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Kaip kur švęsta 
Gegužės 1 šventė

K ■

Augščiausio pasauly 
trobesio atidarymas

Tarptautine darbininką šventė Europoj 
praėjo ramiai—Neramumų buvo Berly
ne, Barcelonoje ir ypačiai Lisabone

NEW YORK, geg. 1. —šian
die, New Yorkq‘ tapo atidarytas 
Empire State Building—augš- 
čiausias pasauly trobesys, 1,250 
pėdų •augštumo. iJs turi 86 au- 
gštus, be to dar viršūnėje še
šiolikos a ilgšių 
liams sustoti.

Srobesys turi 
ir 6,400 langų,
statyti praeitų metų kovo mė
nesį.

Pokyly Maskvoj ra
do vogtus iš Britų 
ambasados indus

stiebą dirižiib

63 elevatorius
Buvo pradėtas

GRAŽUS CHICAGOS LIETUVIŲ PIRMOSIOS 
GEGUŽES APVĄIKŠČIOJIMAS

*—r r
ja, kai mmia atakavo aristo
kratinį Carltoij viešbutį ir 
Rand klubą, bet niekas nebuvo 
užgautas.

Iškilmingai Gegužės pirmoji 
švęsta Ispanijoje, kur visi fab-

Turbut dar niekad Chicagos 
lietuviai nėra, taip gražiai ap
vaikščioję tarptautinę darbinin
kų šventę, Pirmąją Gegužės, 
kaip kad buvo apvaikščiota va
kar.

Publikos buvo pilna erdvi
Lietuvių Auditorija, taip kad likai ir transportacijos tarny- 

’ daugeliui teko stovėti. Progra- h<*s buvo
mas irgi buvo nepaprastai gra
žus. Kalbėtojų kalbos irgi pa
liko gilaus įspūdžio. Taip kad 
visas apvaikščiojimas praėjo su 
pakilusiu upu.

Platesnių žinių patieksime
pirmadieny.

sustoję. Valdžios 
trobesiai ir privatiniai namai 
buvo pasipuošę respublikos vė
liavomis.

[Acme-P. « A. pioto] *7 * . ’■ 1 £ .

Henry Ford ir jo sūnūs Edsel šalę ką tik išleisto aujomobilio su eiliniu * dvidešimto milijono 
numeriu, šalę yra mažiukas, keistas vežimėlis — tai pirmas automobilis, kuris buvo prieš daug 

metų Fordo padirbtas. Abudu jie bus padėti Fordo muziejuje. '
’* .... A

Ko rusų valstiečiai 
bėga iš “kolchozų”

Sovietų

LONDONAS, geg. 1.— Va
kar per Tarptautinę darbinin
kų šventę, Gegužės 1, Europos 
centruose plevėsavo raudonos 
vėliavos, tačiau bendrai dides
nių neramumų neįvyko. Polici- 

J ja visur stropiai žiurėjo tvar
kos.

Rimtų neramumų įvyko Lisa- 
bone, Portugalijoje, 
tracijos čia buvo 
prieš prezidento 
taturą. 
sužeista, 
šobliais# 
minias, 
pasirodė
su kulkosvaidžiais. Visuose stra
teginiuose punktuose buvo pa
statyta raitoji policija.

Demons- 
nukreiptos 

Karmonos dik 
asmenų buvo 

policija plikais 
demonstrantų 

tuojau gatvėse

Daug 
kai 
puolė 
Po to
šarvuoti automobiliai

Anglijos darbininkai 
įtūžę ant renegato 
sir Oswaldo Mosley »

Milijonierius buvęs socialistas 
rinkiniuose suskaldė balsus ir 
padėjo laimėti konservato
riams

Nauji žemės drebėjimai 
pietų Kaukaze

Prane-
Užkaukąžy vėl buvo

Barcelonoj, Ispanijos Katalo- 
nijoje, buvo kilę riaušių, per 
kurias vienas policininkas buvo 
užmuštas ir penkiolika civilių 
pašauti. Tvarką padėjo at- 
steigti Kalalonijos respublikos 
prezidentas Macia,. kuris, pasi
rodęs balkone, graudeno minias 
nurimti. Del neramumų jis 
kaltino provizorinę Ispanijos 
vyriausybę Madride,’ kuri atsi
sakanti suteikti Kutalonijai pil
ną politinę laisvę.

Australijoje neramumų įvyko 
Adelaide ir Brisbane. Abiejose 
vietose po keliolika asmenų bu
vo areštuota. Didelės demons
tracijos Sydney mie§te praėjo 
ramiai. ' -

Bombėjuje, Indijoj, įvyko 
streikuojančių fabrikų darbinin
kų demonstracijos, bet ir čia 
jos pasibaigė be riaušių.

Riaušių įvyko Berlyne, kur 
jaunų komunistų kuopa rimtai 
pašovė vieną policininką.

Vokiečių fašistų va
das eina kalėt už 

šmeižimus

Didžiausios demonstracijos į- 
vyko Maskvoje, kur visi fabri
kai buvo sustoję ir tūkstančiai 
darbininkų ir raudonarmiečių 
laikė paradus.

BERLYNAS, geg. 1. — Už

Paryžiuje buvo suimti kelio
lika komunistų, laikiusių kurs
tomas kalbas.

šmeižtus ir purvinimus respub
likos valdžios savo laikrašty, 
Paul Joseph Goebbels, vyriau
sias Hitlerio, vokiečių fašistų 
vado, leitenantas tapo čia nu
teistas vieną mėnesį kalėti.

Londone, kaip paprastai, de
monstracijos buvo ramios.

Britai siūlo 10% nupi
ginti keliones laivais 

per. Atlantą
Buvo bandymų demonstruoti 

Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, bet 
demonstrantai buvo policijos 
išvaikyti ir keletas asmenų 
areštuoti. Graikijoj, taip pat 
Turkijoj, pasak pranešimų, bu
vo ramu.

Danijoje, Norvegijoje ir Šve
dijoj gegužinės demonstracijos 
praėjo ramiai.

PARYŽIUS, geg. 1. — Girdėt, 
kad laikomoj čia tarptautinėj 
garlaivių kompanijų konferen
cijoj britų linijos pasiūliusios, 
kad pirmos ir kabinų klasės pa- 
sažieriams kelionės bilietai bu
tų nupiginti $10, o žemosios 
klasės (steera'ge) pasažieriams 
nustatyti kainą į abi pusi $100. 
Prancūzai tokiam pasiūlymui 
esą priešingi. - v x

ASHTON-UNDER - E Y N E, 
Anglija, geg. 1. — Išmestas iš 
Darbo partijos milijonierius Sir 
Oswald Mosley jau - suskubo pa
sitarnauti darbinįnkjų ^rįešams, 

Per vakar įvykusius čia pa
pildomus rinkimus į parlamen
tą laimėjo konservatorių kan
didatas tik dėl to, kad Mosley, 
kuris organizavo nuosavą “Nau
ją partiją,” suskaldė darbiečių 
balsus. Rinkimuose rezultatai 
buvo toki:

Konservatorių kandidatas 
Įeit. pulk. Broadbent gavo 12,- 
420 balsų; Darbo partijos kan
didatas J. Gordon— 11,005, ir 
Mosley “naujos partijos” kan
didatas A. Young—4,472.

Keletas, tūkstančių darbinin
kų, susirinkę apie mitingo’ sa
lę, kur buvo Mosley su žmona 
Cynthia ii’ kitais savo sekėjais, 
išgirdę rinkimų rezultatus taip 
įširdo, kad gatavi buvo' išpilti 
renegatui kailį. Minia' šaukė 
Mosley’ui ir jo leidei Cynthiai: 
“Išdavikai!” “šunsnukiai!” “Jus' 
padėjote toriams [konservato
riams] laimėti!”

Mosley, Cynthia ir jų kandi 
datas Young susirinkimo salę 
apleido pro ’ užpakalines duris 
su policijos sargyba, kuri nuly
dėjo juos į jų viešbutį.

Tenka dar pažymėti, kad 
Ashton-Under-Lyne apygardai 
jau nuo seniai visados parla 
mente atstovavo darbietis. Mos
ley dabar savo žingsniu sulošė 
į konservatorių rankas.

MASKVA, geg. 1 
ša, kad 
jaustas stipriis žemės drebėji
mas, ypačiai Azerbeižane.

Per įvykusį andąi žemės drę- 
bėjimą ’ Načhičevahio krašte, 
kaip praneša, daugiau ne 500 
žmonių buvo užmušta ir tuks- 
tančiai kitų sužeista, o pada
ryti materialiniai nuostoliai 
siekia per milijoną dolerių.

J] . ~ . •
Liapčev vėl. pakviestas 

sudalyti. Bulgarijos 
vyriabsybę .

SOFIJA, Bulgarija, geg. 1. 
—Demokratinių partijų vadams 
atkartotinai nepavykus sudary
ti naujas ministerių kąbineta's, 
karalius Borisas vėl pakvietė 
buvusį premjerą Liapčevą ban
dyti naują vyriausybę organi
zuoti.

■ . ■" . x L

Franci jo j daug daugiau 
giminių nei mirimų’
PARYŽIUS, geg. 1. — Ofi

cialiomis statistikos žiniomis 
praeitais 1930 metais Fra nei jo
je buvo 100,000 daugiau gimi
mų ne mirčių. • ,

Tais metais buvo 343,698 ve
dybos ir 20,409 išsiskyrimai.

Joliannesburge, Pietų Afri
koj, buvo grumtynių su polici'

:QRH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai-pra
našauja:

Daugumoj debesiuota; vėsiau 
po pietų; vidutiniai žiemių ry
tų krypties vėjai.

Vąkar temperatūra 
tarp 46° ir 62° F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 7:48. 
6:45 ryto.

įvairavo

Mėnuo
5:46, lei-

leidžiasi

Susidaręs sėmeninkų 
sindikatas niftnušė 

sėmenų kainą
KAUNAS. —Kovo mėn. sė

menys buvo gana pabrapgę; už 
1 centn. buvo mokama net ligi 
25 lt. Tai matydami Kaune ir 
provincijoj esą aliejaus fabri
kai, kaip sako sėmenų pirkliai, 
susitarę sėmenims kainas nu
mušti. Sėmenų pirkliai tvirti
na, kad sėmenų sindikatas sė
menų Kainas ir numušęs bū
tent, dabar už 1 centn. sėmenų 
mokama apie 20 lt.

Jei ne sindikatas, tai sėmenų, 
Rainos dar turėjusios kilti, nes 
artėja sėjos sezonas^ pavasaris.

Bevalydamas revolverį 
nusišovė -

KAUNAS.—• Balandžio mėn. 
5 d. Čekiškėje pil. Benjaminas 
Garberis, valydamas savo re
volverį, (persišovė sau galvą. 
Atvežtas Kauno žydų ligoninėn 
mirė.

NEW YORKAS, geg. 1. — 
Ispanų laivų linija savo vardą 
Spanjsh Royal Mail Line pa
keitė. Dabar oficialiai vadin
sis Spanish Trans-Atlantic Line.

Trys lenkų kadėtai prigėrė 
Vyslos upėj, netoli nuo Zatnb- 
rovo, jų ‘valtelei apvirtus.

* * . *• • i
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Moterys nebegales 
būti prisiekusiais 

posedininkiiš^r v
■ į'.'įjf' - ’. —A. . , '■ ■■

AugŠčiausias Illinois teismas 
išsprendė, kad moterų jury- 
menų įstatymas esąs nekons- 
titucinis v ; •

: .—r----- A U
SPRINGFIELD, Iii., geg. 3. 

—Nežiūrint, kad Illinois vals
tijos piliečiai per praeito ru- 
dęns^ rinkimus visuotiniu bal- 
savinau nutarė, kad męterysga- 
1 i, lygiai kaip vyrai, būti pri 
siekusiais "posėdininkais di&yr 

;nienais) teismuose, . AugŠčiau
sias valstijos teismas vakar iš
sprendė, kad toks /įstatymas 
esąs priešingas konstitucijai. 
AugŠčiausias teismas sako, kad 
įstatymus galinti priimti tik 
lėgislatura, o ne referendumas.

Kyla klausimas, kaip dabar 
bus su tais teismų nuospren
džiais įvairiose bylose, kur 
prisiekusiais posėdininkais 4 bu
vo moterys? Tokių l^ylų, ku
riose sprendėjai buvo moterys, 
Illinois valstijoje per pastarus 
penkis mėnesius jau buvo daug.

Švedų-Amerikos Linija
Atidarė skyrių I Klaipėdoje 

. ' '’ įMt '

KLAIPĖDA, balandžio 1 d.— 
Viršminėta linija atidarė savp 
oficiališką skyrių Lietuvoj, ad
resu: “švedų Amerikos Linija,” 
Liepojos g-vė 35, Klaipėda, 
Lithuania, • telegramo adresas4. 
“Hemland” Klaipėda. Skyriaus 
vedėjas p. Pranas Saborskis.

Tas parodo švedų rengimąsi 
lietuviams patarnauti pilnoj žo
džio prasmėj;—patogiai, grei
tai ir. getai, per vienintelį Lie
tuvos uęstą Klaipėdą. Tarp 
Klaipėdos ir Kalmaro, Švedijoj, 
nuolatinį ir tiesioginį susisięki., 
mą palaiko švedų salionirps lai
vas S . S. Ęorgholm; Iš Gotheh- 
burgo išplaukia dideli transat-. 
tautiniai švedų Amerikos Lipi 
jos motorlaiviai, kuriais plau
kiama Į Amerikos Jungtines 
Valstybes. Kelionės laikas 8 
dienos per Atlantiką.

Prie viršmiiiėto skyriaus yra 
dar antra įstaiga Lietuvoj, re-

kuriais plan-

Viešbučių darbininkų 10 
mėnesių streikas paga

liau baigtas
CLEVELAND, Ohio, geg. 1. 

—JJotel Hollenden organizuotų 
darbininkų streikas, kuris trau
kėsi/dešimt, mėnesių, šiandie 
pabaigtas streikininkų laimėji
mu., Keturiuose kituose vieš
bučiuose streikas dar tęsiasi.

Viešbučių darbininkų strei
kas kilo dėl to, kad viešbučių 
savininkai bandė sunaikinti 
uniją, atsisakydami atnaujinti 
su ja kontraktą.

Mirė britų darbiečių 1^- 
'/ dėrisMelvillė-

■ ■ ■

LONDpNAS, geg. 1..— Va- 
kai; mirė Sir James Melville, 
žymus jdarbiečjų yądas. Jis bu
vo darbiečių kabineto nairys, bet 
dėl nesveikatos/ praeitą spalių 
mėnėšj ptSisiatydino. . ’ , .

>■ ' ■*4‘ i’!.» I|Į .|.|| III

Va-

MASKVA, geg. .1. — 
organas Izviestija rašo

Kovo mėnesio pradžioj prasi
dėjo' valstiečių bėgimas iš kol
chozų (sovietų kolektivizuotų 
ūkių). Kolchozininkai bėga iš
tisomis grupėmis. Iš vieno tik 
Jeryklino kolchozo Melekeskame 
rąjonė pasitraukė 90 ūkių/Tas 
pasireiškia visuose didžiuliuose 
to rajono kolchozuose. •"

Masinį* bėgimą iš kolchozų 
Izviestija aiškina perdaug uo
liai vestu vasario mėnesį ūkių 
kolvktlvižąvimu. Girdi:

Vasario'Tpęnesį kolekta vi žavi
mo nuošimtis staiga pakilo nuo 
24% iki £>6%a Per vieną <tik mė
nesi į kolchozus biivo suvary
ta daugiau-' kaip 7 tūkstančiai 
ūkių. Įgaliotinių brigados va
rėsi* vieh, kad juo daugiau, kad 
juo didesnis nuošimtis butų ko- 
lektivizuotas. Jei seredniakai 
[vidutiniški ūkininkai] nenorė
jo eiti į kolchozą, tai juos kėlė 
4, turtingų jų kategoriją, o jifh 
bijodamį kad nebūtų priskirti 
prie “kulokų,” suspaudę širdį 
stojo į kolį’hęzą. Dažnai neno
rintiems eiti į kolchozus sered- 
riiakams \ buyo grupiojama. at
ėmimu Jų gyvulių. *

Chicago Daily Tribūne kores
pondentas Maskvoje praneša, 
kad Spiridonovkoje No. 17 ru 
muose, kitąkart priklausiusiuo
se vienam rusų turčiui, rasta 
įvairių caro ir didkunigaikščių 
brangenybių, vertės apie mili
joną dolerių, paslėptų rūsio pa
talpų sienose.

Rūmai No. 17 dabar yra so
vietų valdžios nuosavybė. Juo 
se dažnai yra keliami įvairus 
bankietai, kuriuose dalyvauja 
svetimų kraštų diplomatai.. Per 
vieną tokių puikių bankietų 
britų pasiuntinys staiga nety 
čia pastebėjo, kad ant jo si
dabro šakučių yra britų emble
ma. Britų emblemos buvo ir 
ant kitų sidabro ihdų. Tada jis 
suprato, kad tai tie patys si
dabro indai, kurie per bolševi
kų revoliuciją spalių mėnesį bu
vo pavogti iš Britų ambasados.

Korespondento pasakojimu, 
pokyliai pasižymi nepaprasta 
puika ir prabanga, nežiūrint, 
kad raudonosios sostinės gyven
tojai neturi dagi pakankamai 
bulvių nė juodos duonos. Kal
bamame pokyly stalai buvo nu 
krauti įvairiausiais prašmat
niais valgiais ir gėrimais — 
šviežiu kaviaru, šterle, keptais 
fazanais, septyniolikos rųšių sa 
lotais, balta duona, puikiausiais 
pyragučiais, stirtomis sviesto, 
grietinės, ledais, vaisiais. Gori
mų buvo-r-paprastos “rykov 
kos,” raudono vyno, balto vy
no, ■' konjakų, portveino, mala; 
gos, muskąteĮio ir angliškos vis- 
kės.

Du asmenys sudegė au
tomobilio liepsnose

aeroplanui nukritus iš 200 pė
dų aųgštumos; ' užsimušė čia 
lakūnas Robert Sharkey, 28 
fijetų ,amž?

BUCIIARESTAS, jftūmenija,.
• JK- v *prezentuojantU skyriaus liniją, JCąralitts Karolis paieidoįparla- 

adresu: “Išeivybės Biuras “Si; mentą. Nauji ripkimąiįįnųsU
sisiekimas”, Laisvės Alėja!.. 14, 
Kaunas, Lithuania. \
■■■'I

t ; ‘ J

tyta birželio .1, o šenato^&rž
4 diejią. '

Paųiišę nusikaltėliai 
paismaugė sargų

LIMA, Ohio, geg. 1. — Vie
tos proto ligomis sergančių kri 
minalinių nusikaltėlių įstaigoje 
du pamišėliai puolė įstaigos 
sargą? Louisą Kiehl, ir jį pa
smaugė. '

Banditai nusinešė dvie
jų bankų $20,000

NEW ORLEANS, La., geg. 
1.—Per mažiau kaip keturias 
valandas banditai puolė čia du 
Canal Bank and Trust Co. sky
rius ir paspruko su apie 20 tū
kstančių dolerių.

YORK, Pa., geg. 1. — Netoli 
nuo čia vienas automobilis įlė
kė j motorinį sunkvežimį ir, 
smarkiai užsigavęs, užsidegė. 
Automobiliu važiavo šeši asme
nys, kurių du mirtinai sudegė, 
o likusieji keturi skaudžiai ap* 
degė.

Argentina deportavo 70 
baltų vergių pirklių
BUENOS AIRES, geg, 1. — 

Provizorinės vyriausybės įsaky
mu tapo deportuoti 70 baltų 
vergių pirkliauto jų, priklausau-, 
čių tarptautinei organizacijai, 
operavusiais vąrdu Zwi Migdai 
Mutual Aid Society. Deportuo
tieji buvo svetimaliai, daugiau
sia' žydai.

Lietuvon
.1- ■

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

. ■t*'*1.

