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Snowden apie Anglų 
dvarininkų “teises” 
žemės nuosavybėms
žemė priklauso bendruomenei, o 

ne atskiriems lordams, sako 
socialistas iždo ministeris

LONDONAS, geg. 5. — Britų 
iždo kancleris, socialistas Phi
lip Snowden, piešdamas parla
mente rezoliucijų, kad turtingų 
Anglijos dvarininkų ir lordų že
mės nuosavybės butų apdėtos 
tam tikru mokesčiu, pasakė:

“Kūrėjas davė žemę ne ku
nigaikščiams, ne lordams, bet 
pavedė ją visiems žmonėms ly
giai naudotis. Teisės laisvai 
naudotis žeme suvaržymas yra 
suvaržymas žmogaus laisvės. 
Mes nutarėme didžiulių dvari
ninkų žemes apdėti mokesniu, 
ir tatai padarysime. Tuo įsta
tymu mes patikrinsime visuo- 
nės teisę žemės nuosavybei. Jei 
privatiniai asmenys pasiliks ir 
toliau nominaliais žemių savi
ninkais, tai už naudojimąsi ta 
privilegija jie mokės visuome
nei nuomą.

“Dvarininkai, savivališku var
žymu žmonių teisės naudotis 
žeme ir jos kainos didinimu, 
kelia nuomas, trukdo bendruo
menės plėtotę ir socialių malo
numų kilimą. Mes todėl nori
me, kad dvarininkai atiduotų 
Cezariui, kas Cezario. žemės 
vertės mokesnis yra nuoma, 
kuri bus sumokama bendruo
menei. Negalima leisti, kad di
džiuliai žemių savininkai nau
dotųsi privilegijomis su nuo
skauda bendruomenės labui.”

Snowden pareiškė, kad "mo
kesniu nebus apdėta tik kulti- 
viruojama žemė, jei jos vertė 
nebus didesnė kaip kultiviravi- 
mo vertė.

Nusižudė, šokęs po at
bėgančiu traukiniu

BATTLE GRĖBK, Mich., 
geg. 5.—Praeitą naktį čia nu
sižudė vienas vyras, šokęs po 
atbėgančiu pasažierių Michigan 
Central traukiniu. Jis buvo te
kinių sutrintas.

Nusižudėlio kišenėj buvo ras
ta kortelė su parašu Vcmon 
Sykes iš Detroito.

Bedarbius meksikiečius 
grąžina j Meksiką

LOS ANGELES, Čal., geg. 4. 
—Miestas paskyrė dar $10,000 
padėti bedarbiams meksikie
čiams grįžti į Meksiką.

Per praeitą mėnesį buvo grą
žinta' į Meksiką 1,600 meksikie
čių. Dar apie 5,000 bus grą
žinti.

20 namu sudegė

PORTAGE LAKE, Me„ geg. 
5.—Kilęs čia gaisras sunaikino 
dvidešimt darbininkų gyvenamų 
namų ir vieną Lumber kompa
nijos krautuvę.

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

Gali būt lietaus; šalčiau; 
stiproki žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 52° ir 80° F.

Šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 7:53. Mėnuo teka’ 12:24 
ryto.

Suomiai laimėjo geresni 
alų; bravorai dirba

HELSINSKIS, Suomija, geg. 
5.—Seimui neseniai priėmus į- 
statymą, kuriuo leidžiama ga
minti ir pardavinėti alus su 
2.25'/ alkoholio, šiandie jau vi
soj Suomijoj galima gauti pa
kenčiamo alaus.

Bravorai, kurie per ilgą laiką 
beveik nieko neveikė, dabar jau 
nebeapsidirba. - - -  r 
Ukrainiečių ūkininkų 
kongresas pasisakė 
už uniją su Lenkija
160 delegatų pareiškę ištikimu

mą Lenkijai ir pasmerkę an
tilenkišką agitaciją mokyklo
se etc.

Lenkų telegrafo agentūra 
PAT praneša iš Lvovo, kad ten 
įvykęs ukrainiečių ūkininkų są
jungos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavę 160 delegatų iš Lvo
vo, *Tarnopolio ir Stanislavovo 
vaivadijų.

Pasak PAT’o, suvažiavimo 
pirmininkas Bačynskis savo 
pranešime pabrėžęs, kad politi
koje ukrainiečiai turį eiti glau
džiausioje unijoje su lenkais, ir 
kad tik tokioje unijoje su Len
kija glūdįs ukrainiečių tautos 
labas.

