 80 d. Speciale Lietuvių Ekskursija.
2. Gegužes 29 d. Ekskursija, Amer. Liet. T.aut. Federacijos
3. Birželio 27 <1. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia

Amerikos Lietuvių Ekon. Centras.
4. Liepn« 23 d. Speciale Lietuvių Ekskursija.
5. Rugpiučio 19 d. Am. Liet. Ekon. Centro Ekskursija.

Platesnių iiifcrinacijp ir laivakorčių kreipkitės j savo laivakorčių 
arenta, ar bet kurią Švedų Amerikos Linijos raštinę.

S W E I) I S H AMERICAN L I N E 
181 N. Michigan Avenue, Chicago, III.
21 State Street, New York
10 State $treet, Boston, Mass.

Jeigu jus turite atkaklius skausmus bilc kurioj kūno dily, ktirie neleid
žia jums miegoti, arba jeigu jus negalite vaikščioti dėlei skaudėjimų, pa- 
stirimo. ar sutinimo kojose, tokie kentėjimai, ar tai nuo reumatizmo, ar 
nuo kokios kitos ligos, gali būti pašalinti mano specialiais vaistais,.
Jeigu jus turėjote chronišką reumatizmą «ar Arthritis, ar kitas panašias į 
reumatizmą ligas, ir išbandėt,viską be pagerėjimo, nenusiminkit, nes dauge
lis kentėjusių panašiai kaip ir jus, buvo visiškai pagydyti vartojant mano 
specialius vaistus. Aš galiu duoti jums jų vardus ir adresus jūsų ištyrimui, 
jei jus atsilankysite pąs mane. Pasitarimai dykai. Jeigu negalite atsilankyti 
asmeniškai, prisiųskite savo atstovą, arbd rašykite dėl informacijų.

W. K. Chang’s Dispensary
■14 W. Wasbington St

Valandom: -11:30 A.
SKYRIUS

Valaivlos: 9 iki lt A. M

2 JOHN M. WORKS Kas yra
Taip O kas ne Taip? .........

4 ŠARŪNAS* Gruodžio 17
dienos Perversmas .................

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas 
.Rašykite tuojaus ir siųskite savo 

užsakymus

JOS. F. BUMIK,ta. 
3417-21 S. Halsted ,St. Chicago, III 

. TUL. BOULEVAIU) 81157—4705 v

Kaina
Grupė I. $2.50

J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo-

PIRKITE

CHRYSLER

Naujais Philco Radio, su viktrola 
krūvoje, ir 10 rekordų už .:..........

Naujas (icnųtal Mbtąfs, 
radjo,Jjiž ...K- f

.. .. . • > . . ■ ... 1 '• ■ -
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šeštadienis, balan. 25, 1931

Tarp Chicagos
Lietuvių» _ ‘

Roseland .
tam-Komunistai apgaudinėja 

sesnius parapijonus. Bendras 
vakaras komunistų su pora* 
pijonais. Tvarkdariai ir kal
bėtojai komuhistai, o darbi
ninkai vakaro parapijonai.

, Roselandc yra susiorganiza
vęs kaip nekurie vadina bepar-

“Savas Pas Sava”
— sako hiznięriai

' BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Me* parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

P. BALTUTIS & CO.
LAIVAKORTĖS IR
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

Goodeortai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336L------------------ ■ -....-y

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNB 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory .2168

M. J. KERAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namas

3335 S. Halsted 9L
Tel. Yards 6«94 

f

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

V J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St.
TeL Canal 1678 ir 1679

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir ptosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

' RAMOVA LAUNDRY ’ 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122 L_____________________ ___________/

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

K .... . ................../

Phone Prospect 8816

A. PAVILIONIS
Hardvvare, Malevos, Varnišiai, 

Stiklas, Šepečiai
6825 S. Western Avenue
Patenkiname visus. Mes pristatome.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct.,
CICERO. ILL. J

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkrausfom i farmas arba { kitus 
miestui, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
Tel. Republic 7950

— ........-r...... ' '-11
... " ' .f
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tyvis komitetas • šelpti bedar- šitame komitete veikią bolševi-
bius, kuris ir surengė vakarą kai ir katalikai, musų darbi-
Balandžio 19 d. Strumilo sve
tainėje, prie 107 St. ir Indiana 
Avė.

Įžanga buvo 35 centai. Tvar
ką vakaro vedėzžinomas komu
nistų rėksnis P. J. Petronis, 
kuris atidarydamas yakarą kal
bėjo, kad čia yra sutvertas ko
mitetas iš viskių srovių, yra 
bolševikų, parapijonų ir kito
kių ir visi sutartinai dirbą la
bai naudingą ir būtinai reika
lingą darbą šelpdami bedar
bius; skaitė aukavusių vardus, 
kurie buvo aukavę arba pini
gais ar tai kitokiais dalykais 
dėl sušelpimo bedarbių, 
pat perskaitė koks bus 
koncertinis programas, 
susidės ir gi iš bolševikų 
rapijonų.

Iš pradžios 'dainuoja choras 
iš Cicero; dainavo labai nevy
kusiai, grajino vietinė jaunuo
lių bolševikų orchestra ir gi 
be geresnių pasekmių. Geriau
sia dalis programo buvo due
tas, kurį dainavo Rašinskienč 
ir kita moteris, ‘kurios vardo 
neteko sužinoti, 
sudainavo kelias 
blogiausiai; ponia 
savo 

Taip 
geras 
kuris 
ir pa-

K. Pažerskis 
daineles ne- 

Woicjk su 
dukterimis palinksmino

savo muzika ir ant galo dai
navo pirmutinis choras; daina
vo dar prasčiaus. .

Po koncertinio programo per
statomas kalbėti M. Bacevi
čius, kuris savo kalboje taip 
pat pagyrė šitą komitetą, sakė 
kad niekur negalėję sudaryti 
toki komitetą, kokis čia yra:

Pavasarinis
RAKANDŲ 

Išpardavimas!
LIETUVIŠKAS

PROGRAMAS
Budami tikrais lietuviais 

norime savo broliams lietu
viams pasitarnauti ne vien 
.savo puošniu rakandų kainos 
pigumu, bet taipgi duodam 
lietuviškus radio programus 
panedėlio vakarais iš stoties 
WHFC 1420 kilocycles nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

Musų bargenai tarpe dauge
lio kitų yra dar sekami:

2.

3.

1. Parlor setas kaina 
$150, parduodam už i w
Bedruimio setas kaina 
$150, parduodam už
Dining-room setas kai- CACI 
na $85, parduodam už

ESAM TIKRI, KAD NAU
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲBAR- 

GENAIS—LAUKIAM.
MUSŲ RADIO VALANDA

Lietuviškas Programas .
Kiekviend panedėlio v^katą 

iš stoties WHFC 1420 kilo
cycles nuo 7 iki 8 valandąi 
vakare. Kviečiam klausytis 
—M. P. JAVARAUSKAS ir 
J. BERTULIS—savininkai.

f

CITY 
UPHOLSTERED 
FURNITURE CU.

2314-16 W. Roosevelt Rd.
TeL WEST 5748 
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pusę, o 
be abe- 
kinkos

komuni-

prie 
par-

kai-

ninku visų vienodi reikalai, at
sidūrus bedarbių eilėse Visi 
jaučiame alkį; kaip mes pradė
sime organizuotis po vadovy^ 
ste komunistų, tada tik kapi
talistai pamatę musų minias, 
nusigąs! ' : -

Štai artinasi sako 1 d. Gė- u >
gūžės, kada komunistai rengia 
didelį maršą po Chicagos gat
ves maršuoti; turime eiti visi, 
kurie, dirbame arba nedirbame, 
ir kaip kapitalistai pamatys 
mus maršu.ojant apię 
gal ir čielas milijonas, 
j onės,1 kapitalistams 
pradės drebėti!

Mums gerai žinoma 
stų veidmainystė, kurie jokiu 
budu negalėdami prieiti prie 
minių, sumanė skymą ar nega
lės čia tik pasinaudoti sudary
dami bendrą komitetą bedar
biams šelpti. Iš pradžių valdy
boje minimam komitete yra di
džiuma nesusipratusių parapi
jonų,- priešaky su zakristijono 
broliu ir zakristijono pamočni- 
ku, bet vėliaus užvaldys tą ko
mitetą vieni bolševikai. Ar tai 
jau neparodo kad ir šis vaka
ras? Vpkarą veda komunistas, 
prakalbą sako dar didesnis nors 
kiek rimtesnis bolševikas, o jus 
parapijonys tik dirbkite 
baro, prie užkandžių, prie 
davimo tikietų ir kitur?

> Prie atidarymo vakaro 
bant Petroniui ir beveik per 
visą koncertinę dalį zakristijo
no pamočnikas bėgioja, sukinė
jas visais pakampiais, buk tai 
pasididžiuodamas, kad ir jis 
yra nors mažas komisarukas, 
per kurio agitaciją Šv. Vincen
to Draugystė paskyrė $5.00 
minėtam komitetui. Dauguma 
narių šv. Vincento Dr-tčs pik
tinasi, viena, kad mėnesiniuo
se susirinkimuose negalima mė
tyti pinigus, o antra, kad au
kojama tokiam komitetui, ku
ris ankščiaus ar vėliaus paliks 
komunistų rankose.

, Suprantama kiekvienam, kad 
sušelpimas bedarbių yra svar
bus, naudingas ir niielaširdin- 
gas darbas. “Naujienos” pirmu
tinės atidarė skyrių bedarbiams 
šelpti, bet ką-gi pasakė tuomet 
komunistai? Gerai atsimename 
kaip per “Vilnį” pltfdo “Nau
jienas”, net prilygindami' tokį 
darbą kaip šelpimas bedarbių 
prie pasitarnavimo kapitalis
tams ir tt.-'

Svetainėj buvo matytis visos 
viršūnės komunistų, Bacevi
čius, Petronis, Pakaušis, ir ki
ti; moterys nedavė pakajaus 
siūlydamos “Darbininkių Bal
są”, kodėl gi katalikai nepa
siūlė jokio savo laikraščio?

Gerai' žinomo biznieriaus An
tano Bielinio moteris fundino 
daugumui gerti ir sandvičių. 
Biznio atžvilgiu komunistai ne
atsižymėjo, tik laukė iš kitų, 
kad kiti pinigus mėtytų.

Koresp.

Phone Virginia- 2054
JOSEPH VILIMAS

,c NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS •
4556 So. Rockiuell St.

CHICAGO. ILL.

Maliava ir Sienoms 
Popieros

Aukštos rūšies 1 C 1 A C
pentas ......................* ■ ■H'O

ir aukščiau, cash pirkėjams 5%/ 
nuolaida.

Ant visą kitų namams reikmenų 
nužemintos kainos.

Visus ordeūus pristatom j namus, - 
nepaisant tolumo.

A.J.Lutkus
HARDWARE, PAINTS, OILS 

AND GLASSES

1421 So. <9th Court,
CICERO, ILL.

' ' Phone Cicero 2 7 25-R

Garsinkitės “N-nose”

Vaidins ';-^Buridano 
Asilą” Chicagos Ci- 

vic ■ Teatre, ryto 
vakare

Z*

B

■

NORA GUG1S

PETRONĖLĖ MILLERIENĖ

. Roseland
Sugavo du lietuvių vaikus 

“geligsterius”

Visų šventų parapijos lietu-i 
vių mokyklos ketvirto skyriaus 
du lietuvių vaikai, po 10 metų7 
amžiaus, sugauti apiplėšinėjime, 
namų. Su kai kuriais svetim
taučiais esą padarę daug va-, 
gysčių. Pas juos rasta šautu
vų, žiedų ir’ kitokių vogtų da
lykų. . ' ; 7 • .

Prie 107 Place ir Wentworth 
avė. viename lietuvių garaže 
dienos laiku atrasta bemieigant 
tris vaikus, vienas lietuvis ir 
du slovakai. . Vaikai murzini, 
suvargę; namų savininkė paži
no lietuvi vaiką, įsivedėk i. vidų, 
nuprausė ir paguldė i lovą, o>

. "■ ' ■ . ■' t 1

Turkiškos, Rusiškos 
Sulforinės Vanos Ir, 
Elektrikiniai Treat- 

mentai
' Švediškas ManĄštinimas ir Elėktri- 

kinis Masažas.
. v » . ** ' . . i ‘ ;

• ■ . • i •- . ■ r* . .

Treatmeritai visokią ligą, reuma
tizmo, nervą atitaisymo, šalčio ir 

'taip toliaus, su elektrikįniais prietai
sais. Violetiniai Saules Spindulių 
treatmentai. \ .

Mineralines, sulferines vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti' nuo visokią ligą.

Moterą Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 Vai. nąkties.

Kambariai dėl pergulėsimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.

Kampas Paulina St.

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

. ? P® pietą.
Phone Boulevard 4552

' TV' . u; • T - ,• • - .T ...
‘‘f ■ ’ • į

slovakai išėjo laukan. Netru-.......... .
kus atsilankė policija ir pasiė
mė minėtą lietuvį vaiką. Poli
cija turėjo taip pat ir tuos du 
plovakų vaikus. “Kiek laiko pra
leidus policija sugryžta, atkišę 
šautuvus, įėjo garažun, priėjo 
kerten garažaus, kur stovėjo 
numestas senas toiletas ir iš 
^toileto išėmė du genis šautu
vus. Vaikai, tur būt, prisipaži
no, kad ten turėjo padėję šau
tuvus.

Policijai beklausinėjant vai
kus paaiškėjo, kad su: jais yra 
dalyvavęs dar vienas lietuvių 
vaikas, kuris tuo laiku buvo 
Visų šventų mokykloje ketvir
tame skyriuje. Policija nuvyko 
ir tuojaus vaiką paėmė iš mo
kyklos. Minėti vaikai, daryda
mi panašius apiplėšimus, dau
giausia slankiodavę apie namų 
langus, o mažesnį vaiką įkel- 
davę pro langą, kuris viduj pa
sirinkdavo kas jam patinka.

Vaikai atiduoti į pataisos 
namus. Vieną lietuvių vaiką 
po trijų dienų tėvas išėmė, o 
kitas, sako, bus ten iki 21 me
tų, nes jau ne pirmą kartą esąs 
papuolęs už visokius prasikal
timus. —Koresp.

Vėliausi Paveikslai
Kur bus, kur nebus, o pas 

J, Stankūną vis bus. Ten kokio 
norite aukštesnių asmens pa
veikslą rasite, nes p. Stankų-^ 
no yra ypatingumas turėti vi
sos lietuvių — išeivijos ir Ame
rikos inteligentijos^ payeikslų 
kolėkęiją. Jis kaip bematant ir 
Prof. M. Biržiškos paveikslą 
gavo — nuėmė. Walteris Stan
kūnas roko j amas geriausias 
lietuvių fotografas Chicagoje, 
3315 So. Halsted St.

Laisvamaniai or 
ganizuojasi

Jie turėjo pirmą susirinkimą 
pereito j savaitėj “Aušros” kam
bariuose, 3653 So. Halsted St. 
Tartasi apie atgaivinimą orga- 
nizacijos. ii^leidinją laisyamaniš- 
ko laikraščio. Prieita prie išėji
mo: be kapitalo nėra galima 
laikraštį leisti. Reikalinga apie 
$5,000.00, .kad ' butų galima 
leisti savaitinį laikrašti. Per
matoma1 pasekmės, nes gaunama 
daug pareikalavimų, kad leisti, 
laikraštį. Tuo dalyku palikta 
rūpintis p. Valinskui 3352 So,

r—............ . ..... ...... . .... ..................
Naujausi Lietuvis- 

ki Rekordai 
Columbia

16199 Pabaigia! Panelė
Gegutė ir Našlaitė , 

16198F Paklausykit Jus Lietuviai 
Kelais — Vieškelis

16190F Kad Pavasaris Ateina
Vyrai, Moters Negirtaukit 

16193|F ŽemaiteliiĮ Polka
Marytės ir Jonuko Daina 

16188F Vyras Pijokėlis Daina
Pasakykie Panaitėlė Daina 

16185F Mergų Polka
Laukiu Tavęs 

16195F Vestuvių Vaitas
Nauja _ Gadynė Mazurka 

16192F Trauk, Simniški
“Ėjo Mikas” — 

16186F “Vilkas
“Liudvikas” Polka 

1619F Vaikinų Bėdos 
Merginų /Bėdos

Lietuviška veselija pilnas setas, dalys
1, 2, 3, 4, 5 ir 6 ' .*

1618 7F Prūsų Užpuolimas
Vaikelio Polka 

16046F Muztka-Muzika 
16072F Munšainukas 
16083F Vestuvių Polka • ’

Stumbriškių Polka 
16145F Pragėriau Žirgeli 
16154F Velnių Šimtas 
16163F Storų Bobų Polka* x 
16044F Kalinio Daina

— Polka 
Polka 

Pilkas”, Polka

Tamstos galite gauti dabar visus 
naujus rekordus musų krautuvėje.