NAUJIENOS
. a • • ■' , ’ u, .f ' -1 ■■ • ■' - * ■ ** . , j**' *

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Šeštadienis, gegužės 2, 1931

’ Per paskutinius kelis mene-1 
sius biznio žurnaluose vis dar

Blogos valios žmonės, kurie 
turi kokį nors asmenišką pik
tumą prieš vieną ar kitą ban
ką, iš keršto kartaik "paleidžia 
gandus, kad, girdi, tąs ir tas 

. Tuo budu 
jie tam bankui padaro neįma- 

| numos žalos.
Tačiau tai yra/ pavojingas

tebevedami ginčai- tarp pcsimi- banka8’ bank'rutiją.
stų ir optimistų. Paskutinieji 
naudojasi kiekviena proga, kad 
parodyti, jog biznis gerėja ir 
depresija po truputį slenka pi ie , žaislas. Nepamatuotas paskalų

[ leidimas tikslu pakenkti bizniui 
Lyra 
! mas.
kiais

pabaigos.
Tačiau paskutiniųjų kelių sa

vaičių įvykiai pusėtinai atšaldė 
ir optimistų viltis. Kada jau 
atrodė, jog reikalai taisosi, 
biržoj įvyko naujas krachas. 
Šerų vertė galvatrūkčiais ėmė 
važiuoti žemyn. Bankai ir fi
nansinės įstaigos atsidūrė keb
lioj padėtyj. Stipriausių korpo
racijų atskaitos ėmė rodyti pel
no sumažėjimą. O kai kurios 
korporacijos ne tik kad nieko 
neuždirbo, bet dar turėjo ir 
nuostolių.

Prie tokių apystovų, žinoma, 
nėra prasmės kalbėti apie ge
rus laikus. Optimistų ramini
mai nebedaro įspūdžio. Jau 
daug kartų visokie ekspertai 
tvirtino, jog depresija eina prie 
galo, bet galo vis dar 
mato.

kriminališkas prasikalti- 
už kur j baudžiama pen- 
metais kalėjimo.

— K.

Atsiliepimas Ameri 
kos Lietuvių Ekono 

minio Centro į 
visuomenę

nesi

a « «
lėtą desNvkų metų 

amerikiečiai vengė skolų. Da
bar sunku butų surasti žmo
gų, kuris neturėtų daugiau ar 
mažiau skolos. Dr. Franklin W. 
Ryan apskaičiuoja, jog, vidu
tiniškai imant, kiekviena šei
ma turi $400 skolos. Tokiu bu
du visa Amerikos žmonių sko
la siekia $10,500,000,000.

Šiandien žmonės labiau nei 
kada nors .pirma viską perka 
“bargan”. žmogus perka auto
mobilį ant išmokėjimo, radio 
imtuvą ant išmokėjimo, rakan
dus ant išn.okėjimo, — ant ga
lo, jis dažnai dėvi drabužius, 
už kuriuos nėra užmokėjęs’ pD 
nigus.

Ar pirkimas “ant išmokėji
mo’’ yra geras dalykas, ar ne, 
— dėliai to nuomonės skiriasi. 
Daugelis mano, jog tai žmo
nėms yra didelė sunkenybė, ka- 

perkamus daiktus 
brangiau, 

“cash”.

pastaruoju

dangi jie už 
moka daug 
pirkdami už

Chicagoį

negii

Rašo Dr., Pr. Puskunigis.
Daugelis yra girdėję apie 

Amerikos Lietuvių Vaizbos 
brga n i z a c i j ą (L!11ip a n ia n -
American Chambers of Com- 
merce). Daug liek (iriuose lic-j 
tuvių laikraščiuose ''buvo ra
šyta Vaizbos Butų reikalu 
klausimuose. Bet, deja, palygi
nus tų Butų siekius /Lietuvių 
išeivijoje toli gražu tokių ap
rašymų nėra gana.

Amerikos Lietuvių Vaizbos 
Butai, turėdami savb prieša
ky Amerikos Lietuvių Ekono
minį Centrą, siekią kultūros ir 
pramonės, organizuotu mastu 
lietuvių visuomenei. Jo pro
gramas platus (visuomeninis), 
kilnus ir ateity turės būti la
bai našus, lietuvių • tautos ger
būvio dirvonuose. * >

Amerikos lietuviai jau se- 
noks laikas jungėsi ir būrėsi 
krūvon savo dvasiniuose, prt- 
šelpos ir politikos reikaluose, 
bet ekonomijos, pramonės, 
bendros višfehis kultųros pri
valumuose, kol kas lietuviai 
iki šiam laikui nesugebėjo su
eiti krūvon. Tie dėsniai yra 
reikalingi visiems be išimties. 
Rodos jau reikėtų jais rupiu? 
tįs didelei daugumai. Nieko 
nėra be pradžios. Iki tūlam 
laikui dėl nežinomų priežas
čių, pradžia tokiam svarbiam 
tautos reikalui nebuvo duota. 
Dabar pradžia jau yra pada-*

kviesdamas visus į * visiems 
naudingą darbą.

Iš daugelio Amerikos U;ie|, 
ifCkon. Centro-darbų, Amerikos 
lįetųviams Jaunuoliams * Eks* 
įcuršijos j Lietuvą, šią vakarą 
yra vienas^ j)raktiškų daidių 
srity,/ Pirpnilinė tofyią ekąkuT’ 
sija išplauks birželio 27 dieną 
Švedų-Amęrįjkos i Linijos mo
torlaiviu “Gripįibolm” per 
Klaipėdą į Liefuvą. Ta Ame
rikos ' Jaunuolių Ekskursija 
y ra pi rma paviję rūšies ?lięĮi9 
vių istorijoje Ji turi sau dide
lę svarbą kultūrinės reikšipės, 
supažindinime Amerikos lietti; 

[vių jaunuolių s(i LietuVps is
torija gyvais vaizdais—per su
ėjimą'* į aktualį kontaktą su 
Lietuvos- jaunuomene, jos mp- 
ksleivija, Lietuvos dailė' ir VL 
su tuom, kas sudaro tautos sa- 
votą ukio-kulturos pagrindą^

Juo tokis kultūros pagrin
das didesnis, tvirtesnis, tuo 
daugiau galima ant jo statyti 
tvirtesnį tautos gerbūvio na
mą, ir tuom daugdau tas na
rnas sutalpys žmonių savo šil- 

| toj ir jaukioj pastogėj. Lo
giniai turi atrodyt kiekvienam 
mąstančiam žmogui, kad ‘ma
žiausias šapalas, atneštas sta
tybai tautos kultūros namui, 
savaimi turi skaitytis tobulu 
ir prakilniu darbu. Reikėtų 
didelio beracionalio. pesimisto, 
kuris galėtų matyt blogą ir lo- 
kiaihe darbe.

• . * . »# • r ■

Amerikos Lietuvių Ekono
minis Centras kaip tik ir ata- 
tinka lobtilinimui savęf itžsi- 
briežtų darbų iiramonės-kul- 
tiiros darbuotėje. Amerikos 
Lietuvių Ekonominis- Gėnlras 
apart kitų savo darbų, ręngia 
šią vasarą Ani’erikos Lietu
viams Jaunuoliams Ekskursi
jas į Lietuvą. Kelidvimas skai
tosi gera gy venimomokykla. 
Niekus neturėtų pavydėt1 jati- 
ini||jiniis tokios mokyklos. At
peni visi gerų norų lieĮųviąi 
turėtų'tani pagelbėt. Tevi/i ] 
ypatingai privalėtų rūpintis, 
suteikimu visų galimybių sa
vo auklėtiniams važiuoti į Lie-

NAUJIENOS.ChlęagS, M
dailinsiu Klaipėdos uosto svay 
Į,oa Liistųvąr

vasara U-FK 
L,iphi,Yi!j .lįjiiuioJ
jas J Lietuvą per Kltdpėdą. 
'toms dksknrsijoni^ yra' ren- 
giahlos didelėj \ l^ksUu^sahtiį 
■pasitikį!!
je. Fokis sųtiknnas ię nuošir
dus pųluidžio; vąlšės lįaij) tik 
ir atitiks tokiems Lietuviu 

■■ :i ■ ■ ■ Lf <-“i*. ■ • ■ >■<•-y*, ■i’**' «. |
tautos kultūrinio atbudimo į- 
vykaUiš.

Pirkių isLųrpie. ĄC L. Ę. d 
Jaunuolių Ekskursija Liętu- 
yg per ilpJapky ,i»
Ncw York o < Švedų-ĄmerikoM 
įinijoJ' motorlaiviu, “Grij>s- 
>ioli|i” birželiu 27 d;/t9$Į.

Antra A, L. E. C. JauiUiolių 
Ekskursija išpjauki Skandina
vų- Atnorikųs Unijos laivu 
“Frčderick VIII“ pen Klaipė
dą L Lietuvą, liepos 3 d., 1031.

Trečia A! J j. Ę. C. Jaunojių 
Ekskursija išplauks iš New 
York o, liepos 25 d., 1931 Skan
dina vų-AmeriUos Linijos laivu 
“United States’' peT Klaipėdą 
į Lietuvą. '

Ketvirta, paskutinė šių me
tų, A. L. Jaunuolių Ekskursi
ja išplauks švedų-Amerikos 
Linijos motorlaiviu 
holui“ i
Klaipėdą į Lietuvą,,

Jaunuoliai ekskursantai bus 
lydimi atsakomingų palydovų 
visoje kėiipnėjė ten ir atgal. 
Tėvai tų jaunuolių, merginų 
ir vaikinų, kurie negalės patys 
sykiu važiuoti, gali pilnai už- 
sitikčli A. L. E. Centro palydo
vais ir leist savo sūnūs-ir 
dukteris vienuš.

Kurių jaunuolių tėvai norės, 
kad jų vaikai* aplankytų savo 
gimines Lietuvoje, toki tėvai 
privalo iš kalno įteikti' savo 
vaikams užtikrinantį paliudiji
mą savo sutikiino, Iptaip nė 
vienas Jaunuolis ekskursantas 
nebus atleidžiamas atsiskirti 
nuo būrio. Tas daboma dėl vi- 
sų ekskursantų bėndro labo. 
.Jie visi sykiu bus važinėjami 
po Lietiivos f zmgeidžiąusias 
istorines vietas, i^ j^s kultūri
nes bei mokslo^ įtaigas. Visi 
toki atsilankymai Bus tvar
kingai sų ^isuis^ patogumais 
surengti..Visokios lengvatos 
Ekskursantams pus suteiktos 
vulgyklųse, ant gęlikeJių, vie-

■ I . . .................................................................................  iibAhi'iiiiiii...........—
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vimo svarbą ir svarsty tinus

? Suvažiavime dalyvauja,:
1. Dr. Pr. Puskunigis, Pirini-

2. A. S. Trečiokas, Sekreto- 
rius, '

3. Titus Grevis, atstovą u jas
Ek. Centro narį p. J. P. Var-

Grips- 
rugpi učio 19, 1931 pėr 
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laiku 
pradėta leisti visokių paskalų 
apie bankus. Tie paskalai pa
prastai sujudina žmones, kurie 
pradeda visai be jokio pagrin
do traukti iš bankų savo pi
nigus. Toki j “run“ ant bankų 
kartais tarp žmonių sukelia tie
siog panikas. O kuomet iš ban
ko pradedamu traukti pinigai, 
tai jis, kad ir butų geriausia
me stovyj, atsiduria kritiškoj 
padėtyj. Visi juk žino, kad ban
kas, priimtus iš žmonių pini
gus, negali sukrovęs pas save 
Irikyti. Jis turi tuos pinigus 
kur nors 'investuoti, kad už
dirbus nuošimčius ir savo dar
bininkams algas. Investuojama, 
sakysime, i morgicius. Taip in
vestuoti pinigai, nors jie yra 
ir saugus, sugrįžta tik po ke
lių metų, štai kodėl tvirtas ir 
visai saugus bankas atsiduria 
kritingoj padėtyj, kdoųtet iš 
jo urmu pradedama traukti in
dėliai.

bos Butai susiorganizavo veik 
visose didesnėse lietuvių ,kojo-

* a L . . . .. -i. . —k* «

ekskursijomis. Toki jaunuoliui 
atlankę savo tėvų gimtinę ir 
gal kitas įsu ropos valstybes, 
.matys daug ko pamokinan
čio, daug ko žingeidąus ir iš 
to galės 'semt pamokas savo 
ateičiai jr būt geresni sau- ir 
savo artimiems.

4- < •• » - ■ . V r " 4 £ *

.< Kitas didelės svarbos A. L.
Generalio E. Centro žingsnis yra dėjimas 

P. žadeikio pa- visų pastangų, kad juros ke
tų Vaizbos Butų bas ą Lietuvą eitų per jos; vie-

Yorke Lietuvos . 
dvonsulo Pulk 
stangomis, 
delegatai* susivažiavo *ir tlirė- nintėlį uostą, Kląipe 
jo, “Pirmąją Ekononiinę lyon- vai Klaipėda rdiŠki 
ferėnciją’’. Toj konferencijoj langą į pintąjį pasaulį. Lielu- 
buvo sutvertas ihibartinis visų vių pridervstė rūpintis, kad 
Vaizbos Butų Centras, vadina-, 
mas Amerikos įdėt avilį Eko-' 
naminiu Centru.

Reiškia, mes, Amerikos lie
tuviai, jau tinime tvirtai ,(?— 
“.V.” Red.) suorganizuotą Ė- 
konominį kūną. Reikia dabar 
tik tą Ekonominę organizaci
ją plėšt tobulini ir žiūrėt, kad 
ji neštų visiems lietuviįamę 
didžiausios naudos jų gerbū
vio reikaluose.

Dcl to tai Amerikos Liet 
Ekonominis Centras ir atsilie
pia į' Lietuvių plačiąją visuo
menę, per jos laikraščius,

ia šviesu

Nesigailėjoni^r .a|Į*cų Lietu
vos paganai jos-sunkiose die
nose išgavimui ųeprikĮauso- 
mybes Lietuvių tautai, neap- 
sileiskime ir nepalingėkimę 
palaikyt tą sunkiai iškovotą 
'musų neprigulinybės turtų. 
’ Ain. Lietuviu Ekom Centras

Dr. F. Puskuniyts, pbitL 
Adv. R. J. Vrevich, Vice- 

' Plfriiininka^ .
y<irįfaifi- ^e. Pfiim.

A. S, Trečiokastf Šekr.v 
C. J. Woshųer, ^ekr. . 
i)r. J. Ruchness, ^ef. 
Pranas Gucįiikis,. Ref. ; 
P. Mniis,

/

Lietuvos taš langas neapželtų 
vortinkliais ir kad jos priešai 
neturėtų drąsos (virĮitit, kad 
Lietuva nesinaudoja 'SayO' (to
stu ir kad Jis jai horeika|in- 
«as. ' ",

Lietuviai apgins įęiaip^dos 
uostų vykdami per j( į Lietu- 
vų veik iš t imtinai. Tada Klai
pėdos uostas įgaus sa[u atatin
kamos svarbos, kuomet lietu
viai keleiviai sės į ląivą nuo 
Amerikos kontinento" ir iš|ips 
adt, Europos kontinento Lietu
vos Klaipėdoje. £ ’

A. E. E. Centras, r vądovąii- pą kalba nušviečiant susivažia-

Amerikos i Lietuviu 
Ekoįiominio Centro
3 Protokolas

T—...... ....... k-—

? ^meri^os Lietuvių Ekonomi
nio Centro 3-sią įęsedis įvyko 
19B1 m. vasarių > įb-tą dieną,- 
Lietuvių^ Svetąinėj,. So. Boston, 
Mass. '•( ■' . f :

Posėdis atidarytas^ 1-mą vai. 
popiet per Ek, Centro Pirmi
ninką Dr. P. Puskunigį, trum-

R: K-. J?. Vaišnorą,
5. Dr. B, Kubilius, atstovau

jąs p. P. Molį ir Į
6. p. K. Paulauskas, atsto- 

yaujas Ek. Centro narį (Adv. 
Urevich.

Svečiai dalyviai su pataria
mu balsu: 1. J. J. Ramonas, 
“Dąib,” koresp., 2. J. M. Tre
čiokienė, 3/A. fienūšfehiį 4. 
P. JPolienč, 5. V. B. Ambros,

X Kasmaukkas, 7. V. A. Jan
kauskas, 8. Petras Korzonas, 
3. Dr. Kapočius.

Skaitytas ir priimtas 2-ro 
Ek. Centro posėdžio protoko
las.

Svarstomi iš 2-jo Ek. Cen
tro posėdžio protokolo nebaig
ti reikalai:

1. (4 punktus) Ek. Centro ir 
Vaizbos Butų rolė turizmo rei
kaluose. žinomi reikalu refe
ruoja Dr. Pr. Puškiinigis ir 
praneša, kad jau yra sutartos 
net 3 ekskursijos Ek. Centro 
vardu. Pradėtas turizmo reika
lais darbas užgirtas.

U. (7 art.) Lietuvių vertėjų 
Europon einančiuose laivuose 
klausimas. Pranešimą padaro 
A. S. Trečiokas, kad buvo pa
darytas platus susirašinėjimas 
su įvairiomis laivų kompanijo
mis ir kad iš priežasties esan
čios didelės bedarbės, kompani
jos turi daugelį gerų bei paty
rusią darbininkų atleisti ir apie 
priėmimą naujų bent tuomi 
tarpu yra negalimas dalykas. 
Džiugelis lai vynų kompanijų pa
reiškė, kad prie pirmos progos, 
kuomet tiktai pasidarys vieta, 

: tįai su "noru priims lietuvius ir 
prašo jau dabar nurodyti kan
didatus.

ilt. Dr. Pi. Puskunigis pa
teikia dienotvarkę, kūpi yra se
kanti:

a) . Ek. Centro rekomendaci
ja visiems Vaizbos Butams ir 
heorgąriizuotiems biznieriams ir 
profesionalams:' raštu ir žodžiu 
dėtia visas pastangas^ kad gale 
šių metų kiekviename, štąte bu
tų . prisirengta prie viso kiek
vieno štato vaizbininkų suva
žiavimo.

b) Bept dviejų jaunimo eks
kursijų organizavimas į Lietu
vą (Scandinavian-American ir 

iSwedišh American linijų lai
vais per Klaipėdą).

c) Parinkimas ir instrukta
vimas iŠ vaizbininkų tarpo vie
no ar drifejų asmenų, kurie tu
rėtų teisės šią vasarą Lietuvo
je kalbėti ir tartis - įvairiais 

[Vaizbos Buto Sąjungos reika
lais.
r d) Parinkimas (rekomenda
vimas) per Vaizbos Butus ir 
užkvietimas per’ Ek. Centrą 
narių korespondentų, kaip yra 
nurodyta Ek> Centro statute. t

e) - Išrišimas klausimo dėl 
prisidėjimo prie “Association 
of Secretariės tof Forefgn 
Chambers of Commerce in the 

‘United States of America“.
f) Priėmimas Vaizbos Butų 

konstitucijos projekto, kurį 
ruošia šppcialė komisija.

g) Posėdžio dalyvių sumany
mai.

p.M. P. Varkala prisiuntė są-

vo įnešimus kaipo priedą prie 
aukščiau paminėtus dienųtvar- 
kes, ‘pateiktos per p. žadeikį, 
kurią tapo priimti kaip kad bu
vo pasiūlyti, p. Varkalos, Ek. 
Centro Vice-Pirmininko laiškas 
seka: . • -

“Gerbiamieji:
Negalėdamas asm‘e, n i n e i 

dalyvauti trečiame posėdyje 
A. L. Ekon. Centro, turiu už 
garbę pateikti dėl apsvarsti- 
nimo sekančius įnešimus:

1) Metinėm i ne posėdyje, 
Chikagos Lietuvių Prekybos 
Buto nutarta patarti Lietu
vos Valdžiai kad atsiųstų 
tinkamą asmenį į Ameriką, 
kuris visą savo laiką paves
tų organizavimui Amerikos 
Lietuvių- dcl Pasaulinės Pa
rodos, ’iiiri atsibus . ‘1933 
Chikagoje.

2) Kad Amer. L. Ekon. 
Centras galėtų plačiau veikti 
ir greičiau pasiekti minias, 
tai patartina, kad reikalų ve
dėjas Ekon. Centro surjnktų 
antrašus visų Prekybos Rū
mų Valdybos narių ir direk
torių

b)
c)
d) Pre-

Ek. Centras pageidauja, kad 
Lietuva su savo išdirbiniais bu
tų plačiai atstovaujama Chika- 
gos parodoje. (Ek. Centro Se
kretoriui, A. S. Trečiokui šiuo- 
mi yra pavedama parodos rei
kale susirašinėti su Chikagos 
Lietuvių paroda interesuotais 
Komitetais ir prie progos Lie
tuvoje interesuotoms įstaigoms 
bei asmenims sulig galimybės 
talkininkauti.)

Nutarta, kad visi skyriai sių
stų visų savo narių adresus j 
Ek. Centrą. Reikšta pageidavi
mo, kšd Vaizbos Butų narių 
sąrašai butų atspausdinti.

Nutarta^ kad Ek. Centro 
bendri reikalai butų svarstomi 
bendrai su vietos Vaizbos Bu
tų skyriais. Ek. Centro proto
kolai siunčiami į visus Vaižbos 
Butus jų žiniai.