Apsvarstęs pirmininko prane
šimą, suvažiavimas, pasak 
PAT’o, priėmęs rezoliuciją, ku
ria' pareiškiamas didžiausias 
ukrainiečių lojalujnas Lenkijai. 
Suvažiavimas taip pat nutaręs 
pašalinti iš ukrainiečių mokyk
lų ir ukrainiečių bažnyčių viso
kią politinę agitaciją, kenksmin
gą Lenkijai ir Ukrainos unijai 
su Lenkija.

Pagaliau ukrainiečių suvažia
vimas pareiškęs pagarbos mar
šalui Pilsudskiui ir žėčipospoli- 
tos prezidentui Moscickiui.

Bedarbių neramu
mai Kentucky; 4 
žmonės užmušti

________________ . •

HARLAN, Ky., geg. 5. — 
Praneša, kad netoli nuo Evart- 
so šiandie įvyko angliakasių be
darbių riaušių ir susikirtimų su 
deputy šerifais.
Pasak pranešimų, keturi žmo

nės buvo užmušti, jų t'a*rpe du 
deputy šerifai.

. Neramumų vieton iš Harlano 
pasiųsta penkiasdešimt deputy 
Šerifų, apginkluotų kulkosvai
džiais, šautuvais ir ašarinėmis 
bombomis.

Rumanija atsisakė da
ryti prekybos sutarti 

su Vokietija
BERLYNAS, geg. 5. —Pra- 

eitą penktadienį į Bucharestą 
išvyko vokiečių delegacija de
rėtis su Rumanija dėl prekybos 
sutarties, bet vakar Rumanijos 
vyriausybė pranešė Berlynui, 
kad šiuo tarpu ji nenorinti nė 
kokios prekybos sutarties su 
Vokietija. Del to vokiečių de
legacijai įsakyta tuojau grįžti 
namo.

Vokietija’ jaučiasi tuo labąi 
užgauta. Vokiečių spauda pa
reiškia, kad tai esąs franeuzų 
čekoslovakų intrygų padarinys.

Žemės drebėjimas Ala- 
bamos valstijoje

BIRMINGHAM, Ala., geg. 5. 
—Čia ir visoje apilinkėj šian
die rytą buvo jaustas Žemės 
drebėjimas. Lengvi supurtymai 
tęsėsi apie dešimt sekundžių.

[Acme-P. W A. Photo]

Francisco Macio (trečias nuo kaires), pirmas Katalonijos prezidentas, skaitąs dokumentą, 
kuriuo Katalonija paskelbiama atskira nuo Ispanijos respublika. Vėliau betgi kataloniečiai su

tiko pasilikti federacijoj su Ispanų respublika 
i •

Arsenalo sprogimas 
užmušė 10 kiniečių
DAUG KITŲ SUŽALOJO

KANTONAS, Kinai, geg. 5. 
—Juchu tvirtovėje, netoli nuo 
Kantono, šiandie įvyko smar
kus sprogimas, kurio dešimt 
asmenų buvo vietoj užmušti, o 
daug kitų sužaloti.

Sprogimas įvyko tvirtovės 
arsenale, ir buvo taip smarkus, 
kad visi forto trobesiai liko su
ardyti. ' <>. .

Ekspliozijos priežastis kolkas 
nežinoma. ■ ”

< • i ■ t.

Turkų respublikos 
prezidentu vėl iš

rinko Kemalį
ANGORA, Turkija, geg. 5.— 

Ketvirtas Turkų respublikos 
seimas krašto prezidentu kaip 
vienu balsu vėl išrinko Mušta- 
fą Kemalį.

Kemalio antras ketverių me
tų prezidentavimo terminas pa
sibaigė Į vakar. Seimas tuojau su
sirinko nepaprastai sesijai ir 
išrinko jį trečiam terminui.

Emigracija iš Lietuvos 
kovo mėnesį

KAUNAS.—Kovo mėn. į Ar- 
gentiną išvažiavo 8 asmenys, į 
Braziliją—12, į Pietų Afriką— 
67, į Kanadą— 6, į Uragvajų 
—23, į Jungtines Amerikos 
Valstybes—58, į Meksiką—1, j 
Palestiną—18 ir į Kolumbiją— 
išvažiavo 3 asmenys. Iš viso 
kovo mėn. emigravo 197 asm., 
o pereitą mėn. 138. Bendrai 
paskutiniu metu emigracija yra 
labai menka. Pereitą mėnesi 
kiek padidėjo emigracija į pietų 
Afriką. Ten emigruoja vien 
žydai.