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

.V -

General*

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė.,
netoli Rockwell St.

Telefonas Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

Hialsted Str. Telefonas Yards(knygos. Antroj vietoj stovi 
6751. Kas iš laisvų žmonių in-' sapnininkai ir burtų knygos; 
teresuotusi šiuo dalyku, malo
nės kreiptis pas J. K. Valinską 
virš nurodytu antrašu.

Už švarą pagyrimas
Iš Chciagos sveikatos depar

tamento per daktarą Kegel p. 
J. Jokubauskui už švarų užlai
kymą savo krautuvės, suteikė 
pagyrimą-diplomą, kurį reika
laujama laikyti lange. Mąžai 
kas turi tokių diplomų iš krąu- 
tuvninkų.

Dėkoja ‘Naujienoms’
Antanina ir Jonas Giedrai

čiai sugryžę iš Lietuvos, kur 
viešėjo apie 8 mėnesius, dėkar 
voja “Naujienoms” už gerą, 
teisingą patarnavimą. “Niekur 
neturėjau jokio nemalonumo 
kelionėje su savo dokumentais, 
nes viskas buvo sutvarkyta' kuo- 
geriausiai”.
Antanina ir Jonas Giedraičiai,

4618 S. Marshfield Avė,
Chicago, III.

Ką žmonės daugiau 
šia skaito?

šiuo klausimu teko kalbėtis 
su p. Jiiliu Mickevičiumi, vedė
ju “Aušros” didžiausio lietuvių 
knygynp. Į tuos klausimus Ju
lius Mickevičius atsakė šitaip: 
“Daugiausiai tarpe lietuvių šio
mis dienomis perkama muzika, 
liai leidiniai: gaidos ir muzikos

S

Didelis Bargenas Del Visų
°DE™ kūjai™.

r augšciaus

36 colių 
augščio 

9c 
pėda

Durų užraktai ver
tės $i.oo, 
dabar tik Z ** V V 

42 colių 
augščio 

12c 
pėda

14
10

Nepamirškite-, kad kita savaite yra valymo savaitė.
MES UŽLAIKOME DIDELĮ PASIRINKIMĄ MALIAVŲ IR POPIERŲ 

DEL POPIERAVOJIMO SIENŲ

Mes pristatome į namus nepaisant tolumo. Ateikite ir persitikrinkite, kad 
i musų kainos yra žemesnės negu kur kitur. ..

PEOPLES HARDWARE & PAINI GO.
• 1901 W. 47th Str. Telephone Lafayette 4139

BROLIAI GREGAROWICZ, Savininkai

Visuomet ant
SARGYBOS

. • v ■ > v

šio banko .Viršininkai ir Direktoriai vi
suomet pirmiausia atsižveigdavooį apsau
gojimą savo kostumerių taupiųjų.

Kadangi jie visuomet buvo ištikimi jiems 
uždėtam patikėjimui, jie išbudavojo stip
rią įstaigą ir laimėjo pasitikėjimą dau
giau kaip 50,000 depozitOrių^ daugelis ku
rių teikė savo lojalę paramą per virš ket-' 
virtdalį šimtmečio. .

Bile vienas iš šių lietuvių mWoždai^jųW< 
patarnaus, kada atsilankysite į miisų 
banką: Sedemka, Yagminas, Rymkevi- 
čius, Žabelio, Mickewicz, Laurinavičia, 
AdomaviČia ir Laucaitė. * ..

lti

Peoples J^ational “Bank 
and tyrusi Company 

of ChicątĮO

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

trečioj vietoj daktariškos kny- 
gosi. Moksliškos ir politiškos 
knygos visai nėra perkamos. 
Atrodo, kad lietuviai mokslu vi
sai neįdomauja. Julius Mickevi 
čius jau per metų metus su 
knygynu ir šiuo laiku jis yra 
vyriausias vedėjas “Aušros 
knygyno, kuris randasi 8653 S, 
Halsted St.

Lietuvių programas
Rytoj, sekmadienį nuo 2 ikį 

3 vai. po pietų įvyks 11-tas lie
tuvių radio programas iš ga
lingos WBBM stoties, 770 kilo
cycles? Šie programai yra tei
kiami lietuvių firmos The 
Peoples Furniture Co.; tai yra 
rakandų in rądio krautuvinin
kai, taipgi ir rakandų išdirbė
jai, kurių krautuvės randasi 
2536-40 W. 63rd St., ir 4177- 
85 Archer Avė., Chicago, III.

Kaip girdėt, ryt dieninis pro
gramas susidės iš labai žingei
džių dalių, kurtes išpildys pa
žymėtinos lietuviu meno jėgos.

Z.

REUMATIZMAS
Mrs. L. I. Burns, 4431 LaCrosse Av?.» 

rašo: “Per apie 4 metus aš turėjau re
umatizmą, konstipaciją, moterų pakriki
mus, aštrius dieglius nugaroje ir galvos 
skaudėjimą. Aš buvau suvargusi ir iš
bandžiusi viską be pasekmių. Pagalios aš 
nuėjau pas Dr. P. D. Šymanskj, chro
niškų ligų specialistą, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago, ir dabar esu išgydyta".

Nežiūrint nuo ko jus kenčiate, čia yra 
jums viltis. Ateikite šiandie ar rašyki
te, aprašydami savo ligą ir gaukite Dy
kai 5 dienų žolių gydynu!

MONKEY WRENCH

colių ......J........................................................ i........... SU15
colių ..............     98c

75c18 colių

t
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Metam*s
Puse* į

Vienam meneaini
Lietuvon u kirui alaieniuoM 
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Metam* —
Pusei m«tq . 
T riuis mėnesiam*
Pinigai reiki* sft)to fraito Mon«f

Orderio kart* «£*ab>VM*

KORUPCIJA AMERIKOS MIESTUOSE
.... j, r t   ' Li..„

United Press padarė apžvalgą iniėštų, kurių ad4 
ministracijose, viename ai- kitame departametite# pasi* 
reiškė grafto, Suktybių arba kitokių prasižengimų. Pa* 
sitodo; kad šiuo laiku yra datoW arba rengiamasi da* 
ryti tardymai daugiau kaip dviejose dešimtyse Aibė* 
rikos miestų, nuo Atlantiko iki Pacifiko ir tūlo Kana* 
dos sienų iki Meksikos įlankos. Štai kokią litaniją pa* 
duoda ta žinių agentūra:' <

New Yorko piliečių komitetas įteikė reikalaviiiįią 
gubernatoriui Rooseveltui, kad butų padarytas tardy* 
mas New Yorko miesto mayoro James J. Walker’io 
ofise. Valstijos legislatura paskyrė komisiją ištirti 
miesto administracijos darbus, ir jau eina liudininkų 
klausinėjimas apie distrikto prokurorą Thomas C. T. 
Crainą.

Chicagoje specialė grand jury peržiūrinėja polici
jos oficierių sąskaitas bankuose. Jau 237 bankai gavo 
įsakymą parodyti 17 policijos kapitonų sąskaitų rekor
dus, ir jau surasta, kad vienas kapitonas, kurio meti
nė alga yra $4,000, turi pasidėjęs bankuose $100,000.

Los Angeles, Cal., yra kaltinamas' dėl netikusio 
General hospital vedimo Dr. N. N. Wood, po to, kai 
detektivai surado, kad tos ligoninės tarnautojai išeik
vojo $500,000 vertės ligoninės reikmenis.

Portland, Ore., mieste jau mėnesis laiko graftd 
jury tyrinėja gembleriavimą, kuris naudojąsis polici
jos globa.

Bostone, buvęs policijos būrio (skvado) galva Oli* 
ver B. Garret yra traukiamas teisman už kyšių ėmimą 
iš hotelio savininko.

Vienas Atlanta, Ga., miesto tarybos narys ir jo 
biznio partneris sėdi kalėjime (už visą eilę suktybių/ 
kurios buvo tyrinėjamos per 17 mėnesių.

Minneapolise grand jury daro tyrinėjimą kaltiiii* 
mų prieš policiją dėl apsaugos teikimo paleistuvystės 
įstaigoms ir raketieriams.

Pittsburgho miesto taryba tyrinėja viešųjų darbų 
departamentą, kuris yra kaltinamas išeikvojęs $1,100,- 
000 per trejetą metų.

Akron, Ohio, buvęs policijos teisėjas J. Earl Cox 
yra kaltinamas dėl pinigų išeikvojimo, ir jo byla pra^ 
sidės gegužės 11 d. x ;

Tame United Press sąraše paminėta da ir daugiau 
panašių bylų ir tyrinėjimų, bet mes juos Čionai aplei
sime, nenorėdami varginti skaitytojus. Tie skandalai 
Amerikos miestuose liudija apie begalinį šios šalies 
municipalinių administracijų supuvimą. Yar£*a* 
rioje kitoje kultūringoje šalyje miestų valdžios ir jų 
tarnautojai tiek vagia ir siika, kiek Amerikoje. Kodėl?

Todėl, kad Čia viską valdo doleris. Į politiką čia 
žiūrima tiktai, kaip į tam tikrą pasipelnymo šaltinį/ 
Idėjų čia politikoje visai nepaisoma. Amerikos politi
kieriai tai
nintėlis biznio tikslas yra pelnas, tai kitokių idealų ne
reikalaujama ir iš žmonių, kurie veikia politikoje. Tik* 
tai kuomet politikierius liną vogti per daug atvirai, 
tai jisai patenka i “tUobėlT< h.

Apvalyti Amerikos politiką nuo korupcijos galės 
tiktai naujos politinės jėgos.' ' ‘ >

• STEIGIAMOJO SEIMO IDĖJA
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Sitlį kebiuiilą žibėjo visi, bėt bolšėvikai eiiiė Vesti 
agitaciją, skelbdami, jogei Kerenskis nešaukęs Steigia
mojo Seimo, kadangi jisai esąs demokratinės respubli
kos priešas. Jie kurstė žmones nuversti laikinąją re- 
voMtioinę vyfiailšybę ir pastatyti valdžion juos, žadėda^ 
tiii pagreitinti Steigiamojo Seimo rinkimus. Bet kai ■ 
Idįfeicld pradžiojė m. įvyko ginkluotas pervers* 
mas ir į Lenino rankas pateko valdžia, tai jisai riiiki; 
mus 4 Steigiamąjį Seimą xėmė atidėlioti. Delei to pfa* 
dėjo kilti protestai Rusijoje, pradėjo kurtis kptnttetai 
kovai už Steigiamąjį Seimą. Galų gale, rinkimai įvyko, 
ir sausio mėnesyje 1918 metais Steigiamasis Seimas 
susirinko. ' .

Pasirodė, kad į Rusijos Steigiamąjį Seimą žmonės 
išrinko beveik dvigubai daugiau socialistų, negu bolše*- 
vikų. Tuomet Leninas bandė suskaldyti socialistus, par
traukdamas savo pusėn vadinamus kairiuosius socialia* 
tUs revoliucionierius. Keletas kairiųjų eš-erų gavo vie* 
tas Liaudies Komisarų Taryboje, ir bolševikai pasiūlė 
ėš^ėrų vadą, Mariją Spiridonovą, rinkti Steigiamojo 
Šeinio pirmininku.

Bet tas Lenino manievras pageidaujamų rezultatų 
nedavė. Dauguma krašto atstovų pasirodė vištiek prie* 
Šinga bolševikams, ir Steigiamojo Seimo pirmininku 
bUvo išrinktas špčialistas Viktoras Čėfnovas. Tuomet 
^vieninteliai proletariato vaduotojai^ atgabeno gink* 
luotų matrosų ir kareivių pulkus prie įteigiamojo Sei
mo rūmų ir pareikalavo, kad atstovai. skirStytusi. Stei
giamas Seimas, černovui pirmininkaujant, suspėjo tik
tai paskelbti ir paskubomis priimti Žemės • Reformos 
įstatymą ir buvo išvaikytas.

Uždarydama Steigiamojo' Seimo rūmus, bolševikų 
Valdžia išleido proklamaciją, sakydama,'kad Rusijos 
žmonės “nesuprato” už ką reikią balsuoti, todėl busią 
paskelbti nauji rinkimai.

Bet savo žodžio bolševikai neišpildė, Naujų rinki* 
mų į Steigiamą Seimą Rusija tebelaukia iki šiol.- BoL 
Ševikai ne tik atsisakė naujus rinkimus skelbti, bet Le
ninas sugalvojo ypatingą “revoliucinę teoriją”, kad vi
suotinu balsavimu renkami seimai tai ~ “buržUazijos 
iŠmislas” ir revoliuciniems proletarams nereikalingi; 
Leninas, mat, buvo meisteris kepti speciales “teorijas” 
savo avantiūroms pateisinti; taip, jisai buvo Sugalvo
jęs naują “teoriją” apie pinigus, suHg^ kuria turį būt 
tiek prispausdinta popierinių pinigų, kad jie' Visai ne
tektų vertes, ir tuo budu busiąs “išmuštas dugnas ka
pitalizmui”. Vėliaus pats bolševižmo tėVas Šitą savo 
ignorantišką “teoriją”'išmetė į sąŠlavjrpą ir įvedė čer
voncus, paremtus auksu. • c

Jeigu Rusijos Steigiamam Seime bolševikai butų 
turėję daugumą, tai jie, žinoma, nebūtų ,jo išvaikę ir‘ 
Lenino “teorija” apie visuotinė balsavimo “buržuaziš- 
kumą” niekuomet nebūtų gimusi.

Steigiamojo Seimo idėja yra Stipresnė, negu bolše
vizmas. Ji visur iškyla, kur tik liaudis paima saVo li
kimą į savo rankas, — kaip dabar kad1 matome Ispani
joje. Anksčiaus ar vėliaus ji laimės pergalę ir Rusijoje.

u- '• - ■ • V

"iš grrMį tfai? top-ĮRkfcs-. Segėje jauni d#r-
kuoįtos Štėponavičiaus pase-1 
kejai/rašo, kad jie ‘nusuks 

. sprandus’ tokiems Bim- 
boms’. ” .
0 bimbinihkai rengiasi suk

ti sprandus butkiniams bei 
pruseikiniams. Klausimas, kas 
kam. nusuks.

Bet, iš tiesą, tai kam ko* 
niunistams sprandus tirėti, 
kad gėlvą jie t/isiiek nėvarto* 
ja, išimant ką užsideda kepu
res !