Įstojimo mokesnis naujiems 
nariams nuo $1.00 iki $5.00 yra 
palikta vietos Vaizbos Butams 
liuosai išspręsti.

Pakeltas klausimas apie 20% 
mokesnį į Ek. Centrų ir po il
gų diskusijų nutarta, kad Vaiz
bos Butai patys šiuo klausimu 
išsitartų ir padarytų savo pa
siūlymus galimai skubiai.

p. V. A. Jenkenas praneša, 
kad Bostono ir kiti knygynai 
pageidauja lietuviškų knygų į 
visaą viešas skaityklas. Nutar
ta, kad Ek. Centras parūpintų 
lietuviškų knygų katalogų ir 
parinktas knygas visiems Bu
tų skyriams pasiūlytų perduo
ti vietiniams viešioms knygy
nams. i

Visų dienotvarkės posmų 
neapsvarsčius, posėdis baigtas 
6-tą valandą vakare.
, Dr. Pr. Puskunigis, 

Posėdžio Pirmininkas. 
A. S. Trečiokas, 
Posėdžio Sekretorius.

tūloje srityje apart

buįent:
Vardą ir pavardę 
Antrašą 
Kuo užsiima 
Kokią vietų užima 
kybos Bute.

Toki surašą spauzdjntoje 
formoje reikėtų pasiuntinėti 
Efcon. Centro nariams ir raš
tininkams visų Amerikos 
Lietuvių Prek. Butams.

Ateityje geistina butų tu
rėti sąrašas ne tik Valdybos 
ir direktorių, bet ir narių. 
Prekybos Butų sulyg pavyz
džio čia prisiunčiamo Chiku- 
gos Lietuvių Prekybos Buto.

šis Įnešimas yra mativuo- 
jamas ta padėtimi, kad rei
kalui priėjus sakysime sri
tyje eksporto iš Lietuvos nS- 
ra galimybės paskleisti ži
nias tarpe Lietuvių užinte- 
resuotų
vietinių laikraščių. Laikraš
čiai gi 
tokius 
bet kas svarbiausia, kad pir
kliai neturi progos tokių pra
nešimų tūlose laikraščiuose 
matyti,” 1 ' . .

’ • /

IV. Vaizbos Butų konstituci
jos projekto svarstymas. f Pir-' 
mininkas Dr. Pr. Puskunigiš 
paaiškino, kad konstitucijos 
projektas yra pagamintas pir- 
miaus* paskirtos komisijos: 
Aclv. R. J. Ureviėh, adv. K. M. 
Lukošiaus, ir Dr. Pr. Pusku
nigio. Dr. Puskunigis perskai
to konstitucijos projektą, kuris 
ir tapo priimtas su nežymiais 
pakeitimais bei pataisomis 
(bus išsiuntinėta į Vaizbos ę.u- 
tus atskirą* vėliąu).

V. Kitį' nuturimai;
Ch^ągos parodos reikale nu

tarta iniciatyvos sjulig p. Var- 
kalos siūlymo neirįiti, nes Lie
tuvos . Vaidina yra pavedusi 
Chikagos parodos reikalų glo
bą Ministerilii p. B. K, Balu
čiui, o vien tik pareikšti, kad

ne visados sutinka 
pranešimus talpinai,

Pašalina iš Kūno 
Ligų Perus

Nuga-Tone ifcvalo kūną nuo ligų perų, 
kurie Huailpnina nervu*. raumenis ir- py- 
vuHtinguoriuM orgautiK ir pagimdo tiek dau
geli itaj Ir kentAjiinų. Jis iftvalo kraujg. 
nugali Ikonatlpaeljį. galvon HkaucMJim*. ait
rumą ir skilvio , pakrikimus. Po ėmimo 
Nuga-'tone pw grump* Uikų pasijų, 
aite ailpresnls ir daug gyvramis ir Jūsų mie
gai! bua poilsingaa ir atgaivinanti*. Būtinai 
gaukite banką Nuga-Toue. Jis yra parda- 
viuAjaoias aptiekininkų. Jeigu aptickininkaj 
neturi jo. paprašykite Ji užsakyti dėl jus i» 
savo urmininko.

ĮGALIOJIMUS
(Doviecnastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami inf-ormaci-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

r. *

P’
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CHRYSLER
NAUJAS ^ODELIS “6” *>

KURIS YlU SKAITOMAS ŠIANDIE GERIAUSIU IR, PIGIAUSIU VI
SU AUTOMOBILIU SKYRIUJE. JIS YRA STIPRUS IR PUIKUS 
AUTOMOBILIUS. CHRYSLER GALIMA NUPIRKTI SU $140.00 

ATVAŽIUOK. PAMATYK IR PASIVAŽINĖK.

M. J. KIRAS MOTOR SALES, Ine4

■
Didelis Pasirinkimas CHRYSLER ir PLYMOUTH Aiitomobilių 

3207-09 So. Halsted St. Calumet 4589 
"Hl I.........Į...................................................  — HU...N l| |l
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Raganiaus turinys

RADIO PROGRAMAICHICAGOS ŽINIOS
VISI

visais įrengimais

Padarytas General Motors

Tveriasi trečia partija

PEČIAUS TANKAI

LIETUVA

Operos Raganiaus arijos

RADIATORIAI

'jČtflUJ.

GARSINKITE “NAUJIENOSE

imi

Trečiosios 
vadovautų

pro- 
kon-
būti
dar-

$15.00
$22.50
$10.95

Gasiniai 
Vandens 
Šildytojai

- SPECIALIAI 
IŠBANDYTI 
PRIPAŽINTI

ir pakojomis.

$10.95

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų* muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigus

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9336

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir protiname 

4146 Archer Avė.
TeL Lafayette 9832

Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd SL
Tel Rtpobtk 8899

GEGUŽINIS IŠPARDAVIMAS 
Plumbingo ir Apšildymo Reikmenų už 

Didelio Sutaupimo Kainas

Naujas radio, 9 tūbų, gra
žus valnut kabinetas, kaina 

su tūbomis

W. B. JUČUS 
BUČERNĖ IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St 
Tel. Victory 2168

Gegužio 2 dienų, SUBATO.TE, iš stoties W. C. F. L. 970 
kilocycles ir W. 9 X. A. A., pradžia 11:30 vai. vakaro 

bus bandoma pasiekti ir Lietuvą.

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

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

APŠILDYMO 
AUTFITAI

Del garo ar karšto vandens apšildymo. 
Suteiksime pilną apšildymo autfitą už 
tikrai didelio sutaupimo. kaitų. Parūpina
me dykai pienus ir paskolinant' įrankius.

Viskas pilniausia garantuo
ta. Du * metai ūsi mokėjimui. 
Del nemokamo apskaičiavimo 
telefoliuokite VICTORY 2454.

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

PETER NOVER
Dtimnntai, Laikrodžiai ir Brangmtnyi 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 384 7

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Galvanizuotos geležies. Tanka 
talpina 30 galionų. Tiktai

Opozicija prezidentui Hoove- 
riuį ir demokratui Owen 
Young, jei tiedu kandidatuos 
į prezidentus, rengiasi būtinai 
tverti trečių partijų ir statyti 
savo kandidatus, 
partijos tvėrimui 
League for Indepsndent Politi- 
cal Action, kuriai vadovauja 
prof. John Dewey ir Minne
sota farmcrių-darbinihkų pai*-

Dalykas dedasi viename baž
nytkaimy, kur žmonės gyvena, 
dainuoja ir vedasi. Taip da
ro ir viena jauna porelė, 
Aleksis su Elena. Kaimiečių 
choras susirinkęs dainuoja lin
kėjimus judviejų laimei; jaunų 
mergaičių baletas jiems šoka.

ir darbo dienas ir keliant al- 
’gas ta prasme, kad .darbinin
kai pajėgtų pirktis viso to, kų 
jie patys gamina. Farmeriai 
turi būti sulyginti teisėmis su 
industrija. Tarifo dilius, kurs 
ardo prekyba ir agrikultūrų, 
turi būti panaikintas. Progre
syviais mokesniais turi būti 
prilaikytas privačių kapitalistų 
turtėjimas ir mokesniai sunau
doti socialiam gerbūviui ir ap- 
d ra ūda i. >.

ensambliui ir orkestrui. Sumi- 
nėtini dar du jo talkininkai: 
Kl. Jurgelionis nuoširdžiai pa
deda su režisūra ir p-lė Misevi- 
čiutė—su baletu; mat, būrelis 
jaunučių mergaičių iš “Rūtos” 
Kliubo dalyvauja “Raganiui”.

Operetės libretas visur yra 
pilnas jumoro. Muzika origina
li ir charakteringa, pasižymi 
ypačiai nuostabingomis Italų 
operų parodijomis, bet, to ne
žiūrint, visur mokslinga.

ši operetė pirmų kartų buvo 
pastatyta' Londone 1877 m. lap
kričio 18 diena.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas it radioa 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
T«l. Yar«h 5069

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. S,t. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Svarbus1 vranešimas Lietuvių 
Brolių ir Seserų Draugystės 
nariams. Yra šaukiamas šios 
draugijos ?xtrn susirinkimas 
sekmadienyje, gegužės 3 dieną, 
11 vai. ryte, Lietuvių svetai
nėj, prie 12 gatvės. Turim svar
bių dalykų aptarti, taipgi bus 
kiek permainų ir valdyboje. 
Taigi malonėkite nesiveluoti.
— Franas Staponaitis, pirm.

BERNARD PETKA’S 
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės. puikių spalvų 

4171 Archer Avė. 
Netoli Richmond

Antra Amerikos 
Lietuvių Laikraščių 
Kartu su Lietuviu Agetų Sąjunga 

EKSKURSIJA

P. BALTUTIS & CO
LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St.
Pbont Republic 3713-3691

Visokio didumo. Naujo styliaus 
Del karšto vandens ar garo.

JOS. F. BUORIK,lne.
3417-21 S. Halsted St. Chicago, III 

TEL. BOULEVARD 8167—4705

“Nieko geresnio nėra laukti, 
jei konservatorių republikonų 
prezidentų pakeis konservato
rių demokratų kandidatas 
Young”, pareiškė tos organiza
cijos sekretorius Williams.

Busimoji partija numato to«- 
kių programų: “Nauja progra
ma valstybės, planavimui ir 
kontrolei, kuri išvestų šalj iš 
depresijos sureguliavus 
dukcijų, kapitalizacijų ir 
trolę. Visa industrija turi 
perorganizuota taip, kad 
bininkai visuomet turėtų 
bo, sumažinant darbo valandas

Į čia jau ir laimingi tėvai suka
si. Negana to, ir vienos davat
kėlės duktė Kastė įsimyli j vie
tos kunigėlj, bet jiedu nedrą
sus ir nesusipranta. Tuotarpu 
Ateksis su Elena vedasi. Visi 
linksmi, dainuoja, šoka. Jau
noji pora laiminga ir savo jaus
mus reiškia ' gražiais^d lietais 
Bet piktoji dvasia pagundė 
Aleksį apgirdyti meilės žolėmis 
(durnaropėmis) visus vestu v- 
ninkus, kad ir jie pajaustų, kas 
yra meilė. Pasišaukia burti
ninkų, kurs išverdu jiems “liub- 
čikų”. Burtininkas kuo tik ne 
gyvas mefistofelis; jis apsup- 

' tas linksmų velniūkščių, kurie 
dainuoja ir šokinėja neblogiau, 
kaip jauni žmonės.

Pasigėrę “durnaropių 
stačiai pasiunta ir poruojasi

■ kas su kuo bepakliuva: senos 
kabinasi prie jaunų, jauni po
ruojasi su senėmis, tik vienas 
kunigas Dalis palieka bedalis; 
jam tenka višą savo kaimą su- 
žendinti. Bet, sakoma, griekas 
neplaktas nepaleidžia. Aleksis 
ragina ir savo Eleną išgerti tų 
durnaropių, kad ji jį dar smar
kiau mylėtų, ir nežiūrint k Ai p 
Elena jam tikrina, kad jau dau
giau nebegalėsianti jo mylėti, 
kaip jau mylinti, tačiau pasi
duoda ir išgeria. Ir vėl bėda',— 
Elena šmakšt ir įsimyli į kuni
gų. Aleksis pyksta, bet ką tu 
padarysi. Meilė toks biznis, 
kad jo nė grasinimais, nė mal
davimais nebeatgausi, jei jau 
kas kitas galvą apsuko. Laimei, 
ateina pats raganius. Aleksis 
puola prie jo, kad atkerėtų ap
girdytuosius. Bet atkerėti ne
be taip lengva, kaip užkerėti, ir 
reikia, kad ir velnias iš to nau
dos gautų. Lieka viena, Alek
siui ar pačiam raganiui eiti į 
kėpių. Visi nubalsuoja, kad 
pats raganius eitų. Raganius 
nieko prieš neturėtų eiti į peklą, 
bet kita savaitę bus jo kompa
nijos šėrininkų susirinkimas, 
tad jis ne norėtų kenkti savo 
bizniui. Bet, kadangi visi kai
miečiai taip labai nori, jis at
sigula, padainuoja ir miršta, ir 
velniai atėję jį nusineša'. Burtai 
praeina, įsimylėjusieji atsipa- 
girioja. Kam iš to nauda, kam 
ne, bet Aleksis savo atsiima, ir 
vėl visi linksmi, dainuoja*, šoka.

Siužetas naivus, bet ne jame 
čia svarba, o tame, kad opere
tės muzika ir dainos nepapras
tai gražios, veiksmas gyvas, 
linksmas ir visa labai maloniai 
veikia į upę. Tai ne operetė, 
o tikra opera, nes veik visa dai
nuojama' įvariausiomis kombi
nacijomis,—solo, duetais, kvar
tetais, kvintetais, visu choru, ir 
visa tai lydi gerai sumok i n ta 
simfonijos orkestrą.

Truputį išduosiu paslapties. 
Teko matyti repeticiją. Rinkti
nės' dainininkų pajėgos daro į- 
spudžio, kad raudiesi nebe Au
ditorijoj, bet beveik-beveik 
Valstybės Operoj. Smagu. Jo- 
zavitas, turbūt, pirma kartų pa? 
sirodys tikru diriguotojo visam

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir reflduojam 
» namus

3335 S. Halsted SL
T«l. Y.rd, 6894

•LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Vatom, dažom, taisom ir prostnam

1403 S. 49 Ct.,
CICERO. ILL.

Majoras išgavo žmog
žudžio prisipažinimą
Pereitą ketvirtadienį mieste 

vienas plėšikas nušovė policis- 
ta Anthony Ruthy ir mirtinai 
sužeidė kitą policistų Patrick 
Durkin. Plėšiką pagavo vienas 
nedidelis civilis, beginklis žmo
gus. Susirėmimas įvyko ant 
Randolph ir Michigan gatvių 
kampo.

Pagaliau plėšikų atvedus į 
policijos stotį, padaryta sku
bus tardymas, ir į kurį tuo
jau atvyko majoras Cermak ir 
po su virš valandos tardymo 
Cermakui pavyko išgauti iš 
plėšiko ' prisipažinimų. Plėšikas 
pasakė, “Daug yra dalykų, ku
rių aš čia nepasakosiu, bet aš 
noriu atlikti pareigą prieš sa
vo šefų ir majorų”. Policijai 
paklausus, kaip tai jis majorui 
taip lengvai pasidavė, plėšikas 
atsakė “‘Majoras padarė į ma
ne tikro vyro įspūdį ir aš ži
nojau, kad jis pasielgs su ma
nim, kaip tikras vyras”. Plė- 
šikui-žmogžudžiui ruošiamas 
skubus teismas.

NAUJIENOS, Chicago, D1

Virtuvės RolI Rim 
Kampinė Sinka

42 colių su pakabinipiais, specialiai įka 
nuota, geriausios kokybės $20.9!

Phone Prospect 8816

A. PAVILIONIS
Hardware, Malevos, Varnišiai, 

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

Kubilas su dviem zpadalini+ 
mais. Pilnai su kombinaci
jos kranais 
tiktai

VIRTUVĖS SINKA
Mieros 18x24 colių

KLOZETO AUTFITAS. Balto china tankas ir ptioda 
su sėdyne, Pilnai ...........................  ..............
MAUDYNĖ, su kojomis, kranais ir visais reikalingais 
trimingais ..............................
PRAUSYKLA, su kranais 
už ....'......................................

A. L Apron Virtuvės 
Kampinė Sinka fe.

42 colių Sinka su pakabinimais, tiktai, gra
žaus baito geležies enamelio. COD 
Geriausia kokybė už ...............

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu 
“AQUITANiA” 

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

, LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS

Jaunuomenės Choras 
(Pirmoji arija) 

Varpai skambėkit erdvėse, 
Linksmiausiose iškilmėse;
Paskleiskit į plačias minias ( » *
Malonias žinias:
Sekant paprotį senų ,
Aleksis imaA^enQ»
Jau su ja apsives * ' <.
Ir jos niekad nepames.
Jis prisieks ją guodoti
Ir lig pat mirties globoti.1
Jo širdis amžinai , . . .
Priklausys tik jai vienai. ”,

Mergaičių choras i
Lai skamba daina ir tegul širdys juokias, 

Kad pana Elena su Aleksiu jau tuokias. 
Eikim jos pažiūrėt- ir jai laimės palinkėt. 
Palaima ir džiaugsmai tegul jų visad lydi; 
Tikros meilės jausmai tegul jos širdy žydi.
Alenai valio! Alenai valio! /

Antro akto pirma daina 
. * (choras)

Merginos: Džiaugkiųiės, j aūkimės, žaiskime, šokime 
Laikas greit bėga, tad jį sunaudokime!

Vyrai: Liūdnam gyvenimui nepasiduokime, 
Nuolat jupkattklme, nudlat dainuokime!

Merginos: Ilgai mes snaudgm, ilgai žiopso j ome. 
Vyrai: Todėl kad meilės nepažinojome!
Merginos: Tik dabar meilę aiškiai supratome. 
Vyrai: Tad viens kitų mylime kaip tik pamatome.

SOL ELLIS & SONS
KETURIOS DIDELĖS SANKROVOS 

2118-32 SO. STATE STREET 
' VICTORY 2454 ■

3945-47 Lincoln Avė. 4606 W. 22nd St 
5912-26 W. Grand Avenue

ATDAROS NED6LIOMIS IKI PIETŲ

3 Šmotų Maudynės Įrengimas
-. ■—Pilnas autfitas C/i O Z I , (
i--------- už tiktai ....................

Standa dėl tankos ..............  5

Skalbyklos Kubilai

Kranų Kombinacija
Su padėliu muilui ir parcelių- 
ninėmis rankienukėmis. $to- /Į
rai nikeliuoti. Labai retas pi-

S"""' $3.49^^^
:..... KLOZETO SĖDYNĖ

Labai gerai padaryta sėdynė ir dangtis. Puikiai 
a — baigta. Pilnai su zoviesais $1.75

IV*1111" SPECIALIS PIGUMAS
Sėdynė iš balto celuioido. už ..............  $3.3 5

SAVE
Plumbing & Heating
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naši, sulig konstitucija jie turėjo kontroliuoti valdžią. 
Ęet karalius iavąre juos namo, ir naujuose rinkimuose 
jie gali būt sumušti, kądąngi valdžios mašinerija bus 
atkreipta prieš juos, , f }

Rumanijos valstiečiai norėjo, kad juos valdytų 
tikras karalius, tai jų noras ir išsipildė. Gal būt, jie iš 
to pasimokins. 0

Šeštadienis, gegužės 2, 19SI

.00 Rs ■ Čm»— 
3c p«r copy 
...... wi j.i O' *rh»i i.j **■*
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Apžvalga
“LENINO GARBEI“

(8.0
4.0
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DAUGIAU “PENKMEČIO” VĄjSIŲ

Iš Maskvos atėjusi vieno Amerikos korespondento 
telegramą aprašo netvarką ir darbo pai^mą sovietu 
ūkio mašinų fabrikuose. Faktus korespondentas ėm§ 
iš liaudies komisarų tarybos vykdomos komisijos ra? 

'porto. , ’ .... V
Ta komisija apžiurėjo penkis naujus ūkio masini} 

fabrikus, pastatytus sulig “penkmečio” planu. Pasiro* 
do,‘ kad tuose fabrikuose gamyba toli atsilieka nuų 
programo, nustatyto “piatilietkoje”: vienas fabrikas* 
vietoje 1,800 kombainų, pagamino tik 382 (per šešis 
mėnesius); kitas, vietoje 800 vėtomų mašinų paflar^ 
tik 58; vietoje 4,850 pjaunamų mašinų, pagaminta tik 
1,057; vietoj 11,500 rišamų mašinų — tik 3,470, ir vie* 
toj 13,000 grėbiamų tnašinų — tik 10,091.