Kar. teismo prokuratū
ra studijuoja volde- 

marininkų bylą
KAUNAS. — Kariuomenės 

teismo frrokuraturoj dabar eina 
susipažinimas su garsiąja vol- 
demarininkų byla. Baigus tą 
apsipa'žinimą bus paskirtas by
los nagrinėjimas.

BUOHARESTAS, Rumanija, 
geg. 5. — Rumanijos princese 
Ileana, 22, susižadėjo su aust
rų didkunigaiįcščiu Antonu de 
Bourbonu. Vestuvės įvyksią 
birželio mėn.

Sovietų ekskursija į 
&U10Z OdBZOnf O3UBJJ

LONDONAS, geg. 5. — Reu- 
terio telegrama iš. Maskvos pra
neša, kad sovietų vyriausybė 
nutarė organizuoti ekskursiją 
į Franco Juozapo žemę Ledi
nuotame vandenyne. Ekskursi
jai bus pavartotas ledlaužis 
“Malygin,” kuris dalyvavo ne
laimingos Nobile ekspedicijos 
narių gelbėjime.

Ekskursininkai išvyks iš Ar
changelsko šių metų liepos 15 
dieną. Franco Juozapo žemėj 
ekskursininkai pabus penkias 
dienas, o paskui darys ekskur
siją į šiaurinį salos galą, kur 
yra daugybė bevardžių, negy
venamų salų saliukių. Bus 
taip pat surengta baltų meškų 
medžioklė. Ekskursija tęsis 
daugiau kaip mėnesį laiko. ,

Skandalas Michigan 
valstijos senate

SENATORIAI SUSIMUŠĖ

LANSING, Mich., geg. 5. — 
Valstijos legislaturos senate va
kar per debatus dėl paskyrimo 
2 milijonų dolerių neturtingų 
distriktų mokykloms įvyko 
skandalingų scenų.

Morkle senatorius William E. 
Tumer, įstatymo projekto au
torius, įširdęs priėjo prie sena
toriaus Herberto Rųthsono ir 
piktais žodžiais ėmė prikaišioti 
jam, kam jis priešinas biliui.

Neatsakydamas nė žodžio, 
senatorius Ruthson kelis kartus 
šveitė savo kolegai per žandą.

Italijos vyriausybė nu
tarė $210,400,000 vi- 

v daus paskolą

MILANAS, .Italija, geg. 5.— 
Italijos ministerių taryba' šian
die nutarė paskelbti naują 4 
bilijonų (apie 210 milijonų 400 
tūkstančių dolerių) vidaus pa
skolą iš 5 nuoš.
:------------------------------------------- ■ , ' >

Nepasisekė apsivesti
LEKĖČIAI. — Lėkščių valsč. 

Vienas šio kaimo ūkininkaitis-, 
žiemą sušaldęs ir badu išdvėsi- 
nęs savo gyvulius, ruošės ves
tis.

Kad parodytų savo turtą, su- 
skolino kaime gyvulių, paukš
čių.

Sužiedotinė, apžiurėjus jo 
turtą paskyrė vedybas Velykų 
■laike. Bet greitai ji sužinojo 
'teisybę ir vestuvės iširo.

Latviai Estai tariasi 
dėl muitų vienybės
ESTŲ MINISTERIS RYGOJ

RYJGA, Latvija, geg. 5. — Į 
Rygą atvyko Estų užsienių rei
kalų ministeris Tennison pasi
kalbėti su latvių premjeru Ul- 
maniu dėl projektuojamos mui
tų unijos. Jie taipjau tarausis 
dėl sunkios abiejų kraštų pra
monių, ypačiai miško pramonės, 
padėties, pareinančios iš dalies 
iš sovietų Ruąijos dumpingo.

Peržiūrės valstybės 
įstaigų tarnautojų 

aparatą
KAUNAS.— Ministeris • pirm, 

p. Tūbelis tautininkui konfe
rencijoj pareiškė, kad įvyriau- 
sybė esanti nusistačiusi* peržiū
rėti valstybės tarnautoj>ų apa 
ratą ir darbą racionalizuoti. Be 
to, vyriausybės programoj esą 
peržiurėtinas pensijų fondas. 
Pensijų fondu ir valdininkai 
esą nepatenkinti ir ilgainiui 
valstybės interesai galį nuken
tėti, nes po keletos metų busią 
daugiau pesininkų, negu valdi
ninkų.