PEIKIA WASHiNGTONO 
POLITIKĄ

iiiCifejUegSataii

Apžvalga
■ . . - <. -- - -9

TEBEGALANDA PEILĮ
, ... *.............. — a

į SLA. Pildomosios Tarybos 
įsuvažiavimo protokole, < kuris 
paskelbtas “Tėvynėje”, tarp 

. -ko kita skaitome:z

pasamdyti biznio tarnai, it kadangi vip-

Laikinoji Ispanijos Valdžia nutarė be atidėliojimb 
šaukti Steigiamąjį Seimą. Jo rinkimai įvyks’ birželib 
21 d. arba viena savaite laika vėliau. į

Steigiamas Seintaš, arba K(Wistituanta, yra žmonių 
atstovybė, kuri yra išraiikatna parašyti valstybei kod*> 
stituciją. Tokius seimus šaukė visos naujos, po didžioj 
jo karo susidariusios respublikos ir taip pat tos vaistu 
bes, kuriose įvyko rėvoliųcijos. 'Lietuvos. Steigiamasis 
Seimas susirinko 1920 M gegužės mėnesio 15*■<$ iKpc^ 
sėdžiavo daugiau kaip dvejetą

šaukė Steigiamąjį Seimą fr^Rušija; Laikinoji Ke^ 
renskio vyriausybė negalėjo pravesti rinkimų. į .Steik 
giamąjį Seimą, kadangi tuomet ėjo karas: Jeigu kari* 
metų butų susirinkęs Steigiamasis Seimas ir butų ne
taręs daryti žemės reformą; išdalinant dvarų žemes 
ūkininkams, tai kareiviai, išgirdę apie tai, butų met^

** •, a d:

“SLA. Prezidentas, S. Ge
gužis, skaito skundo rezoliu
ciją prieš SLA. Sekretorę, Pb 
Jurgeliutę, reikalaujant SLA. 
Sekretores' rezignacijos už 
Skunde įvardintus kaltini
mus. Kadangi šiame reikale 
nebuvo galima imti jokios 

< akeijųs nedavus Sekretorei 
progos atsakyti į patiektus 
Prezidento /kaltinimus, tali 
Prezidentas rezignacijos r ei*: 
kalavimą ištraukė1 iki sekan
čiam suvažiavlipui,' kuomet 
įvyks tardymus šiaftie rdika- 
le, b Sekretorė atsakys į da
romus jai Prezidento kalti*! 
nimus.”

ūkininkams, tai kareiviai, išgirdę apie tai, 
šautuvus ir traukę narna -- •’ • f

“SKLOKOS” REiKALAtlMAi

“Laisvė” -įėjo, šitokią (ma
tyt, labili apkarpytą)' žinią iŠ 
Cliffside, N. L: - , '

'^MDLlj. ^'kp., Cliff* 
side, N, J., savo susirinkime 
balandžio 15' d. priėmė pa* 
reiškimą, kuriame feikalaii* 
ja hailjo ‘Laisvės’ šėrininkų 
suvažiavimo ir kad drg. A. 
Bimba pasitrauktų iš ‘Lais* 
vės’ ir abelnai iš lietuvių 
darbininkų judėjimo. Po pa* 
reikimu pasirašo’ org. K» 
Derančius, ae’fav. V. Katinaš 

•ir ižd. J. Tmavičifts.”'

v

bifiinkai išsimokino nuo prity
rusių darbininkų, dabar turi ’ 
išmokti mokyklose.

Federalis Užsiėmimų Mokslo

ti paskirtu ambasadoriumi į 
St. James Dvarą Anglijoj. Ku* 
f i amerikietė gauna įsiprašyti 
į Buckingham Palocių Anglijoj,

[ kad pašiklonięjus karalienei it I Aktas iš 1917 m. įvede musų 
karaliuj, ta grįžta namo pilnA viešose mokyklose pradžią nau- 
didyies ir visos moters ją aug- jos mokslo sistemos. Aktas į- 
štinži ir ‘gerbia* Nemaža atši*| steigė* .Fedcrališką Užsiėmimų 
ijkitnų, kad turtingi amOrikie* Mokslo Komitetų. Konptetui 
Č!ąi apleidžia savo kraštų, iš* pavesta didelė suma pinigų, ku- 
sižada pilietybės ir pinigais rie paskirti keturiosdešimtys 
stengiasi pasiekti titulo. aštuonioms valstijoms. Pirmais

Kada žmonyse yra tokis troš- metais buvo paskirta suvirs mi
klinąs titulų, tokis tituluotų as* | lijonaš ir pusė dolerių, ir kas 
menų garbinimas, aš manau,

| yra neteisinga savo krašte tu* I m. pasiekė $7;000,000. Ir po
rėti demokratijų. Jeigu Ame* tam $7,000,000 kaipo nuolatinė 
rlkoj negalime surasti tinkamo | suma.
žmogaus į karalius, galima par*

'New Yorko socialistų laik* 
raštis “The New Leader” ra* 
š0: ’ si vežti iš Etfropos arba Azijos

“Musų raketicriška civi* kiirj nors nuverstą karalių. Is* 
lizacija galėjo santykiauti 
su pagarsėjusia žydų po* 
promais Rusija ir su Turki* 
ja, armėnų skerdynių lai* 
kais. Ji gali santykiauti su 
Mussolipio Italija ir net pri* 
imti jos agentą Washipg* 
tone, bet prekyba sU rusais 
mus suterštų. Rusų pripaži
nimas ,butų neatleidžiama 
nuodėmė.

“šitokia politika yra kvai* 
la, nenuosaki, nesąžininga ir 
tiesiog veda prie musų be* 
darbių dauginimo. Užsienio 
kapitalistai turi daugiad 
proto ir jie daro biznį, ku* 
ris yrą neigiamas čia. Kaip 
Franci jos Bourbonų karaliai, 
musų sargai VVashingtone 
niekuomet neišmoksta 
naujo ir niekuomet 
miršta nieko seno.” 
Amerikos socialistai

tfž sovietų Rusijos pripažiili-l 
fną, nors sovietą valdžios poli
tikų jie griežčiausiai smerkia.

Be to, Brooklyno laikraštis 
žinių zapiepaduoda dar-:šitokių

“sklokos” veikimų,:
“Taigi, taigi, draugai, 

‘Laisvės’ \ redakcija aplaikė 
ir patį sklokos ultimatumų. 
Atvažiavo (kas atvažia
vo? — “N.” Rėti.) tiesiai 
nuo įvykusio sklokos susi
rinkimo, kuriaine, tapo pra
dėta organizuoti nauja par
tija kovai prieš komunistus.

; Jie (kas jie? -- “N.” 
rdika'lauja dviejų dalykų: 
naujo ‘Laisvės’ suvažiąvimo’ 
it pfaŠhliiiimo d. A. Bitnbos 
iŠ ‘Laisves’, redakcijos.” 
Toliaus pranešama štai kas:

“Kaip ten nebūtų, po rei
kalavimais pasirašo (ne ran
ka, bet mašinėle), tarp ki
tų, anti-kotriunistiniai biz- 
nieriai (iš;'kurių komunistai' 
ėmė aukas per dešimtį su 
viršum metus ir kuriuos jie 
už tas aukas .. vadindavo 
“gerbiamais draugais”! *^- 
“N.^ Red;) Garbačaiiskaš, 
Garbača itskienė, Za j ankaus* 
kas, Kapickas, Burkė, E. 
Butkus, MikAtaskas, M. 
Vaikys, C. Vaikys, J. Vaigi- 
nis,. Jatužienė ir t. t. Pas* 
kili seka išėję' iš pąrtijoš 
Rainiai, Khičenai, Matulis^. 

: Šenas Vincas# Jokubonis# 
Briedis,. Krcivenas ir kiti; 
Pasirodo, kad Butkaus par* 
tijos krikštyhošė butA i# 
svečių: Šimanskis iš Phila* 
delphij'os,- Balsys iŠ Grea4 
Necko, Prapiestis iš Pater- 
sono, Derenčiūs iš Cliffsides,- 

t Vilkelis iš ' AVilkes-Barre# 
į šlapikas iŠ Eas’tofiO ir t. t.’* 
1 Pagaliaus, dar šitokia pa*šitokia pa*

met ta stirna augo, kol 1926

niekd 
neuž*

stoja:

panijos Alfonso, kuris vos tik 
tapo nuverstas, dar nėra se* 
has žmogus. Jis ir su meksi* 
konais mokėtų susikalbėti. Jei* 
gu jis atsisakytų būti musų 
karalium# kandidatų yra if 
daugiau.

Steigiant karalystę šioj ša* 
Į lyj, suprantama pasidarytų try-1 
nimnsi# nes daugelis turi tra*j 
dicinį prisirišimą prie Angli
jos. Jie bando imituoti angių 
kalbą ir akcentą, papročius^ 
kiekvienas Anglijos karaliaus 
tarnas čia sutinkamas su did
žiausiom iškilmėm. Rodos, per* 
rtOi btivO atvykęs Jurgio penk
tojo gydytojas, kuris yra pa* 
prastas niekuo nepasižymėjęs 
įgeileralis praktikuoto jas. Jo 
priėmimas buvo šaunesnis, ne,* 
gu kokio mokslininko. Kada Jd

I majestoto vienas teisėjas atsl* > 
lankė po Ameriką- pasibastyti# 
net išmintingieji nariai Vy
riausiojo Teismo buvo taip su
interesuoti, kad per 10 dienų 
neišnešė nė Vieno nuosprendžio 
prieš piliečių teises. Nėra abe-' 

[jonės, daugelis gyventojų norė- 
tų Vėl grįžti į Anglijos kara
liaus globą. Todėl reikėtų lei-‘ 
įsti referendumui nubalsuoti, at 
dėtis prie Anglijos, ar steigti 
savo imperiją.

. į Rrezidentas nors in>garbina
mas, vienok jis neamžinas: šie
met prezidentas, o kitą metą1 

f jau nusamdytas laikraščio re
porteris, kuris per tūlą laikų 
gauna po' dolerį Už žodį, o, kaip 

ir visai meri-

PROGA GAUTI 
KARALIŲ

Rašo Dr. A* Montvidas
Aš manau, kad ne vieno kra

što gyventojai tiek netrokšta 
karaliaus ir. rar?gtį kaip ameri
kiečiai. Kituose kraštuose ka
raliai verčiami nuo sostų, ve
jami laukan ir kartais nužudo
mi. Nelaimei, karalių liko ma
žai ir pastaraisiais keiktis me- M ,
tais ne vienas jU, išskyrus RU- 8atb6 na7°sta 
mHnijos karalienę, neatlahk'ė 
Amerikos. Net ir nustigę kara- 
liukai kodėl tai čia tiesis večitio-'J 
ja!, O Amerikos gyventojai yra ; 
baisiai ištroškę matyti karalių. 
Istorija aiškiai kalba, kad po 
kafo šit Anglija biivo daroma Apie penkiasdešimtis mėtį 
nemažo spaudimo ant Wašhing- atgal kiekvienas dirbantis vai- 
totio, kad jis pasiskelbtų kata- kas turėjo /progą išsekti ku
liami. Jei ne Jėffefšono gabi kį nors anŠatų. Paprastai, vai-* 
plunksna* ir iškalbingumas, kas dirbo prie prityttfeio daiL 
Amerikos gyventojai turėtų ti- bininko^ fttfriš paaiškino jarti- 
tūtuotus žmones: lordus, ear- viską apie tą ypatingą amatą, 
iiiš, baronus, širus ir kitus. Net; Jis nebUtd išmokęs darbinin- 
kuomet tokie įkirųs vyrai kaip į kas, kol pilnai neapsipažino su 
Coolidge ir' HooVer tampa pre- 'amatu. Tais farkaiš- turėjome 
zidėntaiš, minios ima juos gar- Įkarpitis, ne'-kurie tik pataisė 
binti, ir kokio pasididžiavimo įčeVetykus, bėt juos galėjo pa- 
atsiranda pas tuos* kurie gali [; siūti; dailydes, kurie galėjo sta- 
pasigirtb kad matė pfezidentą tyti namus; kalvius, kurie ga- 
pravažitibjatit, atba kad tekė'Įėjo padaryti visokius darbo. įu 
su juo pasisveikinti. Valijoš ratifctfs; kriatičitis, kurie galė- 
princui atvažiavus moters ėjo Jo pasiūti drabužius.
iš proto, kad pamačius jį, 6 į ^dięn sunku rasti tokių 
kurios gavo su jw pašokti af- •darbininkų. Besimokinimo si- 
ba pasikalbėti, tų garbė pakilo įstditia pranyko su mašinų įve- 
amžinai. Švedijos princo ir ki* /dUtiti. M tisų. vaikai užsiima ko
tų princų atsilankymas padarė kiu Aors* amatu be jokio išsi- 
;didžiausio Sujudimo. .Rumuni*įjavinimo mokyklose,' ir dirbtu- 
jos karalienė ir jos duktė su* vese nėra žmonių, kurie gale1- 
kėlė tikrą audrų. Laikraščiai tų jUOš pamokinti. Jie patys 
tiek rašė apie jas, kad kitomš turi apsipažinti su -savo ama- 
žinioms neliko Vietos. Ir dabat tii kiek tik gali. Galime leng* 
rašiniai knygose, žurnaluose it vai suprasti kode! senas amat* 
Jaikraščitmsč apie karalius, ka- ninkas išnyko? Tas pavojus gra- 
raliertės, prinW if pHM&uį sina mam^ Pasaūlinrs karas 
kunigaikščius ir lordus, turbutį I šiek tiek atidarė mtlrns akis, 
labiausiai yra skaitomi. N&u* I Karo laiku, kuomet naujai 
rčdami legalią titulą, amerikie^ I Pasirašę kareiviai turėjo išlai- 
čiai privatiniai kuria imperijas kyti egzaminus, pasirodė, kad 
(Kū Klux Klan) ir. organiza* tik trečia dalis visų prisirašu- 
ęijas, kur jų viršininkai įgali siį Ka apsipažinę su sava ama- 
titftldotis kafnliškos tvarkoš tu. Maro: laiku armija turėjo 
rangais. AtVaži^oj# iš Azijos  J lavinti apie vieną ir ketvirtų 
Italijos ar kokios* kitos šalied dalį milijono Vyrį užimti ar- 
tittrltrotaš bankrWš, if aWfi- mijoj kvalifikuotų darbininkų 
kiečiai varžosi už jį, varu perša Vietas.
saVo dukteris jam ir teikia Vi- Kaip galime lavinti jaunuo- 
sokjos pagelbos. Amerikonui r sius-? Tik pef mtrsų viešas mo-

Į kai apmokama.
* r . , s
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VAIKAI IR
AMATAI

.j/;... .i

Tie valdžios pinigai paskirti 
įvairių valstijų mokslo tary
boms, kad jos steigtų amatų 
klasės viešose mokyklose. Tos 
klasės neturi būt tik rankų la
vinimo klasė. Jau per daug me
tų daugelis mokyklų užsiėmė 
rankinio lavinimu. Bet tai vi
sai atskiras dalykas nuo ama
tų mokslo. Reikia suprasti skir-. 
tumų. Su rankiniu mokslu vai
kai gali vaitoti darbo įrankius 
visai nežinant kokį ypatingų 
amatų. Bet amatų mokslas pa
mokina kokį nors amatų, kaip 
tai: dailydę, metalų liejimų, 
žemdirbystę ir t.t. Visi tie val- 

i džios pinigai paskirti tik ama
tų lavinimui.

Valstijos turi pačios pridėti 
lygia sumų pinigų, kiek reika
lauja nuo valdžios. Prieš pri
ėmimų. akto tik penkios valsti
jos turėjo aprūpinimus amati- 
niam mokslui savo mokyklose.

Kuomet vaikai užbaigia mo- 
» ir susiranda darbus, 

jiems butų gerai lankyti vaka
rines mokyklas, nes visuomet 
kas nors naujo pasirodo, ir jie 
turi su viskuo būti apsipaži- 
nę.

Tas užsiėmimų mokslas -yra 
praktiškas mokslas. Ir tėvai 
turėtų priversti savo vaikus 
lankyti tas mokyklas.

(FLIS.)

No*. 6 KOVOS tik ką at
ėjo. Kaina 10c. Galima.gau
ti Naujienose.

JUSU PATOGUMUI
■ ' '■ j, V- . * ....... ■

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Bfidgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. tfalsted Street 

fėl. tarrfs 4751
Marquette Park
TUBUCIO APTIEKA

i 2832 W. 63M St.

Brighton Pfifk
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tek Lafayette 1083

į 4

Roscland if Pullman .
VVAITCHES B.'.os. corp.

52 E. I07th St.
tel. PaUmari 5056

Kai jums reikės pa
duoti “elassified” skel
bimą ar ttžširajšyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

Užsirašykite “Mu
šu Vflnių’*

Po 0rOf. M. BlRŽIšKOŠ prakalbos 
kovo 28 d. susirinkime, daugelis reiš
kė noro išsirašyti Vilniui Vaduoti 
Sąjungos organą

“Musų Vilnius”
($1.50 iMtatfls—tini kals tO diinif. 
gausiai iliustruotas Vilniaus krašto 
Vaizdais). Tad "Naujienų” adrhini- 
stracija, susitarusi su profesorium, 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti

“Mūsų Vilniaus”
prenumcYatą.