Tuose moderniška} įrengtuose fabrikuose, vadina
si, vidutiniškai pagaminama tik apie ketvirtadalis pro- 
grame nustatyto kiekio. Aišku, kad šitoks prokudeijos 
lėtumas be galo didina josios išlaidas. Juo mažiau pre
kių padaroma per tam tikrą laiką, tuo brangiau parei
na kiekviena prekė. Jeigu gaminimas eina keturis ar 
penkis kartus lėčiau, negu nustatyta valdžios plane, 
tai gamyba nieku budu negali apsimokėti.

Pirmiaus buvo pranešta apie tokį pat darbo nepro- 
duktingumą milžiniškuose ' traktorių ir automobilių 
fabrikuose, kuriuos sovietai pasistatė su pagelba Ame
rikos mašinų ir inžinierių. Tokiu budu iš grandioziškos 
pramonės statybos sovietuose gaunama rezultatai, ku
rie ne iš tolo nepateisina bolševikų vilčių. Kas iš tų 
didelių dirbtuvių, jeigu jose taip prastai eina darbas?

Atimama iš ūkininkų paskutinis pūdas grudų; dar
bininkai laikoma baisiausiam skurde, kad tik sutau
pius pinigų pramonės plėtimui. Bet tą pramonę sovietai 
nesugeba tvarkyti, kad ji bent apsimokėtų, Taigi iš 
bolševikiškos diktatūros “didelių planų” Rusijos žmo
nės turi tiktai begalinį vargą.

Komunistas (Bimba) “Lais
vėje” rašo, jog “Naujienos” 
apgailestauja, kad ALDLD. iš
drėbė laukan dr. Bložj.

“Tųs jau vienas”, tęsia ji- 
sąi, “rodo, kad draugijos pui
kiai pasielgta.”
Tuo gi tarpu “Naujienose” 

nebuvo nė vienu žodžiu išreik-, 
š$a nei gailesčio, nei kokio ki
to jausmo dėl Bložio išmetimo 
iš ALDLD. Jose buvo tik pa
duota, be jokių komentarų, ži
nia, paimta iš kom-partijos lie
tuvių “Centro Biuro” raporto 
ir “L.” pranešimo.

Taigi Bimba, pamelavo, pats 
Žinodamas, kad jisai meluoja.

Bet Lenino garbei pameluot 
arba kitą kokią kiaulystę at
likti pas komunistus yra laiko
ma “geru darbu”.

“Yra didžiai pageidauja
ma, kad Jungtinės Valstijos 
užmegstų diplomatinius ry
šius su Rusija. Tai sušvel
nintų neapykantos jausmus 
ir sustiprintų tarptautinę 
taikų.

“Ir rusai galėtų prie to 
prisidėti, atšaukdami savo 
žioplus komunistiškus propa
gandistus iš šios šalies, ku
rie Rusijos reikalui nuolatos 
daro žalų.”
čia dar kartų matome, kad 

Amerikos socialistai stoja už 
sovietų Rusijos pripažinimų, 
nors “žioplų komunistų propa
gandų” jie, griežtai smerkia.

> ■ ■ ■ 
stambus tautininkų šulas km 
ligas Mironas jau pasitraukęs 
Iš tautininkų1 partijos. 
I šitas, klerikalų < 
prieš valdančiąją Lietuvos par
tiją, matyt, paskatino pasta
rąją daryti kontr-ofensyvą 
įPrieš klerikalus, nes “Elta” 
‘praneša, kad Lietuvos valdžia 
rper savo pasiuntinį Vatikane 
.iškėlė protestų (padarė “de,- 
maršų”) papos kardinolui Pa
celli.

platus veidai
tonų kariuomėnė ir skaudžiai

ofehsyvaš supliekė. Sklidino tapo leng-Į Rašo Dr, A. M^n tvidas

DIEVO GARBEį".

bro-
va-

TAUTININKAI PRIEŠ 
VYSKUPUS

LIETUVOS VYSKUPAI PRIEŠ 
TAUTININKUS

Po neseniai įvykusios nepa
prastos Vyskupų konferencijos,, 
kurios nutarimai nebuvo vie
šai paskelbti, Lietuvos dvasiš
ki jos vadai ėmė dar griežčiau 
eiti prieš tautininkus ir jų 
valdžių. “L. žinios” paduoda 
tokių žinių:

PAPOS DEMONSTRACIJA PRIEŠ LIETUVOS 
VALDŽIA

Lietuvos arkivyskupu} Skvireckui popiežius sutei
kė aukštus Vatikano titulus: “Romos grafo” ii* “Soliu 
Pontificio Assistens”. Tąi vis pątaikavimąsĮ aukštųjų 
dvasiškių tuštumui, kurie mokina tikinčiuosius jjaklus- 
numo ir nusižeminimo, bef patys trokšta turtų m gar
bės labiau, negu pasaulinei žmonės.

Bet tas Skvirecko paaukštinimas buvo padarytas, 
matyt, ne be politinių sumetimų. Lietuvos vyskupai 
šiandie atkakliai kovoja su tąutiltinkų vąldžją* 0 popiet 
žius šitoje kovoję vyskupus rėpti}#? Taigi, kąd jtjos . pa
drąsinti, Vatikanas apdovanoja vyskupų vadą “aukš
tais” titulais. Suteikdamas tųOs tituhts, papą dą ir pa-, 
žymėjo, kad Skvireckui tenką dirbti savo gąriytojavi- 
mo darbą “sunkiose aplinkybėse”. J '

Tai yra tiesioginė demonstracija prieš Lietuvos 
valdžią.

Šventablyvas Chicagos 
litikų Marijonų “Draugas 
kar parašė, kad socialistai šven
čių Pirmųjų Gegužės tam,

“kad kelti riaušes, griauti, 
kad kuo daugiausia, kraujo 
pralieti.”
Toliaus jisai pasakė šitaip;

“Rimtas darbininkas labai 
gerai supranta, kad socialis-r 
tų pasirinktas griovimo ke
lias prie nieko gero neprive
da. Jis gerų pavyzdžių turi 
iš Rusijos (! — “N.” Red.) 
gyvenimo. Ten ir socialistai 
ir jų ‘broliai’ bolševikai grio
vimu savo darbą, pradėjo. Su
griauti, tiesa, jiems pasise
kė. Tačiau statymo darbas 
neina, nes prie tokio darbo 
jie nepratę...”
Ne tik laikraščių redaktoriai, 

bet ir paprasti žmoneliai, ku
rie bent skaito laikraščius, ži
no, kad socialistai Rusijoje yra 
Šaudomi ir kalėjimuose pūdo
mi. Todėl prikaišioti socialis
tams bolševikų darbus gali tik 
žmogus, kuris neturi gėdos.

Bet apšmeižt ir pameluot pas 
klerikalus nėra nuodėmė, kuo
met jie nori įkąsti priešingai 
srovei.

Kaip Bimba meluoja ir žmo
nes mulkina yardąn , Lenino, 
taip klerikalai tų patį daro “dėl 
didesnės Dievo garbes”.

AMERIKA IR RUSIJA.

Balandžio 17 d. Lietuvos ofi- 
cialė telegramų agentūra “El- 
ca” paskelbė tokią žinių:

“Iš patikimų šaltinių pa
tirta, jog dėl susidariusios 
paskutiniu laikų padėties 
musų pasiuntinys prie šv. 
Sosto dr. J. Šaulys š. m. ba
landžio 16 d. pas kardinolą 
Pacelli pųdare svarbų de- 
maršą, palietusį, tarp kitko, 
kai kiifitios, surištus su kal
bamąja padėtim, asmeninius 
klausimus. (Ar čią tik ne
bus turima omenėje Kauno 
reikalavimas, kad Vatikanas 
atšauktų sa.vo nuncijų Bar- 
tolomi? — “N.” Rė<t)

“Įgaliodama šį demaršą 
padaryti, Lietuvos vyriausy
be vądoVavosi yien tik poru 
pašalinti kliudančius geriems 
santykiams momentus ir su- 

. darytį geriausias sąlygas 
konkordato paremtiems san- 

• tykiams SU bažnyčios orga
nais patikrinti.”
Lietuvos valdžia, vadinasi, 

vįstie^ “stikipa” už konkorda
tą — tąįp, kaip pruseikiniai 
ų| “idėjinę komunistų partijos

žinoti, kad Kauno metropo
litas Skvireckas Lietuvoš ku
nigams išleido aplinkraštį, 
kuriuo kunigams draudžiu 
dalyvauti tautininkų parti
joj, t. y. veikti joje ir būti 
jos nariais.”
Pranešama taip pat, kad ir kominterno kontrolę”.

1' ‘ i

tąip, kaip pruseikiniai
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i Apie Įvairius Dalykus

Augustino Sandino
Skirtingas ^icaragua sukilėlių 

vado įvertinimas. — Kaip 
atrodo Sandino?—Trys sąly
gos.—Sandino yra išradęs 
keletą svarbių dalykų.—Kb- 
del Sandino prisidėjo prįe 
revoliucinio judėjimo? — 
Sandino armija.— Praneš,ir 

' niai apie Sandino sunaikini
mą. — Amnestijos pasiūlys 
mas. ■ *

H1" ■ 1 "."' T 1 U '.
DABAR TUftl KARALIŲ

Rumunija butb beveik netękuąi karaliaus,Rumunija būtį) beveik netękuąi karaliaus, kadą 
senis Fej(|}WidaĮt numjrę, privertęs savo vyriausiąjį 
sūnų Karolį, už palaidą gyvenimą, atsisakyti nuo sosto, 
Karalium buvo paskelbtas Karolio v sūnūs Mykolas, 6 
metų vaikas. Turint tok} “karalių”, liamapija .galėjo/ 
be triukšmo visai panaikinti monarchiją, pasiųsdama 
Mykoliuką } “kindęrgarteną” (kur /jam ir buvo vieta) 
ir išsirinkdama valstybės galva prezidentą./

Bet senieji politikieriai užsimanė^ kad karaliaus 
soste sėdėtų suaugęs vyras, ir. padėjo prin-
cui Karoliui sugrįžti j Rumąpijos sostą, f^ię^^/^ky^ 
mo” prisidėjo s ii* RtttrianijOs ūkininkų parMioš vadai,

rytąs, ir, padėjo prin^
aroliui sųgrfžtl j Rumanijoą sostą^ štyp /*feky- 
prisidėjo ir RtlftianijOs ūkininkų pat#jos vadai, 

su Maniu priešakyje, tur-but tike^ihiiėsii gąhii už 4ai 
(arba jau ir gavę) gerą atlyginsią. Į

Dabar Rumartiją jau turi ^pdlpą;
tas karalius paskydę mihistėrfu • pi^hfį(šr„_, _ __
kfrną bičiuol} prof1. Jurgą, kuris sudarė, kabinetą be jo
kio atsižvelgimo į parlamentą. Kąd pąrląjmęnta^ nega
lėtų išreikšti valdžiai nepasitikėjimą, užvakar Kdrolis 
jį paleido. > s ; 1 • • A

Daugiau kaip keturi penktadaliai atstovų paleista
me parlamente huvor UkSinką paftijojs žmonės; tadi-

Šiomis dienomis buvo prane
šta, kad Franci ja rengiasi pa
daryti prekybos sutartį su so
vietų RUsijaį su kuria ji jau 
keiki šeši metai turi diploma
tinius santykius. Apie tą žinių 
tašydamas, socialistų diepraš- 
tis Milwaųkęe’je, “The Milwau- 
Ree Leader”, nurodo, kad iš di
džiųjų valstybių pasaulyje vie- 
ha tik Amerika dar ligi šiol 
fiėnori x Rusijos pripažinti. 
“Leader” vadina tokią Jungti
nių Valstijų politiką bukapro
tiška it pastebi:

“Dėdė Šamas sakosi bega
lįs pripažinti Rusiją, kadan
gi ji nemokanti edfb valdžios 
Skolų.

“Bet kai kurie Jungtinių 
Valstijų štėitai taip pdt at
metė savo skolas, ir kąi ku
rios 1 
priklauso

Prieš kiek laiko'prezidentas 
pareiškė, kad Nicaragun suki
lėlių vadas, Augustino Sande
lio, yra niekas daugiau, kaįp 
tįk banditas ir konspiratoriuSį 
Tačiau ne visi jį taip jvertiną. 
Pavyzdžiui, vienas Amerikos, 
senatorius sako, jog Sandiiid 
yra. Cen Ridinės Amerikos 
“George Washington”, kuris 
trokšta savo štiliai laisvės.

Per keturis metus Sandiųo 
atsilaikė prieš Amerikos jūrei
vius. Tas faktus rodo, jog jis 
turi savo šalyj pritarėjų ir ša
lininkų. Meksikos Mieste jį 
atstovauja žymus daktaras, o 
Hondūras respublikoj poetas 
ir redaktorius. Jo kariuome
nėj randasi pepiažai studentų 
iŠ įvairių Lotynų Amerikoj

tlJ atmestMliHm 
r___ ūso europiečiams. {Koks
skirtumas tarp ArpCrik.oS, at
sisakymo mokėt, skolas ir 
Rusijos atsisakymo? Kaip 
gali Dėdė Šamas daryti to
kią šveptų veidų Raišką ši
tokiose aplinkybėse?

Sandino, kaip vienas laik
raštis rašo, yra mažo ūgio ir 
silpno fiziškų sudėjimo. Jįs 
paprastai dėvi rudus drabu
žius ir didelę skrybėlę, kufi 
paslepia beveik visų jo veidų. 
Apie kaklų t jis visuomet tuji 
jmsiri^s raudonų skepėtų. įš 
veido aiškiai galiihn ihatyti, 
kad jame yra indėnų kraujo. 
Palyginti jis dar tebėra jauntįs 
Žmpgd^! Prieš keturis nietuS, 
kai pi’ądėjo vadovauti sukilė
liams, jis buVo VOŠ0 34 metų 
am^iąus.
^lįtĮliio ša)io, j og (j įš11 tol nę-i 

* ^Įa^'s \ye,d^s! kovų,! kol ncbiis 
išpildė0® trys sęlyg°s- Birirrn 
tų sąlygų yra ta, kad Ameri
kos jūreiviai tuoj pasitraiiklų 
iš Nicaraguos ir nesikištų į 
šalies valdyinų. A:ph*4» trys 
vadovaujamos .politinės yarti-

0

yai sužeistas ir vėl pabėgo į| ~ J .džunglen. Dvieili - nkncsiajI Kiekvienas yra pastebėjęs 
praslinkus jis su buriu vyrų ^01^ 1 ^mon*s turi dideles
pasirodė Puerto 'Cabezas ir ^a^vas» kiti mažas, vieni mažų 
prisistatė Sacasai, kuris tjft * apskritų veidą, kiti plokščią 
laiku ;ėjo laikinojo prezidentei) *r Plfttll- Nors dalykas nesvar- 
pareigas, ir paręikalavo gin|c- ^s» vienok įdomus, ir, kuo
lų ir amunicijos; |męt mes norime žinoti viską,

: ’ / J ksį tik galima ištirti, reikėtų
^“"Cnd“ .la'" 1’a8iPT?i,,°l i«a«kinti ir šituos dalykus.

Apie plačių veidų priežastį 
man hera tekę niekur skaityti, 
nei girdėtis todęl noriu užduoti 
dkrbo antropotogisiams ir pats 
jšeinu su šiokia tokia teorija.

Darau pareiškimą, kad veido 
platumų ir dalinai kontūrą re
guliuoja kūno reikalavimas 
saulės šviesos. Aišku, pasikeiti
mas neįvyksta,vienai ar kitai 
•gentkartėj, o ilgo laiko bėgyj.

Pamatuoju savo pareiškimą 
fuomi, kad yra ištirta, joj visi 
komplikuoti organizmai negali 
tarpti ir veistis be saulės švie
sos. Ji daro juose reikalingus 
gyvybei ir sveikatai cheminius 

Į pakeitimus. Tos saulės šviesos 
padarytos chemikalinės me
džiagos gali į kūną patekti su 
maistu ir tuomet jis dalinai be 
saules šviesos gali tarpti. Vie
nok paprastas ir žypiiausias 
šaltinis yra pačios saulės vei
kimas tiesiai į kūną. Kur oras 
vėsus, ten žmonės rėdosi ap
sčiai ir storai. Saulės ultravio
letiniai spinduliai per drabu
žius kūno nesiekia. Veidas pa
liekamas nuogas jr per jį kūnas 
tuti gauti ganėtinai to, ką sau
lė padaro. Jeigu veidas siauras 
ir mažaą, saulė per jį menkai 
gali paveikt. Pėr platų ir dide
lį veidų ji gali padaryti ganėti
nai veikimo. Viso kūno reika- 

šėį jog Sandino tapo galutinai r*18 ^verčia veidą augti platyn 
Numuštas ir slapstosi kalnuose. r.r 31 yra kompensaci-
Ret kiekvienų kartų po tokio j.os talsyklę gamtoj. Juk ir

ir Saldino tegavo vos 50 Špu-I 
tavų jr 50,000 šovinių. Nežiū
rint į taj, jis iw kęli» mėne
sius savo eilėse jau turėjo 800 
vyrų. Su tuo buriu jis pasislė
pė EI Čiupote kaipo, kuris yra 
labai sunkiai prilipamas. Iš 
čia jis' pradėjo b^vo kariškas 
operacijas ir užgriebė Somo* 
to, Nuęva Segovia pęovinęi jos 
sostinę.

Kada Ądolio viaz paprašė 
Jungtinių Valstijų padaryti 
iptcrvencijų, tai liberalai išsi
gando ir buvo pasireiigę kapi
tuliuoti. ' ' / ' ‘
leųgvai apsidirbti, bet visai ki-Į 
toks reikalas buvo vesti kovų 
su galinga Amerika.
į Nenusigando tik Sai|dino.l 
Moncadų, kuris patarė jam su
silaikyti nuo nelygios kovos, 
jis pavadino bailiu ir pats pa
sitraukė į EI Chipote. Tuo 
laiku jo armija susidėjo iš 1,- 
200 karių, šandino sušaukė 
savo karius ir paklausė, kurie 
jų yra vedę. Tokių pasirodė 
50(1 Vedusieji tuoj liko paiiuo- 
suolij o likusieji pasiliko su 
savo Vadu. Sandino kariai tar
nauja iš pasišvcntiinoj-r-jieins 
niekė nemokama, o tik duoda
ma maistas ir drabužiai.

Nuo to laiko prasidėjo ko
va su Amerikos jūreiviais. 
Dailg kartų laikraščiai prane-

Su Dįazli jie galėjo

jos turi t sušitarti ir paskirt 
civilinį prezidentų. Trečia, rin
kinius privalo prižiųrėti Loty
nų Amerikos valstybės, o ne 
Jungtinių Valstijų jūreiviai. 
Kuomet tas sųlygos b(ys išpil
dytas, tai Sandino pasižada 
tuoj savo kariuohienę paleist 
ir daugiau į jokių politikų ne
sikišti.

Pažiūrėkime dabar,, kas yrą 
tas nedidelio ūgio žmogus, ku
ris pef keturis metus AmerL 
kai tiek daug nemalonumų 
pridarė? Sahdjpo giinė 1893 
m. Massaya provincijoj. Jo tė
vas buvo smulkus kavas plan
tacijų sdtinihkas ir gkųa pa
žangus žinogus. Jis nętnažai 
vėikė pdlitiKbj ir tapb įkalin
tas, kubmet prie valdžios atsi
stojo opozicinė partija, jauna
sis Adgtištino baigė Vidutinės 
mokyklos niokslų, d paskui iš
važiavo j Grahadų ir teh baigė 
institutų. Vadinasi, aukštesnį 
mokslų.