Autobusais susisieki
mo įstatymas atidėtas

KAUNAS.—Nesenai tiek su
bruzdimo sukėlęs autobusais su
sisiekimo s įstatymas, kuris bu
vo nusistatyta nuo balandžio 
mėn. 1 d. Lietuvoj įgyvendinti, 
trims rinėnesiams atidėtas.

Be to, vid. reik. min. buvo 
įsakius savivaldybėms autobu
sams kursuoti neduoti leidimų. 
Dabar vid. reik. min. tą savo 
įsakymą pakeitė ir savivaldy
bės leidimus autobusams kur
suoti ųšdavinėja ligi liepos 1 die
nos.

Tėvai ir keturi vaikai 
nutroško gazais

MONTREAL, Kanada, geg. 5. 
----- Jų bute čia rado, gazais nu- 
troškusius Hektorą Hayeurą, jo 
žmoną ir ketvertą jų vaikų. 
Ga'zų buvo kambary prisirinkę 
iš sugedusio šildytuvo.

Komendantas nubaudė 
pavasarininkus

Raseinių karo komendantas 
nubaudė Viduklės “Pavasario” 
kuopos pirmininką Antaną Sa- 
ročką ir revizijos komisijos na
rį Joną Sakalauską po 500 lt., 
arba 1 mėn. kalėjimo. Nubaus
tieji uždaryti Raseinių kalėjime.

Brazilijos džunglėse 
pamesto italų lakū

no nusižudymas 
_ t

SAO PAULO, Brazilija, geg. 
5.—čia gauta žinių apie pasi
korimą Brazilijos džunglėse ita
lų aeroplanų mechaniko Mau
ron los Q nurautos, lakūno Ed
mondo di Robilantę kompanio
no.

Di Robilantas ir Quaranta iš
skrido iš Sao Paulo balandžio 
12 dieną. Ant rytojaus, jų ma
šinai sugedus, be to smarkios 
audros užklupti, jie buvo pri
versti nusileisti džunglėse ne
toli nuo Pirajury. Palikę lėk
tuvą, jie pėsti leidosi atgal į 
civilizaciją, turėdami maisto 
truputį marmelado ir sausainių.

Kelionėje per džungles juos 
nuolatos kankino pikti uodai. 
Skruzdės suėdė jų'maistą. Nuo
latos tai briaudamies pro tan
kiausius brūzgynus, tai brisda
mi per vandenį jie begalo pa
vargo. Jų degtukai sumirko, 
taip kad nebegalėjo nei ugnies 
susikurti. Per keletą dienų 
vienintelis jų maistas buvo ža
lia žuvis, kurios sugebėjo ran
komis pasigauti, ir laukiniai 
vaisiai, kurių kartais galėjo 
rasti. Pagčiliau jie susirgo dru
giu.

Vienuoliktą kelionės per 
džungles dieną Quaranta buvo 
taip nusilpęs, kad nebegalėjo to
liau eiti. Jis prašė Robilantą, 
kad jis vienas keliautų toliau, o 
jį kad paliktų džunglėse. Po 
dviejų dienų keliones Robilan
tas pasiekė Pa ranos upę, kur 
vienas indietis suteikė jam pa
galbos ir valtele atgabeno j San 
Jose.

Kad ir drugio krečiamas, la
kūnas Robilantas ant rytojaus 
grįžo į džungles gelbėti paliktą 
savo kompanioną. Deja, Quar- 
antą rado diržu medy pasiko
rusį.

Ispanų parlamentai! 
dabar ir moterys ga

lės būti renkamos
MADRIDAS, Ispanija, geg. 

5.—Įsisteigus respublikai, dabar 
ir Ispanijos moterys patampa 
lygiomis su'Vyrais pilietėmis ir, 
pirmą kartą Ispanijos istorijo
je, ateinančiais rinkimais bal
suos ir galės būt renkamos į 
parlamentą.

Respublikos vyriausybė pa
skelbė, kad visi krašto pilie
čiai, be skirtumo gimties ir pro
fesijos, gali būti kandidatai.