Adresus ir pinigas prof. Biržiška 
atsie thęs pristatys. v

“Musų Vilniaus”
administracijai.

G ... ■ '■ ' ' < ■ - Į'

Amerikonui |' sitis-? Tik put mtrsų viešas mo-
GARSINKITES 
NAUJIENOSE



i

šeštadienis, balan. 25, 1931
,,, „ -hv, .ra -i...!

Tarp Chicagos
Lietuvių

NAUJIENOS, Chicago, I1L

Palaidojus užtroško 
sius lietuvius

Apie pusantro šimto mašinų 
Nejaukus įspūdis.

Degyihas gavo tajėrį*’.
Slinkome iki 32 gatvės; 32 i 
vakarus iki Auburn Avė. Ant 
Auburn Avė., traukiant į pie
tus jau pagreitėjo važiavimas 
ir taip iki 35 gatvės; 35 gatve 
mes slinkome į Halsted, o Hal- 
sted į pietus iki velionio bu
vusios gyvenamosios vietos, 
3705 So. Halsted St.; 37th PI. 
mes pasukome į Morgan, Mor
gan j 35; 35 iki Archer, o jau 
Archer Avė. link Tautiškų ka-

............................Į---------

Rašo J. Kuzmickas-Uktveris Lydėjo policija
{

Visą kelią policija dari* tvar
ką. Motocyklai-policijantai ly
dėjo iki kapų ir taip visa liūd
na procesija nutraukėme į Tau
tiškus kapus.
Laukė kitas lavonas ir muzika

viskas atatinKš tikrumui, tu
rėtų būti šiaip: “Juokas dėl 
Magelionos skausmo” (kur net 
pati redakcija stato klausimo 
ženklą). Taip, Magelionai buvo 
skausmas dėl prievartos tėvų 
vęst nemylimą vaikiną, o my
limą pamiršti. Bet Senelė, ku
ri yra Magelionos tarne, be gu
drumo, mažai ką apie tai pai
so. Publika juokėsi iš senės, o 
ne iš Magelionos skausmo.

Toliau J. Spetyla — buvo ro
lėj Grafo Ceryso. A. Daukša- 
Marceliaus —- kareivio. Tarnai 
— buvo tik vienas tarnas — 
Mykolas Tribičius. A. ir K. De,- 
veikių visai nebuvo.

Juozas Kuzmickas-Uktveris.

reikalinga, kas nors daugiau 
apie juos pranešti. Du broliukai, 
dvynukai, našlaičiai, be moti
nos. Juos augina našlys-tevas, 
Jonas Jokubauskas. Jie yra 13 
metų amžiaus. Kada mdtiiiS 
mirė, jie buvo 6 metų. Iš pat 
mažens nei motina negalėdavo 
atskirti savo vaikų. Vienas Pet
ras, antras Algirdas, bet ku
ris yra Petras, o kuris yra Al
girdas, kas žino? tik gerai mo
tina į a’kis pažiurėjus galėdavo

juos atskirti. Kad Re^ldirio ne
būtų, tuomet motina turėjo 
j ieškoti priemonės. Algirdukui 
ji užrišdavo siūlą ant rankytės, 
kad lengviau butų atskirti. Abu 
dvynukai auga sveiki. Sveria 
tarpe 130-150 svarų. feffrrtia 
pilnai tikintu kad tai yra vie
ninteliai tokie dvynukai Chica
go j e. Jonas■Jokubauskas, 3724 
So. Halsted turi savo štorelį- 
grosernę, kur abu dvynukai pa
dedi! tšvtii visam dditfts.

tarytu

Reiškia, visi tie, kurie pati
ko nelaimę Chicagos tunely 13 
dieną balandžio, tapo palaido
ti, nunešti amžinam pailsiui, 
ten iš kur niekas negrįžta. Jie 
amžinai ilsėsis, ramioj karaly
stėj —. tylios žemelės. Niekas 
jų daugiau neprikels ir neat
veš atgal į musų tarpą; į savo 
šeimynos, draugų būrelius. 
Jiems ramybė amžina, o mums 
dar agzistavimas lig laikinis- 
trumpas gyvenimas
mei pasisvečiavimas šiame gy
venimo sūkury.

Jau visi nelaimėje žuvę — 
palaidoti. Vieni iš jų šv. Kazi
miero, kiti Liet. Tautiškuose 
kapuose.
Paskutiniuoju, laidojome a. a. 

Joną Palionį. Šiose laidotuvėse 
teko ir man dalyvauti. Nors 
pats savo bearklinio vežimo ne
turiu, bet tą spragą labai ma
loniai uždengė p. Jonas Joku
bauskas (Jacobs), turintis savo 
grosernę 3724 So. Halsted St. 
Jis su savo dailiu ir greitučiu 
“juodžiu” pasiėmęs mane ir du 
savo draugu, o prie to dar sve- 
čią-viešnę net iš De Kalb, III. 
p. Barborą Lapinskienę, susi
krovęs į mašiną nusivežė.

Didelis susigrūdimas
Visas Halsted prisigrūdęs 

mašinų nuo 12 valandos dienos, 
o laidotuvės tik antrą valandą 
po pietų. Atėjus-rantrai, štai 
gatvekariai sustoja, kaip iš 
vieno galo, taip iš kito, nėra 
niekur mašinoms pravažiuoti; 
judėjimas Halsted gatve susi- 
paraližuoja.

Policija gelbsti
Atbėgus policijai, mažai ir ji 

vargšė ką gali, nes prie 37-tos 
gatvės Halsted gatvė čia yra 
siaurutė, jautiesi žmogus labai 
ankštai. Jau dvi. Nešama gė
les. Muzika griežia liūdnus lai
dotuvių maršus.

šalygatviai pilni žmonių
Visi žiuri link, durių 3705 S. 

Halsted St. Ne vieno akyse 
ašaros, čia dar matosi ii’ a. a. 
Jono Palionio buvusių draugų 
“tuneliečių” su galvomis surai
šiotomis—sužeisti toj nelaimėj; 
jie ir atėjo duoti paskutinį su
diev savo darbo draugui, kuris 
iškeliavo į amžinastį.

Išnešama karstas

Muzika prie vartų pasitiko 
karstą ir grabnešiai paėmę kar
stą su muzika prieky, o gai
lesčio ir skausmo ištikta šei
myna paskui; o draugai ir ly
dėtojai eilėmis sekė paskui. 
Prie duobės išklotos dailiais pa
ruoštais žolynais imituojan
čiais žolę, kiek nuošaly buVO 
suklotos atvežtos gėlės, vidui 
specialiai pastatytas karstas. 
Už karsto šeimyna.

Prakalbos. Kalba Stasys 
Valančius

•Rimtai, nuosekliai jis prime
na baisią nelaimę, 13 d. balan
džio, kuri supurtė Chicago, o 
ypatingai lietuvius ir dailiai 
baigė savo kalbą. Antru per
statoma kalbėti p. Jonas J. 
Bagdonas. Jis, kaip kiti sako 
yra “profesijonalis kalbėtojas”. 
Tankiausiai, jis kalba numirė
liams, bet yra bloga, kad jo 
kalbos niekad tie numirėliai ne
girdi, bet ją tenka išgirsti vien 
tik gyvenantiems. Na, p. Bag
dono kalbą ir mai! teko išgir
sti, nesakysiti, ii* nekritikuosiu 
p. Bagdono kalbos, bet tik pa
duosiu ištraukas, elgesį, ir žmo
nių atsinešimą, ir tuomet pa
tys “Naujienų” skaitytojai ga
lės spręsti] Tik pasirodžius p. 
Bagdoną įlipus į gėlyną jau ap
link manęs moters ir vyrai pra
dėjo juoktis. Kalbėjo apie ne
laimę. Kaltino valdžią 
sto, tunelio. Sakė 
čiau “Tribūne”,
Examiner”,; “Daily Times” re
porterius “ir jie čia yra su ka
meromis imti paveikslus”; vė
liau su baltofnis putomis ant 
lupų šaukė “Ej Jus reporteriai 
iš “Tribūno” (minėjo ir kitų 
laikraščių vardus) išgirskite ką 
mes kaltiname už tą nelaikę* 
mes kaltinamo valdžią, kaltina
me prezidentą Cermaką.”; čia 
žmonės dar daugiau nepasiten
kino ir poni G. jau ėjo jį trauk
ti laukan, bot kita moteris ir 
man pačiam teko sulaikyti nuo 
didesnio akto. Taip sielodama- 
sis, bet be senso 
kalba.

mie- 
“Aš pakvie- 
Herald and

buvo baigta

[Acme-P. & A. Photo] ,

Demokratiškas Švedijos princas Lennartas su savo sužieduoti
ne Miss Nissvandt, pirklio dukterim. Del jos, princas atsižadėjo 

sosto. \ , ■ •

Neatskiriami dvvnai
Apie kuriuos buvau jau “N.” 

kiek rašęs, žinote, suįdomino 
musų publiką.' O jeigu taip, tai

Viši pasistiepę, pakėlė galvas, 
kad galėtų viens, bent, pėr ki
to petį matyti kas dedasi, bet 
ne kiekvienas temato, nes bū
nant pavyzdžiui šeštoj eilėje, 
jug negali matyti, nors ir kažin 
kaip 
tiek, 
visą

gali pasistiepti, bet ne 
kad galėtumei pamatyti 
einamą j i dalyką.

Sunki rykiuotė
Karstas jcleta į karavaną, 

gėlės į atvirą mašiną. Dailių 
gelių daugybė. Pradedama ri
kiuoti mašinas. Ojergutėlimi tu 
mano. Visi leidžia suktis savo 
mašinų motorams, ■ kiekvienas 
laukia tos sekundos, kada jis 
galės į eilę įlysti, bet tos se
kundos Virsdavo į minutes, o 
minutės nuėjo net j pusvalan
dį. šiaip taip, vargais ne ga
lais susirikiavome ir procesija 
prasidėjo.

Keliavome apie Bridžportą
Nuo Halsted ir 37th, mes su

kome iš Halsted j 37th į rytus 
iki Emerald. Emerald labai lė
tai slinkome į žiemius. Čia jau 
kam nors žiūrėk ir koks triu- 
beliukas atsitinka, taip ot ir p.

Leidžiant dūktiite Šau 
Papa”

duobėn
“Papa,
karstą į Vieną išLeidžia 

dviejų duobių. Iš vieno Šono 
duobėj jau buvo karstas; žmo
nės sakė, kad tai pirmojo vy
ro Mikalausko, lavonas atga
bentas iš šv. Kazimiero kapų. 
Antroj pusėj Palionio kapas. 
O pačiam vidury palikta vieta 
pačiai velionio moterei. Prie 
kapo graudžiai verkiant inofe-

rei, posūniui ir kitiems gimi- 
iietnš bei draugams, pasigirdo 
spiegiantis šauksmas kūdikio, 
tai a. a. Palionio dukrelės, ko
kių trijų metų mergaitė, širdį 
draskančiu balseliu šaukė “Pa
pą, papai Aš noriu papos! ei
sim papa namo.” čia tai jau 
retas žmogus,- kuris susilaikė 
nuo ašarų, kuriam nebūtų šir
dis užgauta. Ir taip palaidojo
me paskutinę auką nelaimingo 
tunelio katastrofos.

Vaišės pas p. J. Grybą> ve
lionio giminę. čia visi sėdo 
prie stalų ir prie užkandžio ir 
gėrimo, kuriuos pp. Grybai pa 
gamino palydovams, visiem. ( 
veltui. Kitam kambary tie pa 
tys muzikantai jau grojo link
smus maršus. .1

Gryžome. namo su gana pa
greitintu greitumu. • ’ ■ ■ ■

Ilsėkis, ramiai,- Jonai, lai tau 
būna lehgva Svetimos šalies že
melė.

Biruti dalyvauja ant 
radio .

Nepaprastas cadio programas 
iš stoties WCFL, 970 kilbc.

iki 2 vai. po 
saving time) 
viena valah-

Pradžia nuo 1 
pietų (daylight 
nauju laiku, t. y 
da pirmiau.

Birutės choras _
M. Yozavito uždainuos keletą 
liaudies dainelių ir gražius ga
balėlius iš operos “Raganius”, 
kurią Birutė perstatys Chica
gos Lietuvių Auditorijoj gegu
žės 3 d.

Dalyvauja artistai Juozas 
Olšauskas, Antanas Vapagaitis, 
Pažerskis, Ėimkus,.,p.’ Oiugienė, 
p. Gapšienė,’ p. Pėčiukaitė, Ša- 
rasevičius. Budriko orkestrą 
gros naujus šokius: Musų vė
liava, Vakar vakarėlį, Pavasa
rio garsai, Jaunuolių ir . kito
kius šokius.-

Vertėtų nepamiršti išgirsti 
tokį programą; nevisad'a yra 
galima girdėti tokius lietinių 
talentus. Užsukite stotį W€FL 
po nauju laiku, lygiai 1 vai. 
po pietų. Programas duodamas 
Jos. F. Budriko 'krautuvės kor
poracijos, 3417 So., lialsted St; 
Telefonas Blvd. 8167.

Trečiadienio laidoje tūlas ko
respondentas pasirašęs “Kip
šas”. Del nemalonumų, p. Ka
zimieras Kipšas, malonės ani 
manęs nepykti, nes aš tokio 
slapyvardžio “Kipšas”; nevarto
ju. “Kipšu” pasirašo man ne
žinoma ypata. “Kipšas” slapy
vardį vartojau porą metų at
gal; ir dėl to p. K. Kiprui te- 

įko turėti nesmagumų. BUVO 
prašoma, kad “Naujienos” ne
leistų,< 0 korespondentai ne var
potų slapyvardžio “Kipšas”.
( “Kipšas” rašo apie Tautiškos 
parapijos statymą^ ir Marės 
Dundulienės lošimą “Gražios 
, Jagelionos” kiek nOrs ir ne

Ciceriečių Atydai
Aš nupirkau GRANT WORK 
APT1EKĄ nuo J. Mąlakausko, p6 
No. 4847 W. 14tb St., Cicerd; 111. 
Esu , išėjęs augštesnį aptiekorystės 
mokslą ir turiu daug metų patyrimo 
savo profesijoj. T!|riu didžhųsį 
vaistų sandelį receptams pildyti Grant 
Worke. Pildau receptus su didžiau
siu atsargumu. Patarimus suteikiu 
dykai. Užlaikau pirmos rūšies ta- 
vorą.
/ Del jušiį parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius. Prjimsiu 
įazo ir elektros bitas.' Renduoju 
banko dėžes (safe vaults) dėl brang- 
menų pasidėjimo. Taipgi užlaikau 
pasięražinimui ir pasikvepinimui da
lykų. Kviečiu visus atsilankyti — 
susipažinti.

Juozas 
Keserauskas 

savininkas

4847 W. 14fh St.
CICERO, ILL.'

Telefonas Cicero 3 9.

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA

Remkime Savo Uostą *- Klaipėdą
' : į •i \

Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra palaikomas 
nuolatinis susisiekimas New York Kopenbaga — Klaipėda

SVARBI PASTABA!
Labai numažintos kainbs trečios kleSos tiktai $150 į Klaipėdą ir atgal 

ant sekančių išplaukimų iš New York:
Balandžio-April 25 d. Laivu “FREDERIK VIII”

Laivakortės geros dviem mėtant.______________ _____

Didžiausia Bendra Ekskursija ' *
GegužSs-May 15 d. Laivu “UNITED STATES

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos. , ___

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

Sugrąžinta Populiariu 
REIKALAVIMU
PIRMA KALBANTI FILMĄ IŠ RUSIJOS

(Antgalviai anglų kalboje) f .

SOVIETU IŠDAVIKU BYLA
Industrinės Partijos Maskvoje: , ■ ' X
Sensacingi įrodymai apkaltintųjų. Scenos teisine. Prokuroro kalba 
Demonstracijos šhiėgo užpustytose Maskvos,gatvėse. ,i

, Rodymas liė pėrfraukos nup 1:30 iki 11 vai. vakare.
" Dienomis 50 c.