Baigęs mokslų, jis sugrįžo į 
^avo tėvo plantacijų ir atsida- 
į’ė krautuvę. Vėliau jis įŠįVykP 
į Hondūras ir Meksiku, kur 
dirbo aliejaus ,pramonėj. Per 
tų laikų' jis padarė kejetų lp-. 
pai svarbių išradimų. Tad1 iš 
fo jau galima spręsti, jog tai 
gana gabus žmogus. 
; Iš pradžių Sandino visai 
|iesiįdonmvo politika. Bet kuo- 
inet generolas Emiliano Cha- 
piorro, konservatorių “tvirtas 
įbiiogūs”, nuvertė liberalų pre
zidento Solorzano valdžių, tai 
Saldino vėmė veiktir Jup U- . | ''T*-.?.--,
biaii, kad jo tėvus. 4? datojis 
"eitų liberalą tapo Ofa’ 
ėjimą. Sandino pąb^p į 

J)Va Segovijosi dlpngj^S, Jkjlif .... :
^erai susipažino sp sunkiai 
!)rieinama teritorija. Tatai 
am labai pagelbėja .vęliaų

vesti militariškas operacijas.
Begyvendama ' d^ungl^ę, 

Kandiiio patyrę/ ka$ lAlęrlą 
įCabezas phiMdęjo reyp|įup;|jys 
; udėjimas, kųriųin vuilpva^o 
liberalai Dr. Jųaii Sųca^a1 ir 
generolas Jobse Mtįtįp Uoneų- 
Ila. Sandino gavo/ pųkvieli- 
Jnų prisidėti prie judu|m^ 
Jis tuoj sU kitais libefajais

keįsta, kad 
būreliu sa-

atsiįaikyti 
jūreivius it

pranešimo jis pasirodydavo 
naujoj vieloj ir netikėtai už
puldavo jūreivius. į

Prieš kiek laiko buvo pa
skelbta, kad Sandino tapo už
muštas, kai Amerikos lakūnai 
ųžatakavo jo buveinę. Bėt vos 
praėjo kelios savaitės po to 
pranešima, kaip Sandino už
puolę aiuerikiečių kontroliuo
jamas aukso kasyklas ir suę- 
piė penkis tos kasyklos darhi- 
hinkus. Tapo pašaukta dau
giau jūreivių, kurie pasirodė 
bejėgiai pagauti 
džunglėse.
? Atrodo tiesiog, 
gandino su mažu 
vo sekėjų, galėjo 
prieš Amerikos
padaryti jiems tiek diiug fie- 
^maguuio. C ari ton Beals sako, 
!qg Sandino yra labai $ahus 
ttategikas ir turi didelės įia- 

tcos tarp gyventojų. Kartų Ai 
nėrikus jūreiviai žut-but su- 
uanė suimti Sandino. Kam
panija užsitęsė apie porų niė* 
nėšių. Ant galo, kalnas, ku
riame turėjo būti sukilėliai, 
thpb apsiaustas. Bet pasirodė, 
\kųd Sandįno su savo kariais 
iš, to kpluo jau buvo išsikrau- 
ŠĮęs pf|ę§ keletu savaičių. Iš- 
sikraųstė jis nakties laiku, 
kada jųręiviai jo “armijos” 
judėjimo negalėjo pastebėti.

Pernai Amerikos yaldžįa pa
siūlė “generolui”. Sandino am
nestiją, jeigu jis tjk paliaus 
kariąyea, bet sukilėliu įvadas 
tų įmąi'ųt^nm atmetė, pąrcikš- 
dapi^sA jog jią tol nepaliaus ko
vojęs, ’kįp 4į|ierika visiškai 
neįš^apka i§ Nięąragųos savo 
jpreiviųs. Tuo pačiu laiku jis 
pąrčiškė, jog amerikiečiams 
Jis ųejaųčig jokios neapykan-

ų- pesinuu- 
. lęiekviena 
i teisės nc- 

ji|i|įląu^mąi tvarkytus/ O jei- 
gų esąs banditas, tai ban- 
diias',‘buvo ir George W»sh- 

k utis s ii Buriu nu- 
driškili ‘ kareivių I Pasiryžo 
iĮjęPYoil Ąmįrikąi laisvę. K. A.

i

{Naujienose,

Ką at- 
ą. gau-

Juk ir 
kfaujo cirkuliacijoj atsirandus 
keblumų, širdis auga didyn 
bent iki tam tikro laipsnio.

Bent iki šiol aš neturėjau 
laiko kiek nuodugniau šį klau
simą studijįloti. Mano patėmy- 
ta, kad šaltų kraštų gyvento
jai turi platesnius ir didesnius 
veidus. SamojėdO arba eskimo- 
so veidas platus ir didelis. 
Šiaurinės Amerikos indijonai, 
kuriuos vėsus oras vertė storai 
rėdytis ir tamsiose lūžtvėse 
gyventi, turi plačius veidus. 
Visų šiaurinių kraštų gyvento
jai turi didesnius veidus, negu 
tie, kurie gyvena šiltuose kraš
tuose ir menkai rėdosi.

Priekabių ieškotojai suras, 
kad ir tūli negrai turi plokš
čius, ir plačius veidus. Visose 
rasėse ir tautose esama nepap
rastu tipų. Richitas, lip ikų su
irimas ir kelios kitos priežas
tys iškreipia kūno dalių augi
mą iš normos. Aš netikrinu, 
kad mano teorija ^apie plačius 
veidus yra teisinga, bet ji lo
giška ir verta patįkrinimo. •H. . ” < ■. 'i. 1 ’*

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

U i V * 'I“•J. .. » • r \ *

To prašo LiętuvpS žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

•snqai^u>z 
costJ^ cąjB. papjo X»uoiu aji^shjs

<4 \ ’lll ’ODVDIHD 

ts P’»SPH ’°S GUI

SONSimVN
IYJ-NhJ sz ynivh

Jj/ieins situ 
oq|E)j hi3ųc jį 

fąp8Au>| Įots aiiscj ouaiu 
-tz8» ouijuią »įid vilui į 
-ttyta s*’l ų sr«unjx 
-UĮJ hlĮUlUlpĮA tof Jidr 
‘bpCAj to!5

* IClUĮUĮ^OlUCcJ -SICĮ^ĮĮld 
S3IĮCS SOI s Įjdrj ĮJOU UI 
-nSf ‘s tu j n jpSAuij r8uiq 
-p3td ieucį' Ji vujing

suariid 
SOHIddKV



Gegužes Karalaitė

Lietuvių Programas

ass

ana

3-jų

vei
SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA

usį radios rakandus,
ĮMVpga^

Extra Pale AlausPapildymas
Birželio-JųneJ Ūsienės giminės

f'. NAKROŠIS, Vedfjes

ssamtatssa*

O

me 
žio

$250.00
radio su

$210.00 
ra d i o.s u

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

,-r-Antnaa Sniukas (Lefty)« 4 
į^W|ų^tte- tyfaroon mmtągejję;

Rytoj, sekmadienį, nuo 2 iki 
3* vai. po pietų Įvyks 11-tas lie
tuvių vaflio programas iš gai
lingos WBBM stoties, 770 kilo- 
cyclęSį šie programai yra lei-

lankyli lietuviaids įįd pi 

PILNAS UžGANflPIN’nrĄS

n.AXNOHS 
SOOO.OO 
Sedanus. 
Auksiniu 
skaitant 
prizus, 
kad 
laimėjo 
mėj, 
laimėjo .$! 
lynui, 
teisingi 
Valuti jone

ntvi&oHATlHO 
iOOO TOB COMVALltc*' 

MrncsHiNO 
OOOD K»ftTHS H0l*l» 
S.VTM •»>»« „Vi**1** t0‘

Am.
ir ‘lalV , 
kurių. Švedų

A M E R į C A N

PARLOR SETU 
ir RADIOS

Lietuvių k. K.
Gegužė s-May 29

Tarp Chickgos 
Lietuvių

Atydai
keliaujantiems į Lietuvą

Norėdami keliauti Į Lietuvi), inaloiiekile 
atsilankyti Į Universal Stąte Bankų, kur 
galėsite pasirinkti Jums tinkanti'laivų ant 
geriausių linijų, kurių laivai kėliąują pef 
jūres, nes mes esamo agentai visų geria il
sių laivų kompanijų.

Nelinksmas sekma 
dienis, liūdnas pir

madienis

Jc Jokantas. Joniškiečių kliu 
bas nupirko vainikų už 15 do 
10pų' o pomirtinę pasiųs j Lic 
tdvų jo giminėms.

$75.OjO Vertės Atwater Kent Radios arba R
C. A. Radiolas, dabar C9K

Didžiausios, isiiUĮjlausįos^rį iJriėhtynridjįsios krautuvės 
: lankyli lietuvianfs įlel piikiijio iiiuniHii rbikiiienųj

</ ’ ■ r ■ I -.7 * ' ’ • J? , ‘

entro Ekskursija. 
KroipĮfildH | sinti iaiviiltdičių, 

tljcriltOH Lhiijoa rafillhv.

, LINE 
Chicago, 111. 
^/NeVv.

Boston,

Del žindamų moti
• ■ z, ..... y

nų. Nei vienas ne 
gali būti be >

Sutaupymai Siekia Daugiau Kaip 
Pusę Pinigu!

RADIOS 1931 METŲ MADOS

Labai širdįpįAi iftsi^mjaU £p. 
Martinaičių ir vlšty kitu * arth 
miaųsių a- a- Katarinos"Jlfsię- 
nės giminių bėi drąųgii už ma
no padarytų kUidą. Gėrb. 
‘‘Naujienų”' redakcija maloųč^ 
šį, kad ir suvėlintų pataisyrijų 
išspauzdinti “Naujienose”. ‘ Už 
taį busiu dėkingą^. , 1

Su pagarba,
SMUIKO LĖKCflJOS 
Klcsa iš keturių, kiekvienas. 
1^1] mffl

lįlję vienų namie Su skaudančia 
ItaĮa’. Napiie Vienam pasilikti* 
nelinksmų. r ' 2
j Piripadipnį išgirdau^ kąd pa1 
ąimirė Mrs. M. ^ekonienš, mu
sų Anthony Royce (Pečiukai
čio) motina. Labai liūdna ir 
gaila pasidhrė. Nekartų mus 
jaunuolius sportininkus ji, a? n, 
iekoniend yra pavaišinus ir; sa
vo draugiškais, maloniais žo- 
cĮžįais pasilinksminus. Labai

Mirė Juozas Svei 
karkas

Balandžio 30 d. ketvirtadienį 
trumpai pasirgęs pasimirė li- 
gonbuty Joniškiečių L. K. Kliu- 
bo narys, Juozas' Sveikaėkas. 
Kūnas randasi pašarvotas Pad
žiaus koplyčioj, 3238 So, Hal- 
sted St. Lai,dotuvČs įvyks pano- 
dėlio rytų iš Radžiaus koply
čios tiesiai į Tautiškas kapi
nes. Joniškiečių KHubo nariai, 
kuriems laikas pavėlina, malo
nėkite dalyvauti laidotuvėse.

A. a. Juozas Sveikackas bu
vo nevedęs, pusamžiuos sulau
kęs. čia Amerikoje neturėjo 
jokių giminių; Lietuvoj turėjo 
dvi seseris ir du broliu. Jo gim
tinis kaimas Mikšiunai, Joniš
kio parapijos. Laidojimo visus

Brunsvvick kombinacijos (£1 9IZ 
jramalonu ................

čia yra 
'Ciklai ji) >'<ali|iiii ir 
jllH i-iiniti 
resiy žemiau teinančiame

Park Maroons susirikiavo auvp 
narsiuosius basebalj' lošėjus ty 
susikibę su vienu svetimtaučių 
jauktu iš Cicero, pradėjo 'pava
sario sporto sezonų. Antrame 
beise bebėgdamas susižeidžiau 
koja, bet būdamas bolės svie^ 
dėju (pitcher’iu), norėdamas 
kad ncpralošus, ir sužeista ko
ja dėjau paskutines pastangas, 
kad Marųuette Maroonai išeitų 
laimėtojais. Tikslab tapo at? 
siektas. Ciceriečius apveikė
me. Po to greit nuvykau pas 
p. Jurevičienę, man pataisė7 ko. 
jų, p. John Mack parvežė į na
mus, kur jau radau belaukian
čius p-lės Norvidaitę, Lingaitę ir 
kitus, nes tų vakarų visi mar- 
(Įuettemaroonicčiai buvom su-

4177-83 Archer Avė
Tcl. LAFAYETTE 3171

M. KEŽAS, Vedėjas

Sekmadienį, geg. 3 d. Melda- 
žio svetainėj p. Dundulienės te
atro trupė perstato dramų “Ker
štinga Meilė”. Vakaro pelnas 
eina bedarbių šdfrnynoms.

Victorij.i Deveikiutė
Pasižymėjusi lošėjų meiliškų 

rolių, gegužės 3 d. dalyvauja 
lošime veikalo “Kerštinga Mei
lė”; tame veikale ji mylės savo 
nedora vyrų, keršys ir mylės, 
net ir nužudžiusį jį dar mylės 
ir bučiuos.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS 
Dideli, Modemiški Motorlaiviai ,

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Perverti 
>. Tarp ...

NEW YORKO * KMUPJŽDDS,

Specialės Ekskursijos į .Lietuvą 
Visos Išplaukia Motorla|vig “GBiPSHOLM”'

GEGUŽES 20 d. EkskursijA. Am. stiet/Tatii. Federacijos
BIRŽELIO 27 d. Pirma “JaunuMhj , Ekijd»r<dja” rengia 

Amerikos Lietuvių Ekon. Centras. . t 
LIEPOS 23 d. Specialč Lietuvių Ekskųjsijii. ’ 
RUGPJŪČIO 19 d? Am. Liet. Ekon. Centro Ekskursija.

l’liiliisnii) iiifermurtijų 
tigonli), ar bet

S W E I) *1 S ii
181 N. Michigan Avenue
21 Stąte Street,
10 State Street,

Jis yra rekomen 
duojamas per

SEKLYČIOM SETAI
peoploą Kompanija it- vėl patliRc djdj pirkiinų ttf labai 
mažų kilimu puiklpsjmeiil^iagoa dėl padarymo seklyčiom 
setų, kas daleis lan(cytojams Šių krautuvių jsigyli puikų 
setų tiesiog nuo išdirbpjy, DAR UŽ MAŽIAUS KAIP IŠ- 
DIRBYSTĖS KAŠTUS. ,

kiapu lietuvių fiymos The 
Peoplės FuČniture Co.; tai yra 
rakandų ir radio krautuvinin
kai, taipgi ir rakandų išdirbė
jai, kurių krautuvės randasi 
2536-40 W. 63rd SI., ir 4177- 
85 Archer Avė., Chicago, III.
Kaip girdėt, ryt dieninis pro

gramas susidės iš labai žingei
džių dalių, kurias išpildys pa
žymėtinos lietuvių meno jėgos.

^Naujienų” 96 nr. tilpusioj 
žinioj apie mirimų Katarinos 
Jusienės Lietuvoj, nebuvo su
minėta visos jos giminės.

Ištikrųjų turėjo būti pasa
kyta, kad velionė paliko pen
kis žentus ir šešias dukteris. 
Taigi tarpe toj žinutėj sumi
nėtų pavardžių nėra Marės 
ĄĮartinaitienės, žmonos Vincen
to Martinaičio, kurie turi gra
žų ūkį Michigano valstijoj, Bę- 
xoH miestelio Fountain, Mlch.

$ J 50.00 Victor ar Majestic radio 
už' pusę kainos po ................. .

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, lulnojs

. ‘ 4. < , > • ' ’»? ’ i1.-,* • ■ '■ĮhV',-* ’ . '

Prašykite savo groseminko arba aptiokorlaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuometi pašaukite j* - f A • 4 *■ ‘

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W- 37th Si, Chicago

pel aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

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

Stfooą. Thįgi, vardt 
MattMAi 1 Klitibo _ .

siausmo’ '

ferRm Arachi, Ąiitųnuj’ Peehj- j
akliui (Royce), taip p^ k

Koniui^ J. Grybui it* A. VamM

MALT TONIB’O
arba

| Laimėki! Buick Sedaną 
arba $2,900.00 pinigais.

kuris ulsakyti S| .•ipK.'irsfillhup aiiliūkys. visi^luii dykai
7 pasnžierių Bitick Sėdima arba jo pUnij vertę pijįjgaiH.
piidgalM už Kreitumi). Mosi taipgi Ifidalbislini! ii trfjf) lailifi) Fordu 
Kaulinau namini kriilulnijjij . "

x Laikrodž.hiH, SidabrinitiH peilius ir daiiff lijlir vertingi) 
siuitų dolerh) pinigais žinonCuns, kurie išris nuisų niinklę

Mes jau (įsame išdalinę (jaugiau 1 
apgarsinti musų biznį Mins ,lowell Casey' lalmfijo $.3,720.00, 

$3..375.00. Misa Auna Linkę 1 .......... ....................... -1-
$.3.0.30.00. Mrš. Robt. Elllnglon 1

I2O.OO. Daugiau kaip $7,500.00 
kuris yra garauluotas senos tižllkimos 

tvnrkypio tepūtai ija ir yra atdaras 
■, už Uhlcagos rybij.

$80.00 t Vertės 2-jų štnpių Jacųuard dengti, seklyčiom 
setai po

$100.00 Vertės 
setai po ....... ..  .

$510.00 Vertės 
set^i po .......... 

$140-00 Vertės 
seklyčiom setai po

$1 7'5.00 Vertės Mabogany hie<Jžk>, sb iplpoluioĮu COR
frieze po ..i...................... ................................... ..............................................................................................

$250.00 Vertės 3-jų šmotų augštos rutięs. Frieze.* arba fl* 4 29 DO 
antiųui velvct po .......      I
Labai skaittįągas- piešimų ir spalvų

, t fL*

Helena Grigaičlutė 
bedarbių naudai rengiama- 
vakare, gegužės 3 d. Melda- 
svetainėje. Balandžio 19 d. 

lošė karalienės rolę veikale 
“Graži Mageliona” ir savo duk
rai kalbėjo “Nežiūrėk meilės, 
bile tik garbingas vyras, tai ir 
tekėk”. Dabar ji kalbės' savo 
draugei, kuri be mieros myli sa
vo vyrų: “J?i aš mylėjau, tai tik 
meilę už meilę, o ne kitaip!”

Antanas Daukša 
jis, kaip paprastai, mažai su 
moterimis susipažinęs ,tai ir 
savo rolėje pasakys tokį komiš
kų išsitarimų: “Tai,jkas žin, ar 
aš vesiu. Labai maža gerų mer
ginų, kurioms galima butų pa
sitikėtai. Vesti ar nevesti?”

Jonas Pukinskas 
kuri vaidinant Petro rolę 
kale “Graži Mageliona” 
sveikino, sakydami, kad 
yra užgimęs tokiai rolei, kad tik* 
viena mergelę apsirinkęs ir tik 
ją vienų mylėti tegalįs, bet ge
gužes 3 d. Meldažio svetainėj 
jią parodys, kad myli net dvi iš 
sjpfifo ir abidvi myli ne tikrai. 

—Bedarbius užjaučiantis.

: vnr’ 
’ATįlS’<

Visos pastangos bus-pašvęstos pachryt kelionę atmintinį ir pilną įvairumų 
nialonurfių dėl tų kurie 1 dalyvaus ekskur«|joje. 
Reikalaukite Savo ^g«ąto Laivakortę *nt 

scandinaVIąn-ąMERICAN 'uisĘ ;
Lietuvos Paštų Valdybos kontfagetito' Peštoj Vežibti 

27 Sjjret, Neu> York City

248 Washington St., Ęoftpn, Mass. 131)«La St., Chicago, UI. 
969 St. Ąntginę 4<*>

Re n a- i a
į Ekonominis (
ivu “FRED 

Laivu “UNITE 
fčlį . Agentams

Robcrt HiiitIhoi). Mgi-„ DcįR. 11-1127 
315 K. 1‘eoria >SL. ('hiengo, III.

Aš išrišau ininklc ir aš trokštu laime 
Ii )>ri:-,4.

Vardan ...... L....... — _ __________ _

AdroHiiH ......... .—J.............................. .

Micstun .......................... .... aLibI.

A| apgnrsfiiiini), aiiluikyn. vlHišknl dykai, pilnai Įreng- 
Sedinii) arba jo pilni) vertę piiiigaiH ($2,000.00) ir 

Mok taipgi IšdaliiiHlmo G trfjf) langų Fordor Ford 
i pavcikHh) aulTiti). Slictlund arkliukų, Radio, 
peilitiH ir daug kiti)1 vertingi) prizu —* »C- 

kurie išriš niilHi) minklę ii' laimėti mum) 
jaugiau l<a|p $200,000.00 pinigain ir prizair.'■ . ‘ . ..... ....... ..., j jfyMt|.oni
n laimėjo* $2,<320.00, Mr. M. I). Įleidimui Ini- 

laimėjo $1,750.00 ir Mr, E. N. Garrott 
"" "') prizniH bus išdalintu su šiuo paslu- 

konipanijos. turinčios daugelio metų 
kiekvienam gyenanėium Jungtinėm)

i, 'Chicagos Lietuvių Chorus 
pirmyn”, nenorėdamas pasi
likti/ skolingas savo ‘ rėmėjams 
ir Chicugos publikai, uždarys 
įpul sezppo rengia gražių vaka
rą (iegužij) 9 di Lietuvių Au
ditorijoj. Buą pastatyta graži 
(įpębetė ^Gegužio Karalaitė”. 
Prie to choras yra prisirengęs 
sudainuoti keiptą naujų daine
lių. Po to šokiai iki vėlybos 
riaktiės. O kadangi yra šešta
dienio vakaras, tai visi turės 
laiko dalyvauti ir tuomi pa
remti tokią /prakilnią jaunuo
lių organizaciją.