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

7 / 4 K . • ■ * , ’. • .. -v.
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

Kiek yra vaikų skautų 
Jungt. Valstybėse

MEMPHIS, Tenn., geg. 5.— 
Nacionalinės Vaikų Skautų ta
rybos pranešimu šiandie Jung
tinėse Valstybėse yra 629,300 
aktingų skautų. Tas skaičius, 
palyginti su praeitais metais, 
padidėjo 3.8 nuoš.

Sprogimas chemijos 
įmonėj sužeidė 5 

asmenis
INDIANAPOLIS, Ind., geg. 

5.—Vietos Pitman-Moorc kom
panijos chemijos Įmonėje įvyko 
chemikalų sprogimas, kurio 
skaudžiai buvo sužeisti du dar
bininkai ir trys darbininkės. 
Įmonės dalis, kur įvyko spro
gimas, sunaikinta.

Kur daugiausia ūkių 
skolų

Pereitais metais Lietuvos že* 
mes bankas išdavė ūkininkams 
maždaug 53 mil. litų paskolų. 
Pasirodo, kad daugiausia pasko
lų gauna Marijampolės, Vilka
viškio ir Klaipėdos krašto ūki
ninkai. Mažiausia paskolų yra 
paėmę Zarasų, Telšių, Kretingos 
ir Tauragė? apskričių gyvento
jai.

Visuotinis streikas Te- 
tuane, Morokoj

GIBRALTARAS, geg. 5. — 
Praneša, kad Tetuane, Ispanų 
Morokoje, kilo rimtų neramu
mų. ^Darbininkai paskelbė vi
suotinį streiką. Per neramu
mus keletas asmenų buvo už
muštų ir sužeistų. Iš Ceutos 
pasiųsta į Tetuaną ispanų ka
riuomenės skyrius.

Britų lakūnas Kids'ton 
užsimušė Afrikoje

KAPTAUNAS, Pietų Afrikos 
Sąjunga, geg. 5. — Gauta ži
nių, kad aeroplano katastrofoje 
netoli nuo Vari Reenen, Natale, 
užsimušė žymus britų lakūnas 
Įeit. kom. Glenn Kidston ir jo 
pasažierius T. Gladstone. Ne
laimė atsitiko per smarkią aud
rą.

Voldemaro bylos rašo
mas kaltinimasis aktas

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad Voldemaro byla dėl švediš
kų kronų Vyr. tribunole bu
sianti sprendžiama ateinantį 
rudenį. Kaltinamąjį aktą rašąs 
Vyr. trib. valst. gyn. pad p. 
Valtys.



NAUJIENOS, CMcagO, III Trečiadienis, geg? 6, 1931

Tarp Chicagos 
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Wėst Pnllman
$LA. 55 kuopos susirinkimas.

šimtas ihdtų, ‘kaip Strv. Valsti
jose Įsikūrė pirmoji smuiką ir 
kad khikurios lietuviškos spul
kos irgi gyvuoja jau arti 40 
metų; prisiminti Vytauto 
Spulkos įkūrėjai, kurių kaiku- 
rie jau yra mirę, kaip tai a. a. 
Kušicikis, Stanevičius ir Mar- 
dinkeVičius; gal fa daugiau 
Vrh fliirlfštU, bet kiti tebegyve
na; kūrėjams išreikšta pagar-

Atcinantį sekmadienį, gegu
žės 10 d., 2 vai. po pietų AVcst 
Pullmati Park svetainėje įvyks 
SLA. 55 kuopos susirinkimas. 
Jame bus raportų, pranešimų 
ir bus svarstoma nauji reika
lai. Visi nariai, narės, ir visi 
tie, kurie norite prisirašyti rit-

brangaus ir naudingo darbo. 
Visi susirinkusieji atsistoję jų 
atminimui pagerbti.

Nauji Spulkos uiriininkai
Išrinkta dar trvs direkto

riai: eina direktorių pareigas 
•pereitų'metų senieji A. R. Pet
rikas, V. P.

ka, nebėra triukšmadarių. Su 
sirinkimai 
valandų ilginusį susirinkihių 
gali atlikti. Nekaip pirma bu
vo, kol buvo kuopoj trukšma- 
jdariai. Del menko dalyko gin
čydavosi, praleisdavo po kėlės 
Valandas, vien triukšmui. Pri
siminus tuos laikus, manai 
sau ar tie trukšmadariai išsi- 
kaušę ateidavo, kad negalėda
vai su jais susikalbėti. Kaip 
trukšmadariai vieni paliko, 
kuogreičiausiai ieškojo vietos

trumpus, į vienų

jiems pavilgyti liežuvius. Pra
keikė svetainę ir musų kuopų, 
bet pinigus musų kuopos pa- 
siglemžę tebelaiko. Mat ir tie 
trukšmadariai vadinami ko
munistai kaip ir kapitalistai, 
neapkancia musų kuopos, bet 
jos turtų pasilaiko sau. Advo
katui pavestas darbas, manau 
ilgai netrukus komunistai tu- 
rėš grąžint? kuopai turtų. Sar
mata, kad komunistai nebūda
mi kuopos nariais, o jos turtu 
naudojasi.