CINEMAART 
THEATBE

Chicago Avenue
> prie paj;

Michigan Avenue

VAŽIUOKIME VISI’
Į Šiuos Didelius Confetti

SŪKIUS
> • ; Rengiamus

' Lietuvių Baltos žvaigždės A. B. A.

Siibatoj, Balahdžio-Aprįl 25 d., 1931
■ MELDAŽIO SVfeTAINEJE

2244 West 23rd Place
Muzika Mid-Wėšt ReVellers

Ftadžia 8 vai. vak. Tikietas<50ę

STAR DUST Copyright Midwest Feature Service 

;• .................... yL 'Iii ' i'ttigteKi /

W>7
BARA-Y LIFE 
SPENT ON 

THE.
STAGE

/A/VAOE© s 
HOi.L¥WOOO 
A% A FftEE — 

LĄNCE AftTl€T
MARY-

Atncrikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
' Rengia '

Amerikos Lietuviu Ekonominis Centraš 
Liėpos-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII 
Liepos-Jūly 25 d. Laivu “UNITED STATES 

Ličtuvjų Laivakorčių. Ągeftfų Sąjungos užgjrtos.

Visos pastangos bus pašvęstos padarot kelionę atmintiną ir pilną įvairumų ir 
malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje. 
Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės, ant. »

27 WhitehaŪ Siret, Neto York City
248 \V ashingdon St,, Boston, Mass

,.„ 969 St. Antotne St., .
’» 130• La Šalie St., Chicago, III.
Montreal, Que... Canada. -

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TūNIC’O
arba

Eitra Pale Alaus
• <HVi40RAIlH0•. : 

poot> fos» CdNV*Ll«»*T’ 
T- RCpt»HlNQ.

GOOD n<t

Jis yra rekomen-
I ' ; į . «

duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite gavo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie Aegali 

suteikti, tuomet' pašaukite

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

' 1 . * .. «*

bei aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St, Indiana fiarbOr, Indiana 

Indiana Harbor. ’t’elephone Indiana Harbor 1627

1926 
ėoNt/tAcT 
vj.TH MG.M

GAVĘ UP

■ A Tihrt< -

' B ACH AGA*N 
ęONT«AcT v«Th PATHE

laTsr -
'.ims thimc <;ALLe©

■.
' A

.

____________



Roseland

PeoplesFurnitureCoB. VAITEKUNAAS
Jonas

Buridano Asilas

PARLOR SEligoninės
rašo

ir RADIO
RADIOS 1931 METŲ MADOS

SA LUTE STOMACH BITTERS

nuo

Birutės Valdyba,

Savotiški raketeriai

NASH
Roseland

Sportas

Mildos teatre

tom

i\t A

Bridgeport Auto Sales *>jl

Viena bėda ne bėda JULIUS J. JANELIUNAS Pres

Chicago, III.3222 South Halsted Street

4 Nauji 6 Cilinderių nUo $795 iki $845 f. o. h. factory
18 Nauji 8 Cilinderių nuo $945 įki $2,025 f. o. b. faętory

šunes išgelbėjo Paukščio 
valgyklą nuo plėšikų

$44.00 
$58.00 
$64.00 
$87.50 
$95.00 

$139.00

Vakar suminint artistus, ku 
riė dalyvauja Raganiaus vaidi

Aną rytą vos tik atidarius 
valgyklą prie Halsted ir 35 gat>* 
vių, anksti rytą atėjęs plėšikas 
bandė padaryti “holdupą”. Vai- 
gykla priklauso p. Paukščiui.

$95.00 Vertės gvarantuoti radios 
puikiuose kabinetuose po .................

$175.00 Vertės nauji gvarantuoti 
kombinacijos radios po .....................

Į*. Marcinkų, gyv. 1516 So. 
49 Avė. ilgą laiką sirgo duktė, 
gulėjo namie ir ligoninėje; tė
vai tankiai lankė ir tikėjosi, kad

J. Valančius 
Hospital, 
Harrison

Anton Narbutas,

Pranešame visiems 
parduodam naujus 
patobulinti ir kaina 
reitais metais. Dabartinė kaina yra sekančiai

įvažiavo į 
.žinoti 
1516

Valančius, narys S.L.A.
kuopos ir Dr-tės Brolių

Seserų, išvažiavo j Cook 
County ligoninę

Jei nori išmokti 
gerai rašyti 
nusipirk typewriterj

Pakvietimas i 
Raganių

Kas tas toks Marma 
dūkas?

Mes turime Salesrumyje ant parodymo visokių modelių — didelių ir 
’ A ‘ ■ V *** ' ' «

mažų karų ir esame gatavi patarnauti jums ant pareikalavimo. Ateiki
te ypatiškai arba pašaukite telefonu: Victory 4929

Kenčiantis nuo Hemoroidų vos galėjo pa 
vaikščioti. Dabar išgydytas be peilio 

jr ligoninės.
John Beynal. East Chicago, Ind 
“Aš baisiai kenčiau nuo skausmingų he- 
moroidų. Aš buvdu agonijoj, kančiose ir 
negalėjau pjyhHkščioti. Vieną dieną aš 
nuvykau pas Dr. P," D. šymanskį, He- 
moroidų specialistą, 1869 N. Damen Av. 
ir jis išgydė mane. Dabar aš esu sveikas 
ir laimingas. AŠ rekomenduoju jį kiekvie
nam kenčiančiam nuo hemoroidų, kuris 
nori pasveikti be peilio, ligoninės ar ope
racijos
tikrai pastebėtinas. Nereikia taipgi gaišti 
laiko, 
nuoja 
šaindie, 
mosi namie

Canalport gatvės apylinkėje 
būrys lietuviškų bobelkų susi
manė surengti parę vienam vy
riškam butlegeriui. Tegul sau 
sveikos rengtų, jei kitų nekliu
dytų, bet kada su tokiais tiks
lais bobos vaikščioja po apylin
kės žmones.ir kolektuoja dole
rius, tai yra kažkas blogiau ne
gu raketas. Ar ne padoriau 
padarytų tos kūmutės, kad sa
vo energiją sunaudotų rinkimui 
pagalbos bedarbių šeimynoms^ 
kurios neturi ' vaikams duonos 
kąsnio nupirkti!—Kaimynka.

lietuviams, draugams ir kostumeriams, kad mes 
1931 metų NASH Automobilius, kurie yra žymiai 
žemesne nuo $140.00 iki $360.00 negu kad buvo pe-

$190.00 Victor Kombinacijos Radio 
su gramafonu už ..............  .

Didis Krautuvėse Pasiulijimas 
Ant Aukštos Rųšies

SEKLYČIOM SETAI
Peoples Kompanija ir vėl padare didį pirkimą už labai 
mažą kainą puikios medžiagos dėl padarymo seklyčiom 
setų, kas daleis lankytoj ajns šių krautuvių įsigyti puikų 
setą tiesiog nuo išdirbėjų, DAR Už MAŽIAUS KAIP Iš- 
DIRBYSTĖS KAŠTUS.

Sutaupymai Siekia Daugiau Kaip 
Pusę Pinigų!

Apiplėšė gazolino 
stotį

4177-83 Archer Avė 
Tel. 1.AFAYETTE 3171

M. KEŽAS, Vedėjas

pime, per neapsižiūrėjimą tapo 
praleistas Juozas Olšauskas, 
kurs vaidins Mapmaduko rolę 
“Birutės” perstatomoj opere
tėj “Raganius”, gegužės 3 d. 
Lietuvių Auditorijoj. Taip pat 
pabrėžtina, kad operetės visą 
muzikalę dalį režisuoja pats ve
dėjas p. Mikas Jozavitas, o vai
dybinę dalį^p. Kl. Jurgelionis.

$250.00 Brunswick kombinacijos CilOCk 
radio -su gramafonu ............... .........

Jo beskausminis metodas yra 
i 

išlikti iš darbo“. Mažai kai- 
lengvi išmokėjimai. Ateikite 

■ rašykite dėl 5 dienų gydy- 
dykai. ,/

Balandžio 22 d. apie 5 vai. 
pavakary trys jauni vaikezai 
privažiavo prie gazoliną stoties 
ant Lowe ir 3'5 gatvių ir su 
revolveriais įpuolė, nuvarė dar* 
bininką į vidų, atėmė iš jo $12 
pinigų ir daugiau neradę, nu
važiavo. Tą stotį jau apvogė 
antrą kartą laike trijų savai
čių. Pirmą kartą atėmė $44 
iš paties savininko. Savininkas 
yra airišis, o darbininkas, kurį 
dabar apiplėšė, yra lietuvis.

—Senas Petras.

Chicagos lietuvių dramos 
patėvis

.šiemet p. B. Vaitekūnui 'su
kanka 35 metai, kaip jis veikia 
lietuvių teatro srityje j Jis savo 
amžiuj yra suvaidinęs nesu
skaitomą daugybę rolių įvai
riausiuose scenos veikaluose ir 
ne dykai yra nusipelnęs lietu
vių dramos antrojo tėvo vardo. 
Rudeniop teatro draugai ren
gia p. Vaitekūnui sukaktuvių 
paminėjimą. Bal. 26 d. Vaite
kūnas vaidina Buridano asilo 
tarno rolę. • ' '

Kimą ateinanti sekmadienj, ar
ba susižinoti su p. Grįšiu, tele
fonas Boulevard 2800 arba Re- 
public 9723. Už pamokas ne
bus jokio mokėjimo, bet turit 
prisirašyti prie Kliubo kaip na
rys, vyrams $1.00, moterims 
50c.——Joseph J, Grish,

Chairmart Execut»/e Com.

šįmet, Golden Stariečiąį vęl 
turės gerą beisbol jauktą, o 
jis bus geras tikrai. Nekalbant 
daug apie tai, užtenka vien tik 
pasakyti kokie lošėjai los su 
Stariečių jauktu, jie patys už 
save kalba, nes visi gerai ži
nomi roselandiečiams, būtent, 
Gričius, Stankus, broliai Eks- 
tinai, broliai Yukniai, Domikai- 
tis, Mockevičius, Šeštokas, 
Fryeras, Shedvilas ir kiti.

Lošiai eis toje pat vietoje 
prie 95th St. ir So. Michigan 
Avė. sekmadieniais po pietų 
2:30. Sporto valdyba: P. Vaš- 
kis, direktorius; J. Dapkus, ma- 
nadžerius. Visokiais sporto rei
kalais reikia kreiptis prie Ju
lius Dapkus, 10047 La Šalie 
St.; telefonas 'Pullman 7556.

A. Narbutas.

Marąuette Park Lietuvių Pi
lietybės Kliubaš laikys mėnesinį 
susirinkimą, balandžio 26, 1931, 
2 pt m., Gimimo Paneles bažny
tinėje svetainėje, senu laiku. 
Ant šio susirinkimo yra kvies
ti visi, kurie lik "galite atsilan
kyti, neš bus žymus politikai, 
buk aptarta apie taksus ir ypa
tingai apie išgavimą Amerikos 
pilietybės popierių. Idant pa
gelbėti išgauti popierius, yra 
reikalinga., kad aplikantai butų 
prisirengę atsakyti klausimus 
apie" pilietybę ir todėl kliubas 
trečiu/kartu 'rengia pamokas, 
kurios bus ketvirtadieniais 
(ketvergais) vakare, mažoj pa
rapijinėj svetainėj ant 68-tos 
gatvės ir Washtenaw Avė., pra
dedant balandžio 30, 1931. Ad
vokatas Joseph J. Grish, (Gri- 
šius) bus pamokų vedėjas. No
rintieji pristoti į pamokų kla
sę, meldžiami pribūti į susirin-

duktė greit grįš namo, kaip pa
tiko kita nelaimė. Pereitą ne- 
dėldienį, bal. 18 d. 8 vai. va
karo p. Marcinkienė laukė gat- 
vekario ant 69 ir Western A v., 
kaip koks tai pasvaigęs auto
mobilistas įlėkė į būrį žmoivų 
ir kelis sužeidė. Labai nuken
tėjo ir p. Marcinkienė ir dabar 
guli šv. Kryžiaus ligoninėj, 
abidvi su duktere. Jei kas iš 
lietuvių matė tą nelaimingą į- 
vykį, kaip tas automobilistas 

žmones, butų gerai 
Adresas, A. Marcinkus, 
. 49 Avė., Cicero.

Jonas Valančius jau kelintas 
mėnuo kaip serga, ir pas vie
tinius gydytojus nesurasdamas 
pagelbos, buvo priverstas jieš- 
koti kitokios išeities. Pereitą 
antradienį' jisai išvažiavo į 
Cook County ligoninę. Virį;1 mi
nėtų draugijų nariai ir jo drau
gai prašomi jį aplankyti 
laikas pavelija, ligoniu 
daug malonumo suteiks.

Adresas 
County 
25 lova

Raganius, fantastiška opere
tė, bus perstatyta gegužės 3 d., 
7:30 vai. vakaro Lietuvių Au
ditorijoj, dalyvaujant geriau 
sioms lietuvių artistinėms pajė
goms.

Šį gražų veikalą rengia “Bi
rutė”, vadovaujant Mikui Juo- 
zavitui. Visus kvięčiame atsb 
la'nkyti—busite pilniausiai pa
tenkinti

Už patarnautoją toje valgykloje 
dirba p-lė Adelė Matulevičiūtė. 
Plėšikas įėjo į valgyklą dar ką 
tik po penktai vaalndai ryto ir 
kiek pasėdėjęs užkalbino Ade
lę, kaip, girdi, einasi biznis. 
Adelei tas svečias ir jo klausi
mas is sykio pasirodo įtartini 
ir ji nesiskubino su juo į bet 
kokias kalbas eiti. Tuomet 
“svečias” paklausė, ar daug yra 
registerjr pinigų ir atsistojęs 
priėjo prie registerio, pinigų 
pasiimti.

Adelė nieko kito nebesuma'- 
nydama, sušuko “Jockcy, come 
here!” Momentaliai iš skiepo 
į valgyklą įpuolė du šunes kaip 
kumeliai ir su visu smarkumu 
išvijo svečią, nespėjusį net re
gisterio pradaryti.

—Senas Petras.

Sekmadienį, pirmadienį ir 
antradienį eina Žane Grey’s 
“Fighting Caravans”. Didelis 
istoriškas Amerikos paveiks
las. Vodevilius penktadieniais 
ir šeštadieniais, prie to, dar ir 
kiti trumpi palinksminanti bei 
vėliausių žinių paveikslai. “Mil
dos” teatras yra nuosavybe 
pp. Šatkauskų.

LSS. Chicagos Centralinė kuopa šiemet, ^penktadieny, ge
gužės 1 ’d., 8 v. v., didžiojoj Lietuvių Auditorijoj, ruošia di
delį' Tarptautinės Darbininkų šventės Pirmosios Gegužes ap- 
vaikščiojimą.

Turtingą apvaikščiojimo programą sudarys: \
Chorai •
Solistai ' , .

i ■ . ■ '

Kalbėtojai.
Pirmoji Gegužės yra viso pasaulio darbininkų šventė ir 

visų šalių darbininkai, kiek aplinkybės leidžia, turėtų ją kuo- 
iškilmingiausia apvaikščioti, bei tos dienos parengimuose da
lyvauti. Visi lietuviai darbininkai-ės ruoškimės dalyvauti šia
me Pirmosios Gegužės lietuvių apvaikščiojime. Ne tik patys 
dalyvaukime, bet ir raginkime dalyvauti visus tuos darbinin
kus, kurių laikraštis nepasiekia. Kad kiekvienas galėtų daly
vauti, įžanga, nežiūrint labai turtingo programo, bus tik 10c. 

(Smulkesnis programas bus paskelbtas vėliau)

Golden Star Kliubo, beisbolo 
jauktas jau pradėjo beisbol lo
šti. Pirmą loši turėjo pereitą 
sekmadienį; lošė su Violets 
jauktu. Stariečiai laimėjo lošj, 
padarydami 6 prieš Violets 5. 
Minimas lošis buvo tai taip sa
kant, kaipo atidarymas beisbo
lo sezono.