— Rėmėjas.

MALT TONIS — EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS .

Klaipėdą1
Kam baladotis po svetimus kraštus. kucUtieę de| lietuvių yra palaikomas 

nuolatinis susisiekimas N«w York — Kopenhaga -— Kląįpėda. y

T Didžiausia-Bendra Ekskursija 
Gegužčs-May 13 & tąivu “UNITED STATES”

______________Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirio?-

1 ' .....jl ’ "'i. "I.’.
iv.j Xmerikdje Pirmoji EkĮkursija 
. Laitu “FRĘWąiK VJJF

...-'f ........... . 4 "•■■■»■*» T 1 y ' "■

Linktnuusia Vylių Ėkskiiriįa Tiesiog j kbAlptoA '■
- - B ~ d. Laivu “HEUKi OUV”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių '^Icjkufsijas1■,4r' 1

Amerikos Lietuvi 
Liepos-July 3 
Liepoš-July 25

Raskite 5 Veidus
Keli kareiviai iiiišislėiię inedžiuoKo ii' krumuow viršuj osąnčiame pavclloilč. 

veidai mul.vliH. I’ažinrėkite ar jus galite, jyon riusli. Kada 
nplbrinšklte pųifieliu apie kiekvieni), miHirašykite savo vaidų ir ad- 

kuponc ir priHiijHklc j| man luojaiui.

$900.00 Extra už Greitumą
Sale 7 Imjiažicrii) Buick Sedano, 0 Ford Sėdimi) ir duuge.Jh> kili) braugii) prizų — 
neskaitant šimtu diilerių pinigais — aš taipgi duosiu oxtra pinigini prizų sie
kianti $1)00.00 už greitumų luimėtojui Buick Sedano, tiilp kad jus galite lai
mėti $2,000.00. .Jei atsitiktų lygius skaičius, Ihih duoti antri lygus prizųis ir 
bliu kuriu laimėtoją gali gauti pinigais vieton laimėtų prizų, jei to pagciilautų. 
Išrlškito minklę, pripildykite' že- 
niiuti paduotų kuponų, ir prisiųs- 
kito jj man kaip greit galite, kad 
kvalifikuoti iirosai dalyvauti iai- 
mfliimd bendrų $7.500.00 prizų. 
KIEKVIENAS PASINAUDOS, Kas 
žino, jus galimi busite Laiminga
sis Pirmo Prizo Igdmotojas? Ap
simoka veikti greitai.

Pasiųskite šiandie

(’/’t :

PeoplesFurnitureCo
. KRAUTUVĖSE

DIDIS PASIULIJIMAS 
Aut Aukštos Rųšies

$44^P0
šmotų- Jatųųard dingti Seklyčiom ^38 00 
. ............... ... , .
šm^tų' graŽlbi 'i^alVos tikro Mdhaii

........
• “r .. , • , ‘ ’

šmotų Mohair arbfl'lapcstry j

Remkime Suvb Uostą

nuolatinis susisiekimas N<w York

Victor arba Coluinbia 
pusę kainos po ............. 1 W

T’*

6 ‘ ‘ 7'iv d ) i! IMt *vh 1 P,

WrŠ
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I

7
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gegužės 2, 1931
r " —...........................—■<

Phone Virginia, 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
4 556 So. Roc kuteli St.

CHKįAGO. ILL.

Tarp Chicagos 
Lietuvių •

nes laidotuvės
————

Dar pirmą kartą tarp 
Amerikos lietuvių 

pasirodo

Lietuviška Kava 
“Jacobs Star Coffee” 
Augštos rūšies išdirbimas. 

Geras skonis ir aromatas.
Reikalaukite pas savo 

, • groserninką.
niekiniai kenai po 1 ir 

po 1/2 svaro.
Uetuviai pamėginkite 

išdirbystės kavą.

• e

Jaunųjų balsai

savo

Lietuvių Drabužių
Krautuvė A *

DIDELIS PASIRINKI- SŽfA
MAS PAVASARINIŲ ir Z/jffl* U

VASARINIŲ ’ /JL’ *A

žemas kainas. '

1 * » DRABUŽIŲ. [F”

VYRAM. MOTERIMS.
MERGAITĖMS IR

VAIKAMS, ,
j k

Geriausių išdirbėjų tavorai u

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St

■ arti Richmond St.
Tel. Grovehill 0989

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki 
vai. po pietų.

I mai

Viena jaunutė dainininkė iš 
Chicagos Lietuvių Choro Pir- 
myri atsiuntė redakcijai savo 
pirmą sykį lietuviškai rašytą 
straipsnelį apie Choro rengiamą 
paskutinį šiam sezonui vakarą. 
Straipsnelį dedame mažai tai
sytą. Linksma, kad jaunuome
nė imasi už visų musų kultūros 
gyvenimo sričių: patys rengia 
ndums koncertus, stato operas, 
operetes, patys svečius kviečia 
ir patys jau ir į musų laikraš
čius rašo.

Ta ikrai laukiame daugiau to
kių rašinėlių. ‘

GEGUŽĖS KARALAITĖ
Kiekvienam skaitytojui kils 

j klausimas, kas tai yra ta Ge- 
I gūžės Karalaitė. Taigi, kaip tik 
yra gera progra pamatyti ją 
gegužės 9 d. Lietuvių Audito
rijoj. Simfonijos orkestrai pa 
dedant Chicagos Lietuvių Cho
ras Pirmyn stato scenoje, va
dovaujant p. Steponavičiui.

Nors šiemet šis choras gana 
sunkiai darbavosi, daugiau ne
gu kitais metais, bet jis nepa
ilsę ir šiandien dar sunkiai te
besidarbuoja perstatymui gra
žios operetės '“Gegužės Kara
laitės” sezonui pabaigti.

Taigi kviečiame kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti šiame gra- 

. žiame parengime.—G. J.

“Naujienose” jau buvo ra
šyta, kad mirė Marijona žeko- 
nienė-Grybiutė, dvi savaites 
pasirgusi, sulaukusi vos 42 me
tų amžiaus, kilusi iš šakių ap
skričio, Valių kaimo. Žckonai 
gyveno 7011 S. Mapplevvood 
avė.

Velionės laidotuvės ' įvyko 
penktadienį, gegužės 1 d. Iš 
namų išlydėta į Tautiškas ka
pines, kur jos vyras, Juozas 
Žekonis nupirko lotą. Laidotu
vės buvo nepaprastai skaitlin
gos: vienų automobilių priskai
tyta 119; gėlių vos tilpo į du 
vežimus. Ant kapinių prisirin
ko visa minia palydovų, atvy
kusių velionei paskutinį sudiev 
ištarti. Prie duobės p. Valan
čius pasakė gražią prakalbėlę; 
antras pakalbėjo art. Juozas 
Olšauskas. Pasirodė, kad Juo
zas yra ne tik geras artistas, 
bet ir puikus kalbėtojas.. Dau
gumą žmonių pravirkdė. Lai
dotuvėms patarnavo graborius 
Kadžius.

Velionė buvo širdingo budo 
moteris ir visų, mylima, todėl 
jos verkė ne, vien tik jos su-\ 
nus-auklėtinis Antanas Royfce,i

MCI 1IVI O 101 UlnllJIUj Ilk AlillCCy

ar bus ruduo, žiema, ar taip 
pat pavasaris, kada žiedai 
skleidžiasi ir šaulę gyvybę iš 
numirusių kelia...' —*Pustapedis

Radio programai

kelionę padarius smagią, sau
gią ir įdomią. .

Iš anksto užsisakydarpi vie
tas ant laivo esate užtikrinti 
kad gausite geriausius kamba
rius.

J. Mačiuko raštinėj, 6812 
So, Western Avė., 2:30 vai. po 
pietų. Visi nariai ir narės esate 
kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų, kurie tu
ri būti būtinai apsvarstyti dėl 
gerovės SLA. ir 260 kuopos.

Kreipkitės tuojaus dėl infor- ’ 
macijųj Naujienų ofisą. 
Laivakorčių Skyriaus Vedėjas, 

T. Rypkevičia-

Mes PERKAME
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki-

Bridgeport
Stomach 
j naują

$80.00 už $100 vertės Bo
ną ir $-10.00 už $50 vertės.

Atsilankyki! ypatiškai 
regis-arba prisupkite 

t motame laiške, tuoj gau
si I e bankus čekį.

*1 f

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

Siunčiame pinigps Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

Išdirbėjai Sialute 1 
Bitters persikėlė į 

vietą

Išdirbėjai Salute 
Bitters persikraustė, 
sted St. ant Auburn 
bartinis adresas yra 
burn 
buvo 
dejas 
brose 
tokia
Halsted. Nors praeivių mažiau, 
bet čia daugiausia rėmėjai yra 
visi vietiniai žmonės. Iš toliau 
kostumerių mažai turi bent 
vienas biznis.

Stomach 
nuo Hal- 
Ave. Da- 
3357 Au-

Avė., pirmesnis adresas 
3318 So. Halsted St. Ve- 
minėto biznio ponas Am- 
'sako, kad Auburn Avė. 
pat biznio gatvė, kaip ir

žvalgas.
..f

—!•■>

Istorinis s

Radio Programas
A » - .. ,,. y

Bus leidžiamos Lietuvių Dainos ir muzika į visą Pasaulį.
Taipgi bus bandoma pasiekti ir Lietuvą iš stoties W. 9.

Nepamirškite užstatyti savo radio Sukatoj, Gegužes 2, 
pradžia 11 :.‘M) valandą vakare, bus girdėti Chicagoj ir 

, apielinkėje.

Dalyvauja: VANAGAITIS, OLŠAUSKAS, RIMKUS, 
SAURIS ir kiti BUDRIKO štabo Artistai.

Budriko Radio Programas Nedėlioj bus tuo pačiu laiku. 
. iš stoties W. (L F. L. nuo 1 įki 2 vai. po pietų.

b ■ ■ ■ ■ -

FRIGIDAIRE
elektrikinių ledaunių agentūra-/—Refrigera torių 

didelis išpardavimas Budrikę Krautuvėj.

FRIGIDAIRE Gerieiral Motors yra vieni ge 
riaušių Ic&Box Electric

■

■i9S.F.Biidrik,!!£
PARDAVĖJAI RADIO, PIANŲ RAKANDŲ

3417-21 South Halsted Street
• Tel. Boulevard 8167 ir 4705

džiaugsmui, tik 
užgesusią 

♦
tik pavyz- 
maloni ir

jos vyras Juozas, oroiis Jurgis 
Grybas, pusbroliai K. Kudrius 
ir J. Bakšys, giminaitis Anta
nas Vanagaitis, bet iy visi su; 
sirinkusių draugų ir pažįstamų 
minia. Pavasaris ką tik pradė
jo skleisti, jau žiedai atsirado, 
gyvybė atsigauna, saulė spin
duliais nuŽerusi žemę; visi ren
giasi nhujam 
vieną gerą,
gyvybę laidojome.

Velionė buvo ne 
dingą šeimininkė, 
sociali moteris, bet taip jau
veikliai dalyvavo lietuviškame 
visuomenės ir kultūros gyveni
me. Ji buvo narys SLA. 251 
kuopos ir šviesos ir Dramos 
Draugijos. Ji irgi tikėjosi ir 
planavo daug ką padaryti šią 
vhsarą. Ir Marquette-parkie- 
čiai, dziumdziai, Marquette ma- 
rooniečiai, jaunimas,* Boyce 

/Įrangai, tikėjosi po senovei 
turėti jaukią užeigą tetulytes 
namuose. Deja, amžinybė ją 
pašaukė kaip tik tuo laiku, ka
da taip visiems norisi gyventi..

Palikę gerąją, te,ulę po storu 
žemes sluoksniu, grįžome na
mo galvas nuleidę. Saulė šyp
sojosi ir maloniai šiluma kute
no veidus, o mintys * kalbėjo: 
Sudiev, Marijona, ir ligi pasi
matymo Tautiškos kapinės. Ka- 

■ I

GERIAUSIAS 
I KĄ PINIGAS 
I GĄLI PIRKTI

;■ Tiktai Budvveiser’ kokybė 
r. gali užtikrinti tokias pasek- 
•mes, kokių jus tikitės. Nėra 
nieko panašaus į Budwciser 
Barley-Malt Syrup. Geresnio 
produkto negalima gauti už 
jokią kainą—tai yra “ge
riausias ką pinigas gali pirk- 

‘> ti" ir įrodys tą faktą, kad 
jis vyrauja virš visų kitų 
savo skoniu ir maistingumu

PnsiklnuHykito Tony Cnbooch, 
Ai>h<‘ų*ei-BiiKch vieno žmogaus 
radio , programo kiekviertu Pa- 
nedfillo vakarą visu. Cohtmbia 
Broadettaling System 'tinklu. 
5

Budweiser
Barley-Malt Syrap

V . light or dark—rich in bqdy

\ bVSCH v

\\W\\ Gin^rAle

—FLAVOR JUST RIGHT ■ ' lįSjlįm
x | . V M 'fi**

It pays to buy the best
Vse ųuality produets Jrom

^av°Pite //
•< the House of
ANHEUSER-BUSCH

•T. LOU1S BM.n9

1 X.

Sunkių Laikų Šokiai
-Rengiami-

Raudonos Rožes Basketball Kliubo į
T '' v -S i . . ' A*.C;

ŠEŠTADIENY,

Gegužės WX 1931
1 j . . J * •

Lietuvių Liuosybes svetainėj
1401 STREET ir 49th COURT, CICERO.

* ? • :• ■? . . V ' . ‘

Muzika Buck Jonės Orkestro ‘ 1 t .

Pradžia 8 vai. va’k. Tikietas, su drabužių padėjimu, 60c.
• Perkant iŠ kalno 45c.

Lietuviu dainos aplink pasauli
i ‘ t '

šiandien, šeštadienį, 11:30 
vai. naktį iš WCFL ir W9XAA 
stočių trumpomis radio bango
mis bus siunčiama lietuvių dai
nos apilnk 
nuo 1 ligi 2 vai.
WCHL 
lietuvių 
vaujant 
Akvilei 
naujų dainininkų. Budriko or
kestrą grieš lietuviškus šokius. •>

pasaulį. Nedėlioj 
po pietų iš 

bus duodama reguliarė 
radio programa, daly- 

Kastantui Sa’b o n i u i,
Ančiutei ir eilei kitu

Važiuokite Lietuvon
’ ’ t

Sekanti ir didžiausia Naujie
nų Ekskursija išplauks laivu 
“Rotterdam” Birželio 6 dieną, 
šiai ekskursijai vadovaus 4 di
džiausi ir įtakingiausi' lietuvių 
laikraščiai Amerikoje. Patyrę

Kviečia Valdyba 
v t

Baltgudžių radio 
programa 

-----------------*11.^., ...

Sekmadienį, geg. d. iš sto
tiesWEDC (1210 kil.) nuo4:30. 
5 vai. popiet “Baltgudžių Tri
būna” duoda’ radio pusvalandį. 
Kalbės apie Raltgudijų angliš
kai p. Povilas Kančer ir dai
nuos operos dainininkas Maksim 
Kosteliuk. Galima pasiteirauti 
telefonu Brunswick 3937.

Pranešimas SLA. 260 
kp. nariams

Marquette Purk, SLA. 260 
kuopa laikys savo mėnesinį su
sirinkimą Gegužio 3 dieną, p.

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

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfutinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treatr 

mentai
S ved likot Mankltiniman ir Elektri- 

kinit asai ai.
i *

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

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

Moterų Skyrius atdaras Utarnln- 
kals nuo 8 iki -12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
165T W. 45th SL

Kampas Paulina St.
I

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

po pietų.
Phone Boutevard 4552 

l ------------

Didelis Atidarymas
LIETUVIU ROJAU

— . * t. ■ •

Kviečiame visus lietuvius atvažiuoti į musų šių metų atidarymą LIETUVIŲ RO
JAUS, kuris 'randasi Spring Forešt,, III. (Pirmiau vadintas Willow Springs).

' ( IŠKILMINGAS ATII)AKYMAS ĮVYKS

Subatoj ir Nedėlioj, Gegužės-May 2 ir 3, 1931

‘ S. P. KAZYVELL^
( Kazlauskas) ’ 

Savininkas Lietuvių Po jaus

CTHCAOO

SPRING 
fflFOREST. IL
VI Š.P. faunu*//Ch

| , Mrtu #tyrią,

■

L, „w.rl-r,-.4-,"-T į iiį^Tįii 
‘/'-'••i ’

Gana jums kankintis didmiesčio smarvėj, durnuose 
ir dulkėse, išvažiuokite ant tyro oro, taipgi atsives
kite ir savo šeimyną į šį gražų Lietuvių Rojų; pra- 
leiskite čia visą* dieną; apžiūrėkite jos grožybes ir 
pasirinkite lotą dėl ateities, dėl jūsų šeimynos svei- 
katosv ramumo, ekonomiško gyvenimo; nerasite , 
kitur geresnės vietos kaip tik LIETUVIŲ ROJUJE.

Čia parsiduoda l-į ir V2 akro lotai už labai žemas 
■ kainas; nuo ir aukščiau; mažą dalį įmokėti, 
'likusius Lengvais mėnesiniais mokesčiais, per pen
kis metus.

Patogumai; gasas, elektra, gatvekariai, geležinke
lis, cementinis vieškelis, mokykla, krautuvės, par
kas.

Tekstai yra labai pigus, palyginant prie didmies
čio taksų. Už musų 50 pėdų lotą taksai yra tiktai 
<$3.65. Per penkis metus kiekvienas savininkas su- 
taupina beveik tiek, kieję lotas kainavo.

Netoli 200 lotų jau yra parduota Lietuvių Rojuje. 
Tie visi pirkėjai nepadarė klaidos pirkdami čia 
lotus,ir' statydami namus.

Mes kviečiame visus lietuvius prisidėti prie augi
nimo šio musų Lietuvių, Rojaus. Jūsų laikas bus 
naudingai suvartotas kuomet atvažiuosite ir patys 
persitikrinsite.

V’ ■/-' h A ■
"A.,’ , r'>■'*> ’l , ■________________ 1 \__________

S. P. Kazw<:> & fin
'• « . * * ’■ ’

(Kazlauskas, tai ta pati ypataj
■

REAL ĖST ATE BROKE RS and SUBDIVIDERS
' 2839 West 63rd Street Chicago, Illinois

Telefonas REPUBLIC 8899



CHICAGOS ŽINIOS
S. D. LACHAVICH

RACINE. WIS

MYKOLAS VIJŪNAS

Graboriiri
Phone Boulevard 4139 Lietuves AkušerėsJUOZAPAS SVE1KACKAS

9252

Advokatai
Metines Mirties Sukaktuvės

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

4442 South Western Aveniu
AkiiĮ Gydytojai

JUOZAPAS STRIPEIKAS

brolvaikius

CHICAi

bran

Ketvergais ofisai uždaryti.

Antanas Rendokas

Lietuviai Gydytojai

Namie 8-9 ryte.

Giminaičiai

2 lubos

RaVenswood 1664Namų Tel

įKu&jfe iii!

vyrą 
žentą

Telefonas

Cicero 3724

Stockyardų riksmas net 
net Vokietijoj girdėti

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

8:10 vai. 
Kėdainių

Subatomis 
it 7-8 p. 
susitarimą

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netie

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Parodos atidarytos nuo 1 ligi 
10 vai. ] 
nekainuoja

4930 W. 13th St.
Delsi sunkiu 1 

Sidabro F............
Porceliano

seserų 
gimines 
si J. Radžiaųs 
Halsted St.

Telefonai

Boulevard 5203

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Canal 6222

1646 W. 46th St

Virš 11,000 namų darbo me 
no dalykėlių, siuvinėjimų, pyni

mų, drabužių, lempoms abažū
rų, poduškaičių, patiesalų, dang
čių, miniaturiniy namelių, or- 
laivelių, drožinių, rentinių, kar
pymų, paukštinyčių, baldų mo
delių, laivelių ir kitokių įvairių 
mokyklų vaikų dirbinių paroda 
atsidaro nuo gegužės 1 d. ligi 
11 d. įvairiose West Park ko
lonijos. parkuose, kaip tai' Hol-

LIETUVIS GRABORIUS

Tek Randblpb 0331

panedėly, gegužės 4 d., 2 vai. p( 
nulydėtas į Tautiškas kapines.
Kendoko giminės, draugai ir pažįs 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ii

West Park rankdarbių 
paroda

Desperatingas kiaulių, avių, 
karvių ir Tūkstančių kitų gy
vulių diksmas vedant skersti 
bus girdimas net Europoj, ypa
tingai Vokietijoje! National 
Broadcasting Company nutarė

stein Parko^LaFolette, Douglas 
Park, Sheridan, Austin Tdwn 
Hali, Pulaski, Harrison, Stan- 
ford, Dvorak, Union Blackhawk 
ir kt.

Musų patarnavimas lai 
dotuvčsc ir kokiame rci 
kale visuomet ęsti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dcL kad .neturime iš 
laidų užlaikymui sky

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P; Mažeika, tėl 
Yards 1138.

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

merginom patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6890 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ar. 

Tel. Prospect 8525

Phone Ganai 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Florencija iš Sister of 
vienuolyno. Erie. Pa., ir 
Kūnas pašarvotas randasi

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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

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

Tel. Wcst 2860 '
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Sąžiningai ir pi
giai ‘ patarnauju 
dieną ir nakt} 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkę.

2205 Lake St.
Tel. Melrose. 
Park 797

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. Ą. R. BLUMENTHAL
'■ OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

LOVEIKIS 
, KVIETKININKAS .

’ NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatonie'T Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Td. Ęoulevard 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phon'e 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* 40 iki 12

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvi. Advokatas 

4631 8b. Ashland

. j T<1. Republic 9723

Phone '

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

,1.: i—3 ir 7-—-8: Ned. 10—12 ryto 
zidencija 6640 So. Mapleivood Avė.

Telefonas Republic 7868

įvyks pirmadieny
10 vai. ryte iš Ra

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. Vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v.'ryto iki 1 v. p. p.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas". 3-J02 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Visi a. a. Juozapo Sveikacko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Laidotuvėmis rūpinasi A. Yo- 
kantas. Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Radžius. tel. Victory 
4088.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd SL 
Arti Leavitt Št.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėcnyčioj ftuo 9 iki 6

(John Bagdžiu 
LIETUVIS 

105 W. Adams
Telephone

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

< 3147 Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
« nuo 6 iki 9 valandos vakare

Vidikas- 
Luievičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas < 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard !7589

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

su šiuo pasauliu gegužės 1 d., 
sulaukęs pusės amžiaus; gimęs

Kėdainių apskr. Paliko dideliame nubudime gimi- 
MARIJONĄ MOLIS, Jurgį Puleikį ir žmoną, Wil- 

Margaretą Paulauskienę ir vyrą, 
.. Laidotuvėmis rūpinasi Marijona 
Avė. Kūnas pašarvotas randasi S. 
3319 Auburn Avė.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2F15 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

__ ___  M V? SS?
Traukimas be skausmo

.Phone 
Hemlock

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy U Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Persiskyr 
ryte 1931 m. 
pa ra p., 
naičius 
liam Puleikį ir žmoną, 
Francis Evans ir vyrą 
Molis, 110 S. Harlem 
P. Mažeikos koplyčioj)

Laidotuvės įvyks 
piet, iš koplyčios bus

• Y’ ,

Visi a. a. Antano 
tami esat nuoširdžiai 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame

paleisti ant radio kiaulių Žvė- 
g|sį ir kitokių gyvulių prieš
mirtinius balsus... Mat, vokie
čiai ypatingai mėgsta kiaule- 
ną, tai gal jiems ir kiaulių hal
sas bus įdomus.

REUMATIZMAS
Mrs. L. L BUrns, 4431 LaCrossc Avė., 

rašo: “Per apie 4 metus aš turėjau re
umatizmą, konstipaciją, moterų pakriki- 
pus, aštrius dieglius nugaroje ir galvos 
skaudėjimą. Aš buvau suvargusi ir iš
bandžiusi viską be pasekmių. Pagalios aš 
nuėjau pas Dr. P. D. Šymanskį, 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 Dyr 
kai 5 dienų žolių gydymą!

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo} svaigimo, 
akių aptbniny), nervuotųmo, 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. Ncdėlioj nuo 10 iki 
(2 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ/SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitjkimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

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

' Tęl. Kenwood 5107
VALANDOS: ' \'

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Persiskyrė su šiuo pasauliu bal. 
30 d.. 1:40 vai. po piet, 1931 
m., sulaukęs 57 metų amžiaus, 
gimęs Šiaulių apskr., Joniškio pa- 
rap.. Mikšiunų kaime. Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko dide
liame nuliudime Lietuvoj du bro
liu — Kazimierą ir Tadeušą, dvi

■ Brigitą ir Magdaleną ir 
Kūnas pašarvotas randa- 

koplyčioj, 323 8 S.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145. Milivaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Persiskyrė su šiuo pasauliu 2 d. 
gegužės. 1930 m., paėjo iš |<auno 
Rėdybos. Vilkmergės apskr., Pa
baisko valse., Vaitkunų kaimo. 
Paliko dideliame nuliudime 
Juozapą, dukterį Marie ir 
Stasį Allman ir anūką.

Liūdnai atminčiai musų 
gios žmonos ir motinos bus lai
komos šv. Mišios Poor Claires 
bažnyčioje 2 d. gegužės, 1931

Mes tave musij brangioji žmo
na ir motina niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesugrį- 
ši, bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas Tave iteisime. Lauk mus atei
nant!

Mykolą. Antaną 
kus, 
Martyną. Joną 
brolienę Oną Kliuksi, du draugus 
— Augustą ir Gabrielių Stakaus- 
k’us ir gimines, o* Lietuvoj du bro
lius ic 5 seseris. Kūnas pašarvo
tas randasi 4605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužės 4 d.. 8 vai. ryte iš Eudei- 
kio koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškaus Kliuko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Pusbroliai, Brolvaikiai, Broliene, 

Draugai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Eudeikis. tel. Yards 1741.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street 
Room 1701 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai, vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—-Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vašalle—Pan„ Ser. ir Pitnyčios vak.

Laidotuvės 
gegužės 4 d., 
džiaus koplyčios į Tautiškas ka 
pines.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

FRANCIŠKUS KLIUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 30 d.. 1:10 vai. po piet 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus; 
gimęs Švenčionių apskr., Čekonit 
parap.. šilaitiškių kaime. Ameri
koj išgyveno 20 metų. Paliko di
deliame nuliudime tris pusbrolius

Mykolą Kliu- 
i — Juozapą 

Antaną Kliukus,

Staigiai, nesirgęs, pasimirė ba
landžio 30 d.. 12 vai. naktį, 
1931 m.,' sulaukęs 41 metų am
žiaus. gimęs Kunigiškių kaime, 
Žemaitkiemio parap.. Vilkmergės 
apskr. Paliko dideliame nuliudime 
brolį Justiną, pusbrolį Vladą Vi
jūną, o Lietuvoj tėvą ir seserį. 
Kūnas pašarvotas randasi Christcn- 
sen koplyčioj. 1 728 Washington 
Avė, Racine. Wis.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gegužės 4 d.. 2 vai. po piet iš 
koplyčios bus nulydėtas į kapines.

Visi a. a. Mykolo Vijūno gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Brolis ir Pusbrolis.

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 

' nuo 6 iki 9 valandai vakaro

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet taikiame širdingų, simpatingų ii* i^mų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai, reikalingas.’ 

i. g EUOEIKSS & B 
. JŪSŲ GRABORIAI ' , •

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue, 

Viii TMonaii YARDS 1741 ir 174.2 , , .

S. M;' SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
• 77 W. Wuhlngton St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Milivaukee Avė. 

(kampas • North ir Damen Avės) 
Tel. Brunsvvick 8281 

Utarn., Kątv. ir 
Ofiso valandos: 1-3 

Nedėliotais pagal

Ofisas ir. Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

» 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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 Ralph C. ČupIer,M.D. 
CHIRURGAS 

Oakleu ir |4 5tr Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedlliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vii. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomit 1 iki 4 v. v.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamiiotojas

4729 South Ashland Avė
CHICAGO, ILL 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir' Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. pd pietų ir nuo 7 iki 8:30 vąj. 
vakaru. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvvay 2880

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS 

ūi. Tel. Cicero 49 
laikų kainos nupigintos

-------------- - -------
Crown»

PADĖKAVONĖ '
A. a. Darata Suveizdienė. ku

ri mirė balandžio 23 dieną. 1931 
m., ir palaidota tapo balandžio 
27 d., o dabar ilsis Lietuvių Tau
tiškose kapinėse, amžinai nutilus 
ir negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo ją į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms. Dė- 
kavojame visiems už gražius gėlių 
rožių vainikus, tai yra: p-lei O. 
Janusevičiutei f krikšto d.ukurei). 
pp. A. Balaišiams. p. J. Grigaliū
nui, pp. M. D. Krisiken. drau
gėms ir draugams iš Calumet 
Park. Roselando draugėms ir drau
gams ir Loveikiui. kvietkininkui 
Dtkavojame graboriui A. Masals
kiui. dėkavojame M. Basevičiui 
už gražią kalbą, dėkavojame grabo 
nešėjams, dėkavojame visiems, ku
rie važiavo į kapines sudarydami 
didelį skaitlių automobilių ir pa 
galios dėkavojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms. Mu
sų nuliudime gal kam ir pamir
šome padėkoti. taigi meldžiame 
atleisti. O tau. musų mylima mo
teris ir motinėlė, sakome: ilsėkis 
šakoj žemėje!

Nubudę liekame
Vyras ir Sūnūs.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 1 d.. 6 vai. vakare, 1931 
m., sulaukęs 54 metų amžiaus; 
gimęs Telšių apskr.. mieste ir pa
rap. Amerikoj išgyveno 27 me
tus. Paliko dideliame nuliudime 
moteris Pranciška, po tėvais Ge
čaitė. 4 sunai — Juozapas. Sta
nislovas, Adomas ir Antanas, duk- 
tė-sesuo 
Mercy 
giminės.
6129 S. Troy St.

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužės 4 d., 8 vai. ryte iš namų j 
Užgimimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Stripeikos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami f dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekama

Moteris, Vaikai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. tel. Yards 1741x

Cor. VVathington and Clark S t s. 
Ofiso Td. Central 2978 

Namų Td. Hyde Pirk 3395
■ iiį)...t&Alm—ii...... iŽii>i»ii > i lii ii—*»^—**«»M*^a**»*>

JOHN K BORDEN 
...

SL, . Room 2117 
ndolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Tdtphone Roosevelt 9090

* * “ Td. Republic 9600

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

52 Ėast 107th St.
kampas Michigan Are.

Pullman 5950—-namų Pull. 6377

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

Nuliūdę liekame

Vyras, Duktė ir Giminės, 
į r■■■BaaBa—M—an—f

ĮvairtU Gydytojai —c———w« r—— -.r—>

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Idand Avė.

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

Res. Phone Fairfax 6353 z

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidntmitttyje 
Room >414

One North La Šalie Bldg. ‘ 
One North ija Baile fff.'

(Cor. La Šalie and Madison Sta.)' 
Ofiso Td. State 2f04t 4412

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

DR X J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Stiite 3 
Td. Prospecf '10Ž8

Rez. 23$9 S. Letvitt St. Canal 2330 
Ofiso valandoj 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį >

įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS X—

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

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

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

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

Td. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

įlydė Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel, Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 193 9

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, Iii.

, SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr. I 

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
O.'Hho tclofohM Virginla 0030 

Ruz. Tel. Von Burtui 5H58

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 no nleti). 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedčlloni nuo 10 iki 12 die

nų. Nainį) ofinas North Sldo
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

m*



NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, gegužės 2, 1931

Tarp Chicagos
Lietuvių

» . -■■■■<- , J *■ •

Birutės “Raganius”
• ’* * ♦ »> ♦

RYTOJ VAKĄRĄ ‘

Tai vienai žymiausių įvykių
Chicago j i

Be daug ž<xlžių, veikalas, ku
rį Muzikos ir Dramos Draugija 
“Birutė” persta to Lietuvių Au
ditorijoj šj sekmadienio vaka
rų gegužėj 3 d., dalyvaujant vi
sam chorui, specialiam orkest
rui, baletui ir geriausiems ar
tistams dainininkams, yra vie
na didžiausių šio sezono nau
jienų, apie kurią galima bus ir 
teks daug kalbėti jį pamačius ir 
išgirdus. Todėl lai nė vienas 
neužmiršta, kad opera “Raga
nius” prasideda lygiai 8 vaka
ro, ir kad Vėliau' nuvykus gali 
nebebūti yietos.—-NajauČiąs.

Elena Pečiukaitytė

tuoj ant Europoje su savo vyru 
šokėju p. De Milo kelius kartus 
•aplankė Lietuvą. Sakosi, jog 
pažįstanti daugiau lietuvių Lie
tuvoj, negu Amerikoj. Jos dėdė 
esąs žinomas prof. Šimkus.

Į Naujienas atėjus susipažin 
ti su lietuviais. Norinti pašok
ti Chicagos-lietuviams. Dabar 
laikinai gyvenanti Chicagoje. 
keletą dienų atgal šokusi “Mū
šio Box Review’‘ perstatyme, 
Detroite.

Malonu yra, kuomet lietu
vaitės neužmiršta savųjų ir 
taip širdingai kaip p. Staselė 
De Milo apie savus kalba.

—Reporterė N°. 2.

J. Sinkus perkėlė biz
nį į naują vietą

J. Sinkus, plačiai žinomas 
realestatininkas, kuris per ke 
lis metus turėjo ofisą po adre
su 6959 S. Halstecr St., šiomis 
dienomis persikėlė į naują vie
tą, būtent, 1039,W. 69 St. Te-f 
lefonas pasilieka tas pat: Nor
mai 4400.

Be to, p. Sinkus atidarė savo 
skyrių Gary, Ind. Jo skyrius 
randasi Gary State banko tror 
besyj, Broadvvay ir Fifth Avė. 
To skyriaus vedėju yra G. žu- . ■ • wris.

Marąuette Park 1
Surprize party Schivatlzam Paminėjimui 

\7kos metų ženybinio gyvenimo.,^.

S ubą toje, balandžio 25 d. surengė 
party dėl pp. Schwartzu, kurie gyveno 
5614 So. Wabash Avė. Surprize par- 
tės paprastai rengia jubiliantų namuose, 
bėt čia buvo kaip tik antraip.

Party įvyko pp. Sriubų namuose 
6941 So. Claremont Avė. Ponas Sriu
bas yra biznierius I8tos apielinkėi. už
laiko viešą užeigą. 733 W. 18th St.

------ ------ - - ’ - Į L .

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Pp. Schwartzai buvo užkviesti į sve
čius pas Sriubus. Kada jie atvyko, tai 
jus sutiko apie 100 ypatų , su sveikini-, 
mais. Ko jie visai nesitikėjo. Kadan
gi Sriubų yra erdvus beiseinentas ir dar 
pora flatų, tai svečiai galėjo sutilpti. 
Prie rūpestingai prirengtos skanios va
karienės buvo pasakyta keletas prakalbų 
ponia Sriubiehė pasakė atatinkamą pra
kalbą jubiliantų pagerbimui. Antanas 
Bagočius savo kalba daugiausia prijuoki
no, klausytojus. Ponas Schvvartz ir 
SchAvantzienė ' padėkavojo už pagerbimą 
jų ir užkvietė atvažiuoti į farmą Good 
man, Wis.: jie apleido Chicago gegu
žės 1 mą dieną.

Svečiai gražiai linksminos net ir ne
dėliok visą dieną.

— Dalyvis.

"Raganius^* ~ komiška opera, gra
žus ir tikrai žavėjaiftfc muzikali* veika
las. Perstatys “Birutė* cįhoras, nedė
lioj, gegužės ,3, d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj. Po 
šokiai prie geros muzikos, 
čia atsilankyti.

perstatymo 
Visus kvie- 
Valdyba.

Bridgeport. Simano 
draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, gegužės 3 dieną, 12 vąh dieną,1 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Nariai 
privalote pribūti, nes yra svarbių reika
lų apsvarstyti, tąipgi nepamirškite mo
kesčius apsimokėti. P. K., nut. rašt.

Daukanto

Automobiles

PRANEŠIMAI
■

Teatras ir Balius Bedarbių naudai ren
gia sujungtoms spėkomis M. Dunduli? 
nes artistų grupė ir Spietilos orkestrą, 
gegužės 3 d.z 7:00 vai. vak., 1931 m., 
M. Meldažio svetainėje, bus sulošta 
trumpas veikalas 3 aktų tragedija 
“Kerštinga Meilė”.

Rengimo Komitetas-

Pranešimas Kriaučiams. — ,Tapo su
organizuota kriaučių k|iubąs. J^itras su
sirinkimas įvyks gegužes 6 d., 8 v. v. 
Rarnova Cleaners U Dyęrs, 1 3 38 W. 
8 7 St. Nariai ir dar nepriklausantys 
malonėkite atsilankyti, turim daug su
manymų ir reikalų aptarti - Valdyba.

■■■ ■ iimaii i

CLflSSIFIE p AūS
J. H. Riczkus

ij

MALEVOS — VARNIŠIAI

4357 S. Maplewood Av.
Tel. Lafayette 7545

GERIAUSIA KOKYBĖ —- 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

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

$3.65 gal.
Tyras Boiled Linseed Aliejus $1 gal. 
Dutch Boy White Lead 100 svarų 

$1 1.35

Educatlonal 
Mokykla* ^•w^*^^#^^^*w*^^<^^w^Uvp^SįV*^*>l*s************1******’ 

MOKYKIS BARBARYSTĖS 
ė AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk artią rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 1 ’ 

672 Wes( Madison Street
— —■■■■ " ■ ■>1   ”     if y y—■-!»■ ■■■*■! ■ ■ ii i—

GREITAI iR PIGIAI 
IŠMOKINAME'ANGLlJ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, 'aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyki05 nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėųe$iųs; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abelną 
mokslą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busit abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

„ J. P. OLEKAS, Mokytojas .

3106 So. Halsted St.
CHięAGO, 1LL. ,1

LINCOLN VĖLIAUSIO MODELIO 
SPECIALIAI CUSTOM BUILT 

SEDANAS
’ Mano išvažįuotas tiktai 80QQ mylių 

ir yra kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. 
Jus negalėsite suprasti kaip gražus šis 
karas yra, jei neateisite ir patys jo ne
pamatysite. Šeši originaliai balloon tai- 
rai kaip nauji. Aš rūpestingai karą 
prižiūrėjau ir jis kiekvienu žvilgsniu yra 
visiškai naujas. Kainavo man virš 
$4,250 trumpą ląiką atgal. Aš turiu 
tuojaus sukelti pinigų ir paaukosiu jį 
tiktai už $4 50. 
šaukite nedėlioj, 
Avė. Apt. 1.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia .

Exchange—Mainai

Turi būti cash. Atsi- 
<2238 North Savvyer

CADILLAC SPORT 
SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti savo ka
rą, kurį pirkau tik keli mėnesiai atgal 
ir kurį išvažinėjau tik kelis šimtus my
lių. Pilnai įrengtas. Geras originalia 
užbaigimas. Tairai kaip visiškai nau
ji. Karą reikia pamatyti, kad jį įver
tinus, nes jis yra tikrai visiškai naur 
jas karas. Aš esu priverstas parduoti, 
kad sukelti pinigų. Pirmas $400 pa
ims jį. -Namie visą dieną nedėlioj. 
2231 North Kedzie Avė. Ist flat.

NAŠLĖ PA AUKOS x

NASH “Advanced“ 6. vėliausio Mode
lio Sedan. Jis buvo storadžiuj per 10 
mėnesių ir yra beveik nevartotas. Aš 
neturiu kas važiuotų mano karu, todėl 
aš turiu jį parduoti. Karas yra pil
nai įrengtas su 4 ratų brėkiais, balloon 
tairais kaip nauji ir daug extras. Kai
navo man beveik $1,950, paaukosiu jį 
už tiktai $275. . 2538 North California 
Avė. Ist fioor.

PACKARD SEDAN

Vėliausio modelio. Finansinės aplin
kybės priverčia mane paaukoti savo ka
rą, kuris yra pilnai įrengtas su daug 
extras. Karas mano išvažiuotas tiktai 
9.000 mylių labai atsargiai, turėjo ge
riausią priežiūrą. Man labai reikia 
pinigų ir turiu tuojaus parduoti karą. 
Priimsiu $3 50. - 184 5 South Central
Park Avė, arti Ogden Avė., Ist apt.