Ateinantį sekmadienį, bal. 
26 dieną Stariečiai loš su Mor
gan Park jauktu. Lošimas eis 
prie 95th St. ir So. Michigan 
Avė.; pradžia 2:30 vai. po pie-

$150.00 Victor ar Majestic radio 
už pusę kainos po ..............................

2536-40 W. 63 St.
HEMLOCK 8400

J. NAKROS/S, Vedėjas

Aš žinau gerai, kad chicagie- 
čiai da nežino, kAs tas per Bu
ridano Asilas. Aš žinau apie 
tą asilą gerai, bet labai sunku 
apie* j į kitam papasakot. O ži
not apie asilą, tai reikia matyt. 
Jį parodys chicagiečiams 26 
balandžio Chicagos Civic teat
re. Man teko daug asilų ir 
mulų matyti, bet tokid asilo da 
neesu matęs. Joti ant jo ne
galima, nes visuomet vaikščioja 
ant paskutinių kojų. Ausys prie 
galvos pasilipę ir trumputės 
kojų kanopos perskeltos į pen
kias dalis. Ir ką čia ant ga
lo viską išpasakosi, juk tai vis 
vien nebus aišku, reikia patna- 
tyti. Tik tiek turiu priminti; 
kad Olšauskas susikvietė daug 
pagelbininkų ir užkels tą asilą 
Civic teatre ant steidžiaus bal. 
26 kaip 8 vai. vakare ir per ko
kias tris valandas dirbs ir mė
gins padaryt iš asilo žmogų. 
Tam reikalui sukvietė visus Chi
cagos lietuvių burtininkus, kur 
jie specializuos Buridano Asilą, 
Na tiek to, eik ir aš eisiu pa- 
ž i urėt.—Pustapėdis.

$80.00 Vertės 2-jų šmotų Jacųuard dengti seklyčiom 
setai po ....... .....................1..........................
$100.00 Vertės 3-jų šmotų Jacąuard dengti seklyč 
setai po ..................................................................

$110.00 Vertės 2-jų šmotų gražios spalvos tikro Mohair 
setai po ......................................................................................... .

$140.00 Vertės 3-jų šmotų Mohair arba tapestry 
seklyčion! setai po ........ .............. ....................... .............. ................

$175.00 Vertes Mahogany medžio, apdengti su importuotu 
frieze po ................................................................ 7...........................

$250.00 Vertės 3-jų šmotų augštos rūšies Frieze, arba
antiųue velvet po ................ ...........................................................

' " s
Labai skaitlingas pasirinkimas madų, piešimų ir spalvų

Imame specialius užsakymus ir greitai išpildomo pagal 
pirkėjo norą.

Duodame gerą nuolaidą už senus radios ir rakandus, 
z imdami į mainus ant naujų.

Lengvus Išmokėjimai Pritaikinama Visiems 
Pagal Išgalę,

Didžiausios, saugiausios ir prieinamiausios krautuvės 
lankyti lietuviams dėl pirkimo namam reikmenų.

PILNAS UŽGANBDINIMAS ARBA PINIGAI ATGAL!

Balandžio 23 d. besiruošda
mas eiti į darbą Juozas Šim
kus, 36 metų amžiaus, staiga 
mirė. Jis gyveno 3612 Lowe 
Avė., ir dirbo Swift kompani
joj. Ligos priežastis nežinoma 
ir tyrinėjimu nesusekta.

Velionis padėtas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Aubum Avė. 
Amerikoj giminių, rodos, netu
rėjo. Lietuvoj liko sesuo ir 
brolis. Laidojimas įvyksta 
šiandien, šeštadienį.

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 7 5c kiekvienas.

'Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose

JOHN DIETRICH
* 1124 W. 19 Place

Musų ilgų meti} patyrimas šiame; biznyje užtikrina jums gerą ir tei
singą patarnavimą. Todėl, jeigu manai pirkti karą, tai ateik ir pamatyk 
naują

Cook 
45 vardo j, 
r Wood St.

$210.00 Victor arba Columbia ClflG 
radios už pusę kainos po ............... M* ■ V v

" Salute yra pripažinta geriausia 
duole per Washington, D. 
Tikrai pagelbsti kenčiantiems 
vidurių užkietėjimo, skaudėjimo

D po krutinę, strėnų skaudėjimo, atsi-
VLA k raugėjimo, stokos apetito ir galvos

i V skaudėjimo. Jei jaučiate kokį ne-
//Vk. y smagumą, tuojaus vartokit Bitterį.
(jL Reikalaukit pas vaistininkus arba
1 I '/ * tiesiai su Salute Stomach Bitter Co.Į . / Ilk Kaina 12 bonkų $7.00, 1 bonka

\l iJnii ■ W centai. *

Salute Stomach Bitter Mf g. Co.
3318 So. Halsted St. Chicago, III. Tel. Boulevard 9457

r- • ’k •
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GraboHaiCicero
S. D. LACHAVICH

Ofiso

viltis, kad

Lietuvės Akušerės Telefonas Boulevard 1939

M

STANISLOVAS KAČUSIS

Antani

Advokatai

Telefonas

Cicero 3724

Nuliūdę liekame

CHICAGO, ’ ILL

IGNACAS RŪKAS

Lietuviai Gydytojai

Valandos: 
Nedėliomis

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

A. PRABISH 
Lietuvis Graborius

apskr., 
Ameri- 
Paliko 

Donald,

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Patarnauj 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic

Šiaulių 
mieste 

metus.
vyrą 

Heleną 
motiną

Telefonai
Boulevard 5203
Boulevard 8413

Phone 
Hemlock 9252

1327 So. 49th Ct

...................................... $0.00

......   V40.00 ir 
Traukimus be skausmo

LIETUVIS GRABORIUS

CoL Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas

Victory 1115
• Valandos: 

nito 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki

9 vai. vakare

Moteris, Vaikai, Broliaii 
Seserys ir Giminės.

Laboratorija: 
, netoli Morgan

1646 W. 46th St.

KRIAUČIŲ STREIKAS
Streikas tebeina visu atkaklu

mu ir abidvi pusės laikosi savo. 
Kaip paprastai, darbdaviai 
griebiasi žiauriausių priemonių, 
darbininkams priversti, kad no 
keltų reikalavimų. Kaip lietu
viams ir dar geriems katalikams 
gėda panašiai daryti. Juk jie

Automobilis sužeidė Kuzmų 
sūnų

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 -Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

' Tel. Prospect 3525

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

8:30 P. M.

Midwest Pharmacy parduoda 
už vieną centą

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

A. A. l ulys yra vienas ir šiuo 
tarpu bene vienintelis Ameri
kos lietuvių tarįę realistiškų ,no4 
vėlių rašy tąj ų. kaikųrios j q 
novelės šiomis dienomis pasiro
dys “Ntfu j iepoše’1.:.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

A. A. Tulys, R. Ph. G., jau- 
nas lietuvis vaistininkas, ant 
kampo Archer ir Francisco 
Avė., Mid West Pharmacy.

Šią savaitę eina taip vadina
ma One Cent Salo> tai yra, 
kiekvienas, kas ateina’ pirkti

Proga pasipirkti 
sveikatos

jai konstitucijai priimti. Nariai 
turėtų visk apie tai pagalvoti 
ir įnešti tinkamų sumanymų, 
nes kas paseno tai nebetinka. 
—Taip gi vasaros metu Drau
gystė nutarė turėti išvažiavimą, 
komitetas jau ruošiasi tą išva
žiavimą tinkamai prirengti.

—K°resD.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas

, 4631 So. Ashland Ava,
Tel. Boulevąrd 2800

Rez. 6515 So. Rockuril St.
Tel. Republic 9723

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Paul M. Adomaitis 
Advokatas -

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

One Hocth La Saite Rldg.
One North La šalie St.

(Cor. La Šalie and Madison Su.)
Ofiso TeL State 2704; 4413

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

4930 W. 13th St
IY<*1(,| Kl

Sidabro Piningai _ 
Purccltano Fillhnrui 
Auksintu v Crown»i .

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Netoli gyvenamos vietos sker
sai 50 Ct. ir 18 gatvės bėgo 
trys jauni draugai, kaip neti
kėtai atbėgo automobilis ir per
kirto vieną iš jų, tai p. Kuz
mos sūnų, kuriam pramušta 
galva, sulaužyta koja ir bendrai 
sužeistas pavojingai. Tėvai 
buvo tikrai nusiminę, bet po 
kelių dienų grįžo 
vaikas pasveiks.

Liet. Kareivių

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMĖNTHAL

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20' m.

JjMR 4649 S‘ Ashland
kampas 47th St. 

Tol. Boulevard 6481

"" .. ii.,, ■ .■■i>, > ■

vaistų ąr kitokių prekių, pride 
jęš vieiią centą vii’šiau perka
mosios sumos, gauna du sy
kiu tiek prekių, už kiek perka, 
reiškia už vieną centą gauna 
kita tiek prekių už kiek perka. 
Šiandien yra paskutinė diena, 
tad norintieji, gali Suspėti pasi
pirkti. . . ; j

prie 
, duodu 

deetrie
ir mag- 

blankcts it 
Moterims ir 

merginom patari
mai dovanai.

?atarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL„ Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 42f Court, Cicero, III.
Tek Cicero 5927

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy (i Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avehue

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

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

2400 VV. Madison Sl

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

Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Calumet 3294 
-Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

Phone 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

Stanislovas A. Opst
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 22 d., 6 vai. 

vakare 1931 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Šiaulių 
apskr., Joniškio parap. Amerikoj išgyveno 25 metus. Pa
liko dideliame nuliūdime moterį Marijoną, po tėvais Rau- 
donaitę, dukterį Vaimftę, patėvį Pranciškų, dėdę Motiejų 
Stočkų, švogerius, švogerkas ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 4642 S. Wentworth Avė.

Laidotuves įvyks panedėly, balandžio 27 d., 8:30 vai. 
ryte iš namų i šv. Cecilijos parapijos bažnyčią, 45 ir 
Princeton Avė., kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. • . .

Visi a. a. Stanislovo A. Opst gimines, draugai'Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir -atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Patėvis, Dėdė ir Giminės. v

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudcikis, telefonas 
Yards 1741. < ' . ' " ' x

DR. G. L. MADGE 
.DENTISTAS

Tel. Cicero 49 
iiinkh; laikų kainos nupigintos 

$52X10 
2.00 
0.00 

dantį 
uugš.

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

Phone Midway 2880

Įvairus Gydytojai__
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS

Office 1724
kamp. 18 ir

Valandos: 10 to
8 7 to

Res. Phone Fairfax 6353

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hemitage Avenue 
Visi Telefonai'. YARDS ,1741.« 1742

Laidotuvės įvyks balandžio 27 
dieną, 8 vai. ryte iš namų į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Taipgi kartu • bus perkelti į 
nuosavų lotą 3 Jonaičių šeimynos 
nariai — tėvas, motina ir sesuo.

.Visi a. a. Stanislovo Kačusio 
giminės, dtaugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsiveikinimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1900 So. Halsted St.

Rezidencija:
4193 Archer Avė.

v Valandos: ' 2—4< po piet 
Phone Lafayette 0098

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuųas Bprden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Rooseydt ‘9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulęvarcį 7589 

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ba
landžio 23 d., 3 vai. po pietų, 
1931 m., sulaukę pusamžio; gi
męs Raseinių apskr., Liolių pat. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Moniką, 1 sūnų Tamošių ir 
1 dukterį Prancišką, 2 broliu — 
Antaną ir Baltramiejų, 1 seserį 
Marijoną, 3 švogerius — Kazi
mierą, Juozapą, švogerką Eugeniją, 
ir Petrą Jonaičius, brolienę Do* 
micele ir gimines, o Lietuvoje 1 
Brolį Vincentą ir 1 seserį Jadvigą. 
Kūnas pašarvotas randasi 355 7 S. 
Emerald avė,, Blvd, 0935.

Draugystė 
šauks ekstra susirinkimą nau-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

Phone Boulevard 7589

J. Lulevičius 
^GkABORlUŠ^nė" 
^BĄLSAMŲOTOJAS. 
^atąrnaUju laidotuvė
se /visose miesto ii 
jfaiestllių dalyse. Mo- 
'■</>,derniška koplyčia* 

r ■■ veltui.
3103 S. Halsted St 

|’ t Chicago, Ilt 
Tol. Victory 1115

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 v Miltvaukee Avė.

( (kafhpas North it. Damen Avės) 
Tel. Brupswięk 8281 

Utarn., Kctv. ir Sųbatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedėliomis pagal susitarimą

Telefonas;. Y ards 1138
v ■ * 1

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
' ’■ ’ ■

Moderųiška, kJokplyčia Dovanai 
Turiu automobiliu? visokiems reika- 

, lams. ■, M -prieinama

3319 Auburn Avenue

telefonas Virginia 
Tel. Van Buren
T. DUNDULIS

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
Ofiso telefonas Virginia 0036 

Rez. Tel. Van Buren 5858
DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Valančios 11 ryto iki 1 po pietį). 2 iki 4 ir 

O iki 8 vakavo. NedŠltom nuo 10 iki 12 die
nų. Namų ofisas North’ Sido

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Sųbatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St 
kampas Mjchigan Avė.

. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St 
Kctvergais ofisai uždaryti.

Persiskyrė su šiuo pasauliu bal. 
23 d., 9:30 valandą ryto, 1931 
m., sulaukęs 51 metų amžiaus, 
gimęs Meškučių kaime, Šiaulių 
valsč. ir apskričio. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 
draugus ir pažįstamus Ameriko'j, 
o Lietuvoj 2 seseri—Barborą Li- 
gienę, ir Julijoną Rukaitę ir bro
lį Juozapą, anukus Antaną ir Sta
nislovą.

Laidotuvėmis rūpinasi Francis 
Pikčiunienė, 621 W. 16th St.

Kūnas pašarvotas, randasi1 S. M. 
Skudo Koplyčioj, 718 W. 18th 
St., Chicagoje, III.

Laidotuvės įvyks Panedėly. bal. 
27 d. 8:00 >val. ryto, iš S. M. 
Skudo Koplyčios į Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Ruko gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. M. Skudas, tel. Roosevelt 7532

Phone Canal 6222

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

8:'Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapbeivood Avė.

Telefonas Republic 7868

A.» A.» OLIS
R. A. VASALLE

• (VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 
■ .j ?yalandp$, — 7. iki 9 .vakare 
Olis—Utarn., . Ketv. ir- Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Scr. ir Pėtnyčios vak.

A. A. SLAKIS
’ < ADVOKATAS

. Ofisai vidurmiestyje 
Room .1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir nakt 
Visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Y Tel: Melrose 

Park 797

DARATA SUVEIZDIENĖ 
po tėvais Trečiokaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 23 dieną, 10:30 valandą 
vakare, 1931 m., sulaukus 41 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Biržų apskr., Papilio parap., Mal- 
diŠkių vienkiemyj. Amerikoj iš
gyveno 22 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Joną, sūnų 
Petrą, 2 pusbroliu — Petrą Tre
čioką ir Jokūbą Kuliešį ir gimi
nes Amerikoje. Lietuvoje — seną 
motinėlę, seserį Kotriną ir švoge- 
rį Gavėnus, pusbrolius ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 44 7 W. 
103 St. -

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
balandžio 27 dieną, 1 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Daratos Suveizdienes 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami • dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sūnūs, Pusbroliai 
ir Giminės.

KAZIMIERA LANSBERGIENĖ 
po tėvais Plusnaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 24 dieną. 12:35 valandą 
ryte 1931 m., sulaukus 38 metų 
amžiaus, gimus 
Triškių parap. i 
koj išgyveno 28 
dideliame nuliudime 
dvi dukteris — 
sūnų Aleksandrą;
ną. švogerį Feliksą Lansbergą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2812 
S. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
balandžio 27 dieną. 8:30 vai. ry
te iš namų į Lietuvių Katalikų 
parapijos bažnyčią, 35 St. ir 
Union Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimieros Lansber-i 
gienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Vaikai, Motina, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Rezidencija Tel. Midtvay 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tėl. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

^Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
. 756 West 35th St. 

kampas < Halsted * Št. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis /nuo 10 iki 12/

Laidotuvėse patarnauja grabo 
riųs Radžiųs, tel. Victory' 4088.

tankiai girdi sakant “mylėk ar
timą kaip pats save”. Koclel 
nepildote to prisakymo, ponai 
darbdaviai ?—Cicerietis.