AUTOMOBILIUS Dodge Six, mažai 
vartotas, parsiduoda dėl vyro mirties, 
nebrangiai. , i Galima matyti nedėlioję iki 
1 vai. 4628 S. Rockwell St. 2 lubos.

REIKALINGA moteris patyrusi in
dų plovėja.

4169 So. Halsted St.

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

> ---------O---------
a

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GASOLINO STOTIS. 6,000 auto
mobilių, pravažiuoja į vieną valandą. 
Pilnai apgyventa vieta.' Visi permitai 
išimti ir apmokėti. Pigi renda. 
duosiu pigiai. Savininkas 

5200 So. Western Avė. 
0

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

Par-

PARDAVIMUI gasolin stadon Wau- 
kegan, -111. Kaina $600.00. Atsišau
kite pas Stanley Torauskis, 7230 So. 
Rockwell St. Tel. Hemlock 0765.

GROSERNĖ parsiduoda visai pigiai, 
geroje apielinkėje, Englewood distrikte, 
tarp švedų ir airišių. biznis geras, prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos. 
44 54 So. Western Avė. Lafayette 4089.

Keal Estete For Sale

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANŠ « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, fatmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apitlinkčs ir kur yra ar 
kas yra. perkam notas, 2nd mortgage 
ir pąrupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
O

PARDAVIMUI Hardware Storas la
bai pigiai. Kas pirmesnis, tas laimes, 
nes noriu parduoti greitai. 535 We$t 
120 St. Phone Pullman 3083.

‘ PARDAVIMUI light luncb biznis 
arba mainysiu ant automobilio.

9320 S. Cottage Grove Avė.

DELICATESSEN, grosernė, senai 
įsteigta, gerai apsimokanti, nėra grandi
nės sankrovos kompeticijos. Puikiau
sia ir geriausia North West sidėj. Mo
derniškas kampas su pagyvenimui kam
bariais. Kad sutvarkyti reikalus, viską 
parduosiu už $1,800. Išmokėjimais jai 
reikia.

4130 Milwaukee Avė., 
kampas Warner

PARDAVIMUI grosernė ir lotai. Ge
rai išdirbtas biznis, arba mainysiu į na
mą, 623 9 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui Hard- 
ware Store. Galima pirkti vieną biznį 
ar su namu. 2622 W. 69 St. Tel. 
Prospect 0833. ' ,

Dainuoja Elenos partiją ko
miškoj operoj “Raganius” šį 
sekmadienio vakarą Lietuvių 
Auditorijoj. Tai jauna, nauja 
ir daug žadanti pajėga Muzikos 
ir Dramos Draugijoj “Birutė”. 
P-lė Elena yra ne tik gerai iš
lavinta dainavime, bet taip jau 
yra baigusi dramos mokyklą. • ■ r < • .

Staselė-Diana De 
Milo atsilankė i 

Naujienas
I . T—, •• . • .

vPagkilbusi tarp ameriRonų šo
kėja pJ Staselė-Diana De Milo 
vakar atsilankė į Naujioiių ofi
są.' *^Tors A inerikoje "gimusi ir 
•atsiskyrus nUo Jįetlivių,^ji gra
žiai lietuviškai .kalba ir sakosi 
skaitanti2 lietuviškiis laikraščius 
ir įdomaujanti Amerikos ir Lie
tuvos lietuvių gyvenimu. Debiu-
—- ■, —.................................................■ I, ■ III.............................  „I ■■■■■I,

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

ir ligoninės. ,
John Bernai. East Chicago. Ind., rašo: 
•‘Aš baisiai kenčiau nuo skausmingų be- 
moroidų. Aš buvau agonijoj, kančiose ir 
negalėjau pavaikščioti. Vieną dieną aš 
nbvykau 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 hemdeoidų, kuris 
nori pasveikti be peilio, ligoninės ar ope
racijos. Jo beskattsminis metodas yra 
tikrai pastebėtinas. Nereikia taipgi gaišti 
laiko, ar išlikti iš darbo”. Mažai kai
nuoja — lengvi išmokėjimai. Ateikite 
šlindie, ar rašykite dėl 5 dienų gydy
mosi namie dykai.

... , ‘ T_______________________ .

Iš Radio WCHI stoties 
1490 kilocyclcs

Nedėlioj, Gegužio 3
Nuo 3:30 iki 4:30 po pietų 

(Chicago Daylight SHving 
time)

A.M.Butchas
X

PILSEN MALEVOS — VARNIŠIAI

HARDWARE IR NAMŲ '
• REIKMENYS

4414 So. Rockwell St.

Finaliniai
Finansai-Paskolos

- 9 '■ • i ■
Skoliname Pinigus Sint pirmo mor- 

gičiaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 men. ir ant 12 metų, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Haletėd St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

KAS turi Elektrikinį refrigeratorių — 
icebaksį dėl bučernės, meldžiu pranešti 

319 E. 58th St.
-----------O---------

For Rent
BRIGHTON Parke rendon štorelis, 

tinka aptiekai. groseriui ar kitam biz
niui, vandeniu šildomas, nebrangiai. 
3970 Archer Avė. Savininkas

‘ 2957 W. Pershing Rd.

Kalbės
J. KARDELIS 

f Temoje: f 
“Biblijos Studentų Tikslas“

Ir bus dviejų ! pasikalbėjimas.

Spocialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumin iAgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei afi apsi- 
imsįh jųu gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit’pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

GYDO VISAS LKaAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. ' 
NEŽIŪRINT, KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, -ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjitpi ir paslaptingas lięas. Jeigu kiti ne- 

. galėjo jus išgydyti, ateikite čįa persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį pietų * ir išgydė tūkstančius ligohių. Patarimas 
dykai OFISO - VALANDOS* t Kasdie nuo , 10 valandos ryto iki 1 
valandai k> nuo ,5-8 valandai ivakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 Su /kampas Keelec Avt., Te!. Crawford 5573

Tel. Lafayette 4689

Fiat Wall paint gal.........v...... $1.90
Geros rušięs gatava’maleva, gal. 1.25 
Vatnišius, gal. .............    1.00
Dutch Boy Wbite. Lead .

100 svarų ................ ...... ...... 11.25
Geriausios rūšies alyva, gal........ 1.00
4 'colių giras /brūkis. .................... 50c
Nuodijantys peiliai ir šakutės 
r’ *’ f (Stainless Steel) ,

setas .........   2.48
Ir visokių kitokių namams 

reikmenų.k, n.............--.m .„J

IŠMALEVOK 'SAVO 
NAMUS VASARAI

1, X A

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

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063 

<■■■......................... iii......... ........................ ....... >

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Dutch Boy JVVhite 
Lead 100 svarą

$10.98
1 ’ ■

Pure Boiled Linse
ed Oil, gal.

$1.00

Read-/ 
feĮJXEP, 
PAiNT,

4 colių į ruberį įsodintas 69c 
Sienų popiera 1 f) A
rolė   ............. ................ IVV

Mes pristatome bite kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St

Telefonas Boulevard^ 3998

.GARSINK1TEŠ 
NAUJIENOSE

f PERKAME Lietuvos Laisvfis 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box No. 1258.

, „j,.

PI^IGĄI

PARDAVIMUI parlor sėt 3 šmotai, 
pigiai.

7007 So. Maplewood Avė.
S t

Personai
Aamonii

Mes skolinam nuo $50 iki $300 
Neimatą komiso „ 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos /

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos1 priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė. 
y ■ \

PAIEŠKAU savo tikro brolio Stanis
lovo Radzevičiaus, Kuršėnų miestelio, 
Šiaulių apskri 18 metų atgal dirbo 
mainosc, Hartjorne, Okla., iš ten :x 
važiavo į Chicago, III. Jis pats ar 
kitas meldžiu duoti žinią.

ADOMAS RADZEVIČIA, 
1513 So. 49th Ct., Cicero, 

Tel. Cicero 263

iš
kas

III.

Business Service
Biznio Pątamaviman 1

STATYK DABAR SUTAUPYK
Garažai porčiai, uždarymai, kamba

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

TIK $5 ĮMOKĖTI
biją kuriam darbui Likusius lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Ave, 

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

PAIEŠKAU Juozo Repšio, pirmiaus 
gyveno Northsidėje. Jis- pats ar kas ži
note meldžiu pranešti. Box 1292, Nau
jienos, 1739 <S. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

partnerio į Road House.•IEŠKAU 
biznį. John Sedorko, 3908 West 111 
Street.

DAILYDĖ

Siūlosi jums padirbti naujus ar patai
syti senus “sun porch”, numaliavoti 
namus iš lauko ar vidaus, suve
sti elektrą, pataisytį elektrikinius moto
rus, ar fenus, perdirbti ar Atnaujinti ra
šomus stalus, knygoms šėpas, rakandus 
ar ką jtfs turite pataisymui. Darbas 
aukščiausios ruši^; mokestis žemiau
sia, nuo dienos ar'savaitės. Galiu išva
žiuoti ir vasarnamitį pertaisyti.

Z. JŲCAITIS...
Tel. Beverly 6389 1

•*»**■■  b»wwii i  u' ■ ,i,ai mifc. u-illiiiiilnii     imi     

MES STATOME 
GARAŽUS

MECHANIKAS

PAIEŠKAU pusininko, turiu bildingą 
20 flatų, jei kas nori 10 flatų paimti 
su mažu įmokėjimu. man sunku laiky
ti, — turiu daugiaus. 6507 S. Cali- 
fornia Avė. Savininkas 6425 S. Cali- 
fornia Avė.

ŠTAI KUR GERA PROGA
, Reikalingas partneris prisidėti urie road 

house biznio; vieta randasi netoli Chi
cagos. Patogi vieta privažiuoti iš visų 
kraštų, arti vandens ir prie didėlio i..l~ 
ko, arti tos vietos steigiama

Chi-

> miš- 
šaltinio 

vandens maudynė, šokiams salė dėl pasi
linksminimo. Gera ^ir pelninga vieta. 
iVenam yra gera proga pridėti, 

Platesnias informacijas suteikiam 
tiškai. Atsišaukite tuojaus.

•M. ROZENSKI « CO. 
6812 So., Western Avė.

ypa-

Uždarome Porčius
Help Wanted—Malė

Darbininkų reikią

Pilnas pasirinkimas mi|lwork ir lum- 
berio. Žemiausios kainos* iniėšte. Vis
kas padaroma musų pačių dirbtuvėj.

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

Tel. Canal 1861 ir 1362
—--------—__________

PERDIRBU senus1? namus ir pataisau 
kas reikalinga prie namų.T Duodu ant 
lengvų išmokėjimų. 5348 So. Halsted 
£t. Tel. Yards 2773. ‘ ,
......... , - --'■U ' _

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS '*
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH ąutoniobįliuš šji vėliau
sios mados aiitomątijkals įtaisymais, 
sport Royal tekiniais* ir' Hitais ištobuli
nimais, kokius tjk|ai Į4ASIJ taip gali 
įrengti už tokias prieinami kainas.

BALZEKAŠ MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. .• \ i L1' < .i '. A • ' » d A O 4? ;

C

V

REIKALINGAS mechanikas 
nuošimčio pamatais.

5515 So. Damen Avė.

dirbti

.i

REIKALINGAS porteris, - blaivas, tik 
kuris noki dirbt, negirtuoklis, ne jaunes
nis 55 m., valgis ir kambarys, mokestis 
$15 i< aukščiau menesiui. . Turi būti 
nevedęs, ' 1458 W. 15 St. Geo. Ciži- 
nauskas.

' REIKALINGAS barberis * dirbti, arba 
pirkti' 2K krėslų barbernę. , Atsišaukite 
tuo jaus 1951 Canalport Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie plovimo 
ihdųv ir namų darbo. Rand Tower. Tel. 
Arlington Heigbts 1580.

REIKALINGA lietuvė moteris ar 
mergina, 30 iki 40 metų amžiaus, pri
žiūrėti vaikus ir savystoviai vesti visą 
gaspadinystę. Su pirmu laišku prisiųs- 
kit ir sivo paveikslą. Platesnes žinias 
sutei|cstu pęr laišką. Esu našlys. Nusi
tarus galėsiu atvažiuoti parsivežti. Rašy
kit.' ■ ;

/H" OWM. PRELGON.'
’ ■ ' Sjl Paul, Minp.

*
SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
6 kamb., nauja muro bungalow, karš

tu vandeniu apšildoma, garažas ir lotas 
30x125. Randasi Marųuette apiclin- 
kųj. Verta $10,000. Dabar atiduo- 
sim už ,$78Č0. įmoket $1500.

2 flatai po 5 kamb., gražus, naujas 
muro namas, atskirai apšildomas, viškos, 
apdirbti porčiai. garažas ir kiti moder
niški įrengimai. Randasi gražiausioj 

ilietuvių kolionijoj Marųuefte Park. Sa
vininkas priverstas atiduoti tik už 
$11,700, įmoket $2500.

4 flatų gražus, naujas muro namas 
ir garažas. Randasi arti vienuolyno. 
Mainisim į Tamstų seną namą.

2 flatų muro namas, 5 ir 6 kamb., 
garažas ir kiti patogumai. Randasi 
Brighton Parke. Parduosiu už pusę kai
nos $7700, įmoket $1500.

Biznio lotas ant 69 St. arti Artesian 
Avė. Kaina tik $2050, vertas du syk 
tiek.

Kampinis rezidencijos lotas 68x125, 
ant Mozart St., arti Marųuette Parko. 
Gatvės ištaisytos ir pusė išmokėta. Kai
na tik $3500.

Biznio lotas 50x125.
Western Avė. arti 67 St. 
$10,500. Vertas du 
liantų kąsnis?

Naujas garažas 
100x125 pėdų loto,
bilių parodos kambaris. 
gera vieta, nėra kompeticijos. 
žema, 
išmokėtų lotų. ,

Platesnias žinias apie šiuos ir kitus 
bargenus suteiksim kasdien 
mis.

randasi ant 
Kaina tik 

syk tiek. Speku-

pabudavotas ant 
Gražus automo- 

Geras biznis. 
Kaina 

Mainysim ant jūsų namo arba

arba nedėlio-

ANT RENDOS Musų banko name 
randasi 2 pagyvenimai, vienas 6 kam
barių, antras 7 kambarių, su šiluma ir 
šiltu vandeniu. Prekės prieinamos. Ma
lonėkite atsilankyti į 

UNIVERSAL STATE BANK.
3252 So. Halsted Street.

Kreipkitės pas 
K. J. MACKE U 

(Mačiukas) 
6812 So. Westem 

Tel. Prospect 3140 
---------O►—

CO.

Avė.

PASRĖNDUOJA labai šviesus kam
bariai. Atiduosiu flatą labai pigiai šei-^ 
mynai, kuri prižiūrėtų visą narą. Atsi
šaukite laišku. Box 1291. Naujienos. 
1739 S. Halsted St.

RENDON 5 kambarių flatas. moder
niškas, Šviesus, 3933 S.' Rockwell St. 
Tel. Lafayette 5277.

Furnished Rooms
MAŽA šeimyna išduoda 2 kambarius 

su visais patogumais, pigiai. 6111 So. 
Albany Avė. Prospect 10434.

KAS norite pirkti labai pigiai kam
pinį lotą 72 ir Maplewood Avė. Jeigu 
nonte čia „tuoj pabuaavoti nj»mą —»• aš 
padėsiu, kaštuos daug pigiau.

Kitas kampas pardavimui — tinkama 
vieta dėl gas stotie*, kampas 25 St. ir 
Throop St. < Galiu mainyti į automo
bilių.
i Arba, jeigu kurie norite savo biznį 

arba namuką mainyti į dviejų flatų po 
6 kambarius namą matykite

L. JARUSH, 
6109 S. Albany Avė.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 
ar merginoms arba jaunai ženotai pdrai, 
apšildomas, gera transportacija. Ant. 
Kriaučiūnas. 7011 So. Artesian Avė. 
2 lubos.

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
cottage su 2 karų garažu.

3J47 So. Irving Avė. 
-----—O-

-w

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
randa'si South Sidėj. arti 7 i st St. Bar- 
gęnas. Kreipkitės 4450 S. Wood St., 
2nd fioor. >,

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
ar merginos, karštu vandeniu šildomas, 
telefonas, prie mažos šeimynos. 4517 
So. Rockwell St., 1 lubos. .

................. 1111 .................................. ....................... ■".. .. ""

REIKALINGAS vienas ar du kam
bariai, turi bud dideli ir labai Švie
sus. Gražioj apielinkėj. Naujienos, 
Box 1286.

PARDUOSIU ar mainysiu ant 2 
flatų, mūrinį buhgalow, 5 kambarių, 
karštu vandeniu apŠidomą.

2630 N. Neva Avė.
■ I o ———

PASIRENDUOJA šviesus — švarus 
ruimas vaikinui arba merginai. 3318 S. 
Morgan St. 2 ros lubos iš front.

TURIU paaukoti savo $30,000.00 
biznio* propertę už $23,500. Nepriim
siu mainų. 2750 W. 63rd St., 2 fioor.

' --------- O

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui, 
karštu vandeniu apšildomas. 3437 So. 
Emerald Avė.

RENDAI kambarys vaikinui ar mer
ginai, 1 lubos.

3549 So. Wallace St.

DIDELIS BARGENAS
Esu priverstas būtinai parduoti. savo 

2 flatų namą 5 ir 6 ruimų. Par
duosiu $3000 pigiau negu man pačiam 
kainavo pastatyti. Namas naujausios 
mados, karštu vandeniu šildomas,' 2 ka
rų garadžius.

1624 So. 49th Ct. 
Cicero, III.

Farms For Sale

40 AKERIŲ farma su budinkais, ge
ra žemė, 35 akeriai dirbamos. Parsiduo
da pigiai. J. Gudelis, 1525 So. 51st 
Avė., Cicero, III

80 AKRŲ geros žemės, 70 mylių 
nuo Chicagos, arti miesto, stoties, moky
klų; farma apsėta, gyvuliai, vištos, trak
torius, geros mašinos. yunu tuojau* 
parduoti iš priežasties mirties. Mrs. L. 
Wyroski, Ober. Ind., arti Knox.

IŠSIRAŠYKIT NEMOKAMĄ ‘SĄRAŠĄ 
Dykai mėnesinis sąrašas parinktų fat- 

mų bargenų. Žiūrėkit puslapį 10, 160 
akrų, 3 arkliai, 5. karvės, 4 veršiukai, 
grynos veislės karvė, 140 'paukščių, se
paratorius, perintojas, visi įrankiai ir na
mų rakandai; arti naujo vieškelio, 75 
akrai .dirbamos, visi javai piaunami 2 sy
kius, šienas 5 sykius. Puikus šaltinio 
vanduo, ganykla, miškai sodnas, 3* kam
barių namas, farmos triobos. Viskis už 
$3,5(ft). Dalis cash.

Pusi. 28, 80 ak. farma, eržilas, kar
vės, kiaulė, paukščiai, į tankiai, įrengimas, 
50 akrų dirbamos, šaltinio vanduo, 
kas, sodnas, 4 kamb. namas, kitos trio
bos. Pilnai tiktai $1,400, įmokėti $350. 
Gyvenkit ilgiau ir geriau Ozarksuose.

UNITED FARM AGENCY, 
828 ’ ”

k

L. New York Life Bldg., 
Kansas City, Moi ę

s •■▼

PARDAVIMUI 6 kambarių namas
su daržu ant 120 pėdų loto. Graži
vieta, garadžius .2 mašinom, .didelė viš- 
tinyčia ir kitai patogumai. 

10412 S. Trumbull Avė.
Taipgi rendon 6 kambarių namas 

10424 S. Trflmbull Avė., su barne, viš- 
tinyčia ir tt. sU daržu.

SAUGIAUSIAI PINIGAMS
čia yra proga nupirkti namą už 

$1200 cash, 2 flatų po 5 kamb., ant 
2 lotų ir 4 mašinom garažas. Morgi- 
čius iš bankos $4000. Kaina tik 
$5.500. Randasi ant Roman Avė., prie 
95 St. I

Mainys 3 flatų mūrinį namą, 3 fl. 
po 6 katnb. maudynės, elektra, cemen
tuotas beismantas ir elė. Morgičio 
$5800. Randasi prie 33 gatvės, ant 
Bridgeporto.

Mainys 4 fl. narna su 2 lotais, 2 fi. 
po 5 kamb. ir 2 fl. po 6 kamb., mau
dynės, elektr., cement. beism. Randasi 
arti 114th St. ir Halsted, tat yra gra
žiausioj daly Roselando. Morgičiut tik 
$7000.

. . S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St.

Boulevard 0611 ar 0774

PARDAVIMUI namas su bizniu ar 
mainysiu į mažesnį namą. 74 ir South 
Pauliu Sv r