Jieva v Kazlauskiene 
PO TĖVAIS KASMAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 24 dieną, 6:10 valandą ryte 
1931 m., sulaukus 5 3 metų amžiaus, gimus Pagrykų kaime, Kaltinėnų 
parap. Amerikoj išgyveno 35 mitus. A. a. buvo narė draugijų — 
Šv. Agotos, Šv. Barboros, Tretininkų ir Litevvsko-Polska Kroliowa Jad1- 
wiga. Paliko dideliame nuliudime vyrą Antaną, sūnų Antaną, dukterį 
Evą. sesers dukterį ir augintinę Violet Hofsteader, brolį Antaną, brolienę 
Oną ir švogerį Joną Janušus, o Anglijoj seserį Oną Plėčkienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 3 930 W. Marųuette Rd.

Laidotuvės įvyks Antradienį, Balandžio 28 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Gimimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, Marųuettc Parke, kurioje 
Atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. / z

Visi a. a. Jievos Kazlauskienės gimiriės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. v.

Nubudę liekame.
VYRAS, SŪNŪS, DUKTĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Ežerskis, Tel. Boulevard 9277.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpątingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas* 

J. F. EUDEIKIS & 60

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DRr G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ - SPECIALISTAS

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
x 3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedegioj nuo 9 iki 12 ryto

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 
valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Rez. Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So.' Halsted St., Chicago 
arti 3 Ist Street

3 po pietų, 7—8 vak. 
šventad. 10—12 dieną.

Simor®-Wii<las 
Graborius ir 

Balsamuotojas .
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis i 

pigesnis negu kitų, Didelėj t 
graži koplyčia dykai. / 

718 18 St. .
Tol. Roosevelt 7532 

CHICĄŲO, ILL.

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

Tek Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 1,1 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai Vakare 

apart švęntadienio it ketvirtadienio.

4442 South Wcstern Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: • *

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

POVEIKIS
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS, KVIETKOS 
Pristatome į Visas .Miesto Dąlis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Grhborian
Phone BbUlevard 4139

Phone Boulevard 704 2_

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Aye. 
virš Marshalt Drug store, arti 47 St.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujaurius 
metodus X-Ray ir kitokius* elektra? 
prietaisus.

Ofisas ir
1025 W. ISth St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 68QQ

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

. OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 /ubas 

CHICAGO, JLL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriškų ir. Vaikų ligų

LietuvfaJ Gydytojai
Rez. 6600 South Ąrtesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.
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Balandžio 23 dieną išleido
me pirmutinę pavasarinę eks
kursiją Lietuvon. Išvažiavo
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BRIGHTON PARK
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gana didelis būrys lietuvių.
Dabar reikia skubėti rcng-

tis prie antros’ekskursijos lai
vu “Europa”, kuris išplauks 
iš New York o gegužes 1 dieną, 
12 valandą naktį.

Keleiviai apleis Chicagą ba
landžio 30 dieną, 10 vai. ry
to. Su šia ekskursija išvažiuo
ja per Naujienas dar didesnis 
būrys žmonių. Kurie dar netu
rite sutvarkę savo dokumen
tus, prašomi nevilkinant at
silankyti į Naujienas be ati
dėliojimo, kad nereikėtų pas-.

Coliseume risis Ed “Strangler” 
LČwis

Sekamą antradienį Coliscmne 
risis Ed Levjis, kuris Kalifor
nijoj ir kai kuriose kitose vals
tijose yra skaitomas čempionu. 
Risis jis su franeuzu Jean Le- 
Daux. Tose ristynėse dalyvaus 
ir Lou Talaber. Jis risis su Jack 
Malkov.

Universal Atletikos Kliubas
Rytoj, kaip ir paprastai, 2 

vai. po pietų Unįversal Ateiti - 
kos Kliubė įvyks ristikų treni- 
ravimasi. žada susirinkti pu-

Atidariau valymo/ pataisymo ir. 
prosavojlmo drabužių šapų fClean- 
ing Storo) prie pat lietuvių bažny
čios. Kviečių visus lietuvius nešti 
pas mane savo drabužius, patarnau
siu visietns kuogeriaūšia. Kurie ne
turite laiko atnešti, tai telefonuoki-^ 
te, o aš ątvažiuošiu paimti, ir .kaip 
bus gatavi, atvešiu. Drabužius išva
lau, pataisau ir išprosavoju. Sudedu 
naujus pamušus, ir fur kautus per
dirbu (remodeling). .

FELIX PIEŽA
4436 So. Fairfiold Avė.

Tel. Lafavette 5132

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ

šeštadienis, balan. 25, 1931
....... . iri nn i .i-ii—................. ■■linui i .■■nm.iinmii .. i i

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS j
L t

Educatftmal Automobiles

MOKYKIS BAMBRYSTas 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. iufor 
maciju lauk arba raiyki

INTERNATIONAL fcARBER 
COLLEGE, 

672 West Madlson Street.
. . ■ *■ :. f, 1 . r i .

GYVENIMO PROGA
Studebaker “Dictator1

Help Wnnted—Malė
Darbininkų reikia

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

Financial

Studebaker “Dictator“ vėliausio mode
lio sedaną, mano pirktą mažiau kaip 9 
mėnesiai atgal, paaukosiu tiktai už $275 

užmokėti mor- 
„ Karas yra
kaip naujas it reikia pamatyti, kad jį 
įvertinti. 1845 S. Central Park Avė., 
netoli Ogden Avė., Ist flat.

nes turiu sukelti pinigus 
gičius ant mano namo.

REIKALINGAS patyręs ‘kriaučius prie 
senų ir naujų rūbų. 4905 W. 14 St. 
Tel. Cicero 4749. 

—------- o-..

REIKALINGAS vaikinas, apie 20 me
tų amžiaus, dirbtu naktimis garaže; ilgos 
valandos. 5o26 So. Damen AVe.

Furniture & Fixtures

PRANEŠIMAI
"Buridano Asilas”, graži komedija, 

dalyvaujant žymiausiems musų artistams, 
stato scenoje art. A. Vanagaitis sekma
dieny. balandžio 26 d., 8 v. vakare. 
Civic Teatre, naujame Civic Operos na
me, prie Wacker Drive ir Wasbington 
gatvių. Tikietai $1 ir augs. Visus 
kviečiame atsilankyti. — Margutis.

Joniškiečių L. K. Kliubo vakaras su 
vakariene ir šokiais atsibus šeštadienio 
vakare, balandžio 25 d,, 7 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj, abiejose mažose 
svetainėse. Gersime, valgysime, šoksime 
ir dainuosime tol kol diena išaus.

Kviečia visus Komitetas.

Marųuette Park Liet. Am. Piliečių 
kliubo įvyks svarbus mėnesinis susirin
kimas, nedėlioj balandžio 26 d., 2-rą 
vai. po pietų, Šv. P. M. Gimimo para
pijos svetainėje, Washtenaw ir 68 gat. 
Malonėkite visi atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimu, turėsime apsvarstyti apie 
nesąžiningų taksų didumų ir taip daug 
ką turėsime apkalbėti. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
Dainų pamokos atsibus panedėly, ba
landžio 27 d., Meldažio svetainėj. 7:30 
Vai. vakare. Visi dainininkai būtinai 
susirinkite laiku, nes turime skubiai reng
tis prie Gegužės Karalaitės, kuri bus pa
statyta gegužės 9 d., Lietuvių Auditori
joj. — Valdyba.

Teatras ir Balius Bedarbių naudai ren
gia sujungtoms spėkomis M. Dundulie
nės artistų grupė ir Spietilos Orkestrą, 
gegužės 3 d-. 7:00 vai. vak., 1931 m,, 
M. Meldažio svetainėje, bus sulošta 
trumpas veikalas 3 aktų tragedija 
“Kerštinga Meilė“.

Rengimo Komitetas.

Kalbanti rusų filmą 
Cinema Teatre

* ■ » /-į- f- y -- 1 - j

Didelis publikos pageidavimas matytį 
pirmų rusiškų, kalbantįjį paveikslų “So
vietų Išdavikų Byla“, paakstino Cinema 
teatrų išnaujo rodyti šį paveikslų prade
dant nuo balandžio 25 d.

šioje filmoje parodoma tikrasis teis
mas Maskvoje profesoriui Ramzin ir 
septyniems jo bendradarbiams, kurie buk 
susitarę su Francija bandę suardyti “Pen
kių Metų Pienų“, kurį dabar sovietų 
valdžia stropiai vykina ir nuo kurio pa
sisekimo priklauso pačios sovietų val
džios likimas.

Ši profesorių byla pagarsėjo visame 
pasaulyje ir net iššaukė tarptautinius ne
susipratimus. Visų tai parodoma pa
veiksle, kuris parodo ne tik teismų, bet 
taipjau dideles demonstracijas Maskvoje. 
Paaiškinimai angių kalboje daro šį pa
veikslų kiekvienam suprantamų.

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Iš Radio WCHI Stoties 
1490 Kilocycles 

Nedėlioj, Balandžio 
April 26 d. 

nuo 3:30 iki 4:30 po pietų 
(Chicago daylight saving time) 

Kalbės S. J. BENECKAS 
Temoje:

“KAS YRA DIEVAS”
P. S. Ieškokite WCHI stoties 

prie pat krašto ant jūsų atim
tu vų.

Kožną nedėlią nuo 3:30 iki 
4:30 po pietų.

sėtinas būrys tiek lietuvių, tiek 
svetimtaučių ristikų. Gal atvyks 
ir J. Komaras, kuris kelioms 
dienoms sustojo Chicagoj.—N.

READYl
MlXgD

Skoliname Panig/ds. ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mėn. ir ąnt IX metų, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 S<i. Halsted St.

■ - ------------------- ---------------------------- --- ■ - ■

PERKAME Lietuvon Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box No. 1263.

> —o— ■

GERAS PASIŪLYMAS
Pardavimui Landis šaučiaus mašinos. 

Nąuja finišerka, visai, nevartota; stiteher 
panaujintas, tiek pat geras kaip naujas". 
Tųjiu ir visus kitus nevartotus įrankius. 
25 nuoš. pigiau negu -kainavo, jei už. 
cash. Pardaviau namų ir turiu pasiimti 
mašinas į 30 dienų.

1645 W. 37th St.
--------O---- --------

SALOON Fixturcs parsiduoda labai 
pigiai, su- zelkorais, arba gali renduoti 
namų. Pašaukit Lafayette 524 7.

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

Ėelp VVanted—Female
. ' Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris sortuoti sku
durus. Pastovus darbas. N. Greenberg, 
1020 So. Fffirfield Avė.

REIKALINGA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų. Kreipkitės, L. 
Cohen Corp., 24 57 S. Loomis St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA šiaučių šapa, noriu 
parduoti pigiai. Geras biznis, išdirbtas 
per 7 metus. 4108 Archer Avė.

Paul M. Smith & Co.
REAL* ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namas, 

lotas, farmas, biznius visokios rųiies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kut yra ai 
kas yra. Perkam uotas, 2nd mortgags 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafavette 0455

s 2 FLATŲ muro namas, 6-6 kamba
riai. karštu vandeniu Šildomas, arti 
vienuolyno. Namas vertas $16,000. sa
vininkas parduos už $12,500.

Tel. Reęublic 4544

BARGENAS 3 augštų mūrinis na
mas, 7 kambarių flatai, garu šildomi, 
moderniški. Randasi prie 54 PI. ir 
Peoria. Kaina $13,900. Šaukite R. R. 
Miller, Boulevard 7181.

SpeciuHntn» gydymo r-hronifikų ir ■ nauju li
gų. Jei Kili negaiš j o jumis ifigydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavi- 
rnas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aA apsi- 
imain jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų siM-rdallstą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i.Acgzaminavimo—kas jums yra.

Dutch Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse
ed Oil, gal.

$1.00
4 colių’ į ruberį įsodintas 
šepetys ................. ................
Sienų popiera 1 fiC

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 3998

IŠMALEVOK SAVO
Namus vasarai

PAINT

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimaift komiso 
Nuošimtis mokamas ant' neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation' 

df Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė. 
. ' —o-----
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KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortgačių 
mažas komiširias, teisingas pa 
tarnavimas.

PARDUOSIU 5 kambarių rakandus, 
visi kartu arba po vienų. 6840 So. 
Campbell Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI bučernė su groserne 
ir 3 flatų namas. Gražiausia visoj 
South Sidėj. Turiu parduoti iš prie
žasties kito biznio. 1753 W. 63 St.

BRIGHTON PARK

Pianos
VĖLIAUSIO modelio grojiklis pia

nas, su mandalinos atačmentu ir rolėmis, 
labai pigiai. Priežastis pardavimo — 
mirtis šeiminoje/134 1 W. 67 St.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė, ar
ba pasirenduoja. Geram barberiui auk
so mainos. Priežastis — pirkau na
mų. Zalagėnas, 1951 Canalport Avė.

2 augštų mūrinis, devynių metų se
numo, 2 po 4 kambarius flatai.

Specialis bargenas

$5,750.00
6

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI groseris, išdirbtas per 
10 metų, pigiai, kas pirmas, tas lai
mės. Savininkas turi du bizniu.

5605 So. Halsted St.

kambarių mūrinė bungalow, karštu 
vandeniu šildoma, dviejų karų garažas.

Specialis bargenas
$6,300.00

PARSIDUODA Koncertina. Buvo 
mokėta 300 dol., dabar už "trečią dalį. 
3215 So. Wallacę St., Ist flat.

PARDAVIMUI Delicatessen ir Candy 
Store, 4 kambariai užpakaly pragyveni
mui. Gera vieta. 112 E. 103 St.

2 augštų mūrinis, trijų metų senumo, 
štoras ir penki kambariai viršuje, base- 
mentas, garu šildomas, turi būti tuojaus 
parduotas.

$11,000.00

For Rcnt

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

Kambarys 1016 , 
Imkite elevatorių »

CHICAGO, ILLINOIS 4 
Ofiso valandos: nuo- 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Nepaprastas Namų 
Likvidavimo Išpar

davimas
5 ir 6 kambarių jnurinčs bųnga- 

low; 50 pėdų lotai, visos gatvės iš
taisytos, galima tuojaus apsigyventi. 
TITLE GARANTUOTAS. Randa
si prie Webster Avė. ir Harrison St. 
Gera transportącija.

Wheaton t x
Važiuokite per Glen Ellyn, Cres- 

cent bulvaru. Pasukite, po tiesinei 
Harrison gatvėj. Agentai ant vietos 
subatos ir nedėlios popiečiais.

Matykite

Mr. A. J. Jennett, 
69 W. Washington St.

arba jūsų pačių brokerį.
........................................'I ....................................  7

J. H. Riczkus
MALEVOS — VARNISIAI

4357 S. Maplevvood A v.
Tel, Lafayette 7545

GERIAUSIA KOKYBĖ — 
ŽEMIAUSIOS KAINOS ;

Varnišiai nuo $2.10 iki $5.00 gal.
Jevvell Wall Fiat maleva $2.40 gąl.
Jevvell aliejinė maleva $2.10 iki

$3.65 gal.
Tyras Boiled Linseed Aliejus $1 , gal.]
Dutcb Boy White Lead 100 svarų

* $11.35

Daleiskit suteikti jums surprizą jūsų 
gyvenime ... apie žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom naują staką. At- 
silankykit į mušt) krautuvę

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063

Šių Kainų Negali 
ma Nuveikti '

PAVASARINIO PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS ’ '

VARTOTU KARŲ

KAINOS

$45
IKI

Visų išdirbysčių 
ir modelių.

Kiekvienas
Karas

PIRMOS
KLESOS

STOVYJE

$995
CASH

AR 
IŠMOKĖ
JIMAIS

KAINOS

$45
IKI

$995

Archer Buick Co.
KAMPAS ARCHER IR 

KEDZIE AVĖ.
Telefonas VIRGINIA 2400

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus pM

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Petkam Mortgečiua ir Bonu*. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainOm visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingų. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštui..
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTA DARBA.

ICLASSIFIED ADS.
Educational

GREITAI IR PIGIAI . 
fSMOKINAME ANGLU KALBOS 

crramatikos, rintakais. aritmetikos 
knycrvedystis, stenografijos, ir kitu 
mokslo saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslu i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslu i vienu? metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu jgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelns mokslu. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai h 
visosa mokslo lakose apsišvietu.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

t OTCAfiO. BUK. ...

PASIRENDUOJA mūrinis bungalow, 
6 kambariai,. Del rendos susitaikysime. 
6444 So. Washtenaw Ava.

PARDAVIMUI grosernė ir deličates- 
sen. Renda $3 5 su 5 pagyvenimui 
kambariais. 6158 S. Carpenter St.

Justin Maekiewich 
• 2342 So. Leavitt St.

Ganai 1678-1679

Business Service
Biznio Patarnavimas

•.....- ....................................»....... ......... .
RENDAI ŠTORAS

Naujam bildinge, garu apšildomas, 
ra vieta dėl dresių, ar kautų biznio, 
dirbta per 3 metus, taipgi geras ir 
kitokio biznio.

3341 So. Halsted St.
Phone Prospect 3938

PARDAVIMUI Hardware štoras la
bai pigiai. Kas pirmesnis, tas laimės, 
nes noriu parduoti greitai. 53 5 West 
120- St. Phone Pullman 3083.

Tuščias lotas prie 46 ir California 
Avfl. Parduosime, arba pastatysime biz
nio prapertę ar privatinį namų. Ateikite 
pamatyti mus pirmiausia.

Mes atliekame visokį lemodeliavimų, 
cementinius basementus ir tt.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th St.

ge- 
iš- 
del PARSIDUODA vasarinis biznis ant 

95 ir Kean Avė., pietvakarinis kam
pas.

STATYK DABAR IR SUTAUPYK 
Garažai, porčiai,';. uždarymai, kamba

riai viškose, nauji brigai/ plųmbingas, ap
šildymas, plasteraviinąV pamatai' ir tt.

TIK $5 (MOKĖTI 
bile kuriam darbui.' Likusius-- lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais, / 

ZELEZNIK CONST. CO.
> , 5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442 
.. a L s . • . ’, ’’ i

RENDON ’ 5 kambarių flatas, su 
sleeping porch, moderniškas. Renda pi
gi. 2843 W. 71 St.'

PARDAVIMUI Chili Parlor ir 
lunch ruitnis. Išdirbtas biznis, arba 
priimsiu pusininkų, vienas neapsidirbu.

1811 S. Union Avė.

LABAI PIGIAI
Parsiduoda 2 akrai žemės, yra gasas 

ir elektra; prie 79th ir Archer Avė. 
Tinkama dėl daržovių ar vištų farmos. 
Kaina labai pigi, mainysiu ant mažo na
mo ar loto. (

juozas Vilimas*
4556 So. Rockwell St.
Phone Virginia 2054

—'■    -o*--—■«■■■■■ i "■"■.■ ■■■■ i*-—* —* — ■
i; ' ]■*’ • *. T ‘.i '■»

J,.rWELICHKĄ , v j, pigiausias lietuvis 
muveris Chicagoj. 6/į25 So, Rockwell 
St. Phone Republic ^713-3691.

.■ ■ ■' —os— ■ ■ ■■

MARQUETTE PARKE
Pasirenduoja arba parsiduoda štoras 

tinkamas bile kokiam bizniui, su 5 pagy
venimui kambariais, 2 karų garažas. Na
mas naujas su ■ visais įtaisymais, prie 
West 69 St.s Atsišaukite pas

L. LAPINSKĄ
6635 South Sacramento Avė.

PARDAVIMUI barbernė “cash” arba 
mainysiu į automobilių. Renda pigi, 
vjeta gera. 741 W. 34 St.

i»* ....... ..
. PARDAVIMUI 90 karų garažas — 

pelninga vieta geram mechanikui. Gra
žus “showroomis“ naujiems karams. 
Retida pigi. 907 .W. 35 St.

MES STATOME 
GARAŽUS

Uždarome Porčius
. t
Pilnas pasirinkimai’milhvork ir Gim

berio. Žemiausios kainos mieste. Vis
kas padaroma musų pačių dirbtuvėj.

West End Millwork Co.
Kampas 22 ir S; Morgan gatvių

Tel. Canal 1361 ir 1362

MARQUETTE MANOR
2 flatai po 4 kambarius, 1 flatas 3 

kambarių su indoor bed. Gar.u šildo
mi, janitoriaus ‘patarnavimas, nauji pe
čiai ą General Electric refrigeracija. 3 
kambariai $47.50, 4 kamb. $52.50. 
Randasi pietvakariniame kampe 66 ir 
Maplevvood Avė. Kreipkitės E. Rūbas, 
6554 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA greitai ir pigiai, gro
sernė ir bučernė. Cash biznis, 
knygučių. Išvažiuoju į Lietuvų.

3423 So. Morgan St.

nėra

PARDAVIMUI soft drink parloris, 
arba mainysiu ant radio.

549 W. 18th St.

—*

IEŠKAU 2 ar 3/ kambarių, nebran
gų 'flatų. 4090 Archer Avė. Tel 
Lafayette 5484. ,

DIDELIS BARMENAS. Pardavimui 
groseris ir Itfnch ruimis, tik $125.00. 
3552 S. Halsted St. Tel. Victory 7477.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS i
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nattjus 
1931 NASH automobilius su vėliausios 
mados automatiškais įtaisymais, sport 
Royal tekiniais ir kitais ištobulinimais, 
kokius tiktai NASH taip gali įrengti už 
tokias prieinamas, kainąsi

BALZEKAS MQT0R SALES 
40čŪ) Archer Avė.

Lafayettė 2Q82
~ .pu*----------

BUICK MASTER '6 SEDAN 
•. ■ "v----' , "

Aplinkybės priverčia mane parduoti 
sayo vėliausio modelio Buick/ keturių 
darų sedaną, Jciirį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai 
kaip naujas. ;Tai yra gražiausias ir eko
nomiškiausias karas,;., kokį aš turėjau. 
Turi 6 originalius visiškai naujus tai- 
rus, 4 ratų brėkius. į Lorain spot light, 
snubers, grąžų užbaigimą. Jis kainavo 
man virš $1,950. Priiihsiu tik $325, 
nes man reikia / pinigų, 2231 North 
Kedzie Avė., 1 flat. Atsišaukite nedė
lioj. ’ ■' . v

sayo vėliausio modelio Buick/ keturių
• 1 J t i * b •• t 1 ♦ • 1 v •

mėnęsių atgal.

Fiirnished Rooms
KAMBARYS rendon dėl vyro arba 

merginų, su valgiu at be. Galima gauti 
garadžių. Nebrangiai, 6609, South 
Campbėll Avė. Hemlock 0010.

RENDON .kambarys; didelis, švie
sus ruimas; 2 žmonės šeimynoj. 
Atvažiuokit pamatyti. 7042 South 
Campbell Avė., bungalow.

PARDAVIMUI kendžių krautuvė ir 
mažas groseris lietuvių apgyventoj apie- 
linkėj. ' Geras biznis, pigiai.
v ' 4612 So. Wells St.
--------- ....... —...........

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
labai geroj vietoj, nėra kitos aplink per 
2 bloku; cash biznis, šaukite po 6 va
kare. Mainų nepriimsiu. J. Walter, Tel. 
Virginia 1899.

pardavimui AR MAINYMUI 
beveik naujas vieno augšto muro na
mas. Štpras ir 4 kambariai, karšto
vandenio šiluma, randasi netoli didelio 
teatro, 'tinka bile kokiam bizniui. * Sa
vininkas parduos pigiai arba mainys ant 
bungalow ar kitokio privatiško namo, 
nepaisant apielinkės.

GERAM STOVYJ 3 aukštų kampinis 
muro namas. Štoras ir 5 flatai, pe
čiais šildomas, randasi ant gyvos biznio 
gatvės. Renduojasi už $181.00 į mė
nesį, parsiduos už $16,00, lengvais iš
mokėjimais arba mainysime į bile kokį 
namą nepaisant apielinkės. Dabar yra 
groserio biznis, išdirbtas per 10 metų, 
lysas baigiasi, galibia užimti gerai iš
dirbtą biznį.

BIZNIAVAS LOTAS randasi pusę 
bloko nuo didelio teatro. Tikrai gera 
vieta dėl Hot Dog Standos ar kitokio 
biznio. Savininkas parduos pigiai arba 
mainys į bile kokį namą, nepaisant ^pie- 
linkės.

Manykitės su savininku sekančiai: 
t 

3647 Archer Avė, 
Užpakalyje storo 
■ ■ —o...............

PASIRENDUOJA švarus apšildomas 
kambarys Marųuette Parke, pusė bloko 
nuo . gatvekąrhb vienam arba dviem 
vaikinam arba merginom. Hemlock 0018

' Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

40 AKERIŲ farma su budinkais, ^ge
ra žemė, 35 akeriai dirbamos. Parsiduo
da pigiai. J. Gudelis, 1525 So. 5 Ist 
Avė;, Cicero, III. /

REIKALINGAS vienas ar du kam
bariai, turi būti dideli ir labai švie
sus. Gražioj apielinkej. Naujienos, 
Box 1286. > z
. Li-.IIĮlltlNlJ I .. ...............     ■■■■"■I" .

RENDON kambarys su maudyne dėl 
vaikino ai merginos, sų valgiu ar be 
valgio, 2 lubos fr.

1710 N. Girard St.

----  ---------------------------------—----- L— -
CADILLAC “DE LUKE“ SEDAN
Aplinkybės verčia manė paaukoti 

praktiškai naują Čaęlillaę sedaną. Var
tojau tiktai nedėlidmis ir šventėmis; ka
ras yra kaip diena ' išėjęs iš dirbtuvės. 
Originąlnis gražus užbaigimas, balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas. Karas 
yra kaip naujas.^ Pirmas $400 paims 
jį, - Atsišaukite nedėlioj. 2.231 North 
Sawyer Ąve/’
*""< ■" .... ......  m '■ ■^.»ihi4iV' i |>.m»iiii>i'uąiiii »■ m.,ij................. ..

OAKLAND “ALL / AMERICAN“
;■Un-'A‘. .. . • 

vėliausio modelio sedanas. Moteris turi 
parduoti, Išvažiuotas tik kelis tūkstan
čius mylių. Karas yra geriausiame sto
vyje ir sunku jį atskirti nuo naujo. Ne
galiu pati karo draivįnti ir paaukosiu jį 
tiktai už $250. 2538 North California 
Avė., ist flat.

tojau tiktai nedėliomisir šventėmis :ka 
ras yra kaip diena i$ČjĮi "

PARDAVIMUI Dodge ė. 
pigiai, nes įšvažiu6ju' į Lietuvą, 
ma matyti nedėlioj iki pietų, 
augštas.-3213 S. Lime St,

Parduosiu 
Giįį- 

Pirmas

ŠVARUS kambarys prie mažos šei
mynos. Pigiai. 6111 So. Albany Avė 
Prosptct 10434.

< y . • J———.
PASIRENDUOJA kambarys dej vai 

kino ar merginos, pirmos lubos.
3549 So. W'allace St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai 
kino, antros lubos iš fronto.

827 W. 34th PI.

PASIRENDUOJA kambarys vyrui ar 
merginai. Ant trečio aukšto iš fronto, 
3309 S, Union Ąve.i Klauskite J. 
Jakaičio, Telefonas Yards 4535.

PASIRENDUOJA moderniškas kam. 
barys prie mažos šeimynos ■ vaikinams 
ar merginoms, .Marųuette Parko apie
linkėj. Kaina mėnesiui $10.00 7011 
So. Artesian Avė.. 2 lubos.

Personai

IEŠKAU Marės Čemauckiutes, duktė 
Onos ir Jurgio ČernaUckų, po vyru Kas- 
paruniene, vyro vardas Ale*. Gyveno 
Brooklyn, N. Y. Turiu-svarbų reikalą, 
meldžiu jų pačių ar kas apie juos žino
te pranešti sekamu adresu.

ONA VISCHULIS
5333 So. Washtenaw Avė.

Chicago, III.

ŪKĖ — FARMA — ŪKĖ
64 akrai, geri budinkai ir labai ge

ra žemė, upė bėga per žemės kampą, 50 
mylių nuo Chicagos į Šiaurvakarius, 
cementinis kelias prieina prie farmos it 
tik b mylia nuo C. N. W. RR. Sto
ties ir krasos. Sąvininkas mirė, tu
rim greit'parduoti. ' Kaina tik $12,500. 
Matyk .<r rašyk lietuviškai.

MARTIN’S REALTY CO. 
4508 ■—*- 8th Avė., 

' Kenosha, Wisccinsin

TURIU PARDUOTI savo. 7 kamba
rių angliškos rūšies rezidenciją; tile mau
dynė. lovatory ant pirmo augšto; dro
bės sienos, General Electric refrigerato- 
rius, karšto vandens šiluma; 2 karų ga
ražas; 3.4% pėdų lotas. Arti moky
klų, bažnyčių, sankrovų ir transportaci- 
jos. Reikią pamatyti, kad įvertinti.

3834. W. 61 PI.
...... ............ - ................... Hil H........... .. 1 J "i <

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
mūrinis, 2 pagyvenimų, muro garažas, 
už pigiai cash, arba mainysiu ant bun- 
galow. 1338 So. Cicero Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu ant 2 
flatų, mūrinį bungalow, 5 kambarių, 
karštu vandeniu apšidomų.

2630 N. Neva Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui mūrinis 
2 po 5. atskiri boileriai, karštu van
deniu šildomi. Mainysiu ant bučernčs 
ar grosernės. arba už cash pigiai, ant 
lengvų išmokėjimų.

7259 S. Malplewood Avė., 3 lubos
95 AKERIŲ farma ant Kankakee 

R i ve r, stakas, geri budinkai, be skolos, 
mainysiu ant namo. Taipgi <2 po 4 
kambarius mūrinis namas, be skolos. 
Turiu ir pinigų pridėti, mainysiu 
dėsnį.

208 W. 31 St.
Victory 1148

Exchange-—Mainai

į di-

BRIGHTON PARKE pardavimui 6 
kambarių medinis namas.

4011 So. Campbell Avė.

IŠSIMAINO restauranas ant automo- 
biliaus, arba loto. Kas pirmas, tas lai
mės. 4108 Archer Avė.

5 KAMBARIŲ bungalow su 3 kam
bariais viršuj. Fumisu šildomas. $6500, 
$2000 cash. 4416 S. Campbell Avė., 
Savininkas 2601 W. 47 St. *

■■■■■■■ ..^■R,. ■ I, .!■■„■■■......

CASH PIRKĖJO LAIMIKIS. Nauja 
5 kambarių mūrinė bungalbw, lotas 
40x188. Kaina $7,500. Išmokėji
mais, 10637 So. May St.

TURIU MAINYTI mažą namą į 
bųngalow arba į 2 po 6 kambarius. 
Noriu gauti Marųuette Park1 apielinkėj. 
Turiu pridėti pinigų. Rašykit laišką 
arba kreipkitės ypatiškąi po 6 vai, va
kare. beizmante. •

912 W. 19 St.

.............. ..................................... .............. .. ... ..................................................................... ■ , i į

- PARDAVIMUI 8 kambarių mūrinis 
namas, su puse akro žemės, prie pat 
ežero; pusė bloko iki Chicagos elevato
riaus. Kaina $3,500. Tik $1,000 
įmokėti.

Kreipkitės; . -
T. GUTH, 

301 S. 4th St., St. Charles, III.

MAINYSIU namą Chicagoje ant ūkės 
bile kur, arba parduosiu pigiai. F. Kam- 
pikas, 3416 So. Union Avė.

MAINYMUI 2 dideli lotai krūvoj, 
abu _ išmokėti tash, ant automobilio ar 
ant gero biznio, gas stoties ar gero gro- 
serio. Phone Belmont 7028.

MAINAU 4 flatų ant farmos, loto.
Morgičių $1500, kaina $7,800.

Kreipkitės
S. P. SUROMSKIS ' 
2552 W. 69tb St.

Prospect 2300 arba vakarais 
6101 So. Whipple St.

. * Grovehill 0017