iš pamočninkų, išsikraustė iš 
šios kolionijos. Dar tebepri
klauso prie parapijos. Būda
mas parapijom! kaip kada per 
komisarų gnzieta rašo šmeiž
tus apie parapijomis. Argi ra
si kita lokį, kuris saVtįęftin? 
šmeižia, tik pasislėpęs po sla
pyvardžiu. Komisarai ir apie 
sojuza rašo pasislėpę po Sla
pyvardžiais; naujų narių tie- 
paduoda pavardės; pasigiria, 
kad tiek ir tiek narių prisira
šę. Jeigu tikėti pagal jų garsi
nimu, nebūtu nė vieno .žino- 
gaus Wcst Pullmane, kuris:ne
priklausytų prie sdjužo. Bet 
žinome, kad taip nėra.

- - Korespondentas.

Town of Lake
melinio Vytauto S paikos 

susirinkimo.

Vytauto Building and Eonu 
Association metinis sliširinki- 
mas įvyko bal. 2141. J. ’J. Eždr-r 
skio svet., 4600 So. ’Paulihb 
gatvė, 7:30 vai. vak.

Prezidentas J. J. Zolp ati
daręs susirinkimų persergėjo 
akcionierius atydžiai sekti Su
sirinkimo eiga, nes susirinki-

vių, bet ir anglų kalba: Rašti
ninkas V. P. Pieržinskis per-

tinio susirinkimo; ipriiriitas 
vienbalsiai. Finansų sekreto
riaus raportas parodė, kad ne
žiūrint tokių sunkių laikų, 
Spulka užaugo $19,821.18 dau
giau ir dabar Vytatfto Sptilkti 
yra verta $469,418.60, reiškia 
arti pusės milijono dolerių. 
Raportų priėmus nutarta at
skaitų paskelbti laikrašČiUbsė.

Toliau A. R. Petrikas per
skaitė rezoliucijas, liečiančias 
Spulkos gerovę, kaip tai: su
mažini direktorių sktiičių, iš 
vienuolikos ligi devyhių, hes 
tuo susimažins Spttlkoš išlai
dos, ir sumažinti kiek galima 
jstojimo mokestį, kad Viėtds 
lietuviai lengviau galėtų įstoti 
ir pradėti taupyti, ir kad ndtfŽ- 
vilkus mokesnių. Visos rezo
liucijos priimtos, reiškia bus 
/vykintos gyvenimam *

Prisiminta Spulkos istorija, 
Kad šiemet sukanka lygiai

■ 'l . -> . 'i
čio pasitinku vlcpą kaimiiiKą; 
ta ir sako: “Ar girdėjai, sako^ 
kad D-ras NaVjanskas susildd- 
ke dukters?” Aš gerai ’ph'žįstlr 
D-rą Nai’jaUski}, nes jo ofisUs 
priešais, tai sumaniau nieko 
nelaukęs daktarą aplankyti, 
sakau, žmogus sunkiai serga, 
beabojo. Eidamas daktaro ofi
so linkui pasitikau ię jį patį. 
“Na,” sakau, “kaip jautiesi 
daktare po ligos?” “Kokios 
ligos?” klausia daktaras. “Na
gi, girdėjau, /kad susilaukei 
dukters?” sgkau. D-ras Nar- 
jauskas man paaiškino, saky
damas, kad ne jis, bet jo mo
teris susilaukusi dukters, ir 
pridėjo, “Tie Jaįkai jau įprae- 
jo, kada vyrai galėjo gimdyti.” 
Tai, pamaniau sau, tikėk toms 
moterims. Never againl

Vėl einy, ir vėl susitinku: 
driiiiinihkė p. Oželibrfė, eina ir 
riešdsi didoką siūtkčfšį. Ką, 
gerbiamoji, į vakeišiną važiuo
ji? klausiu. uTai’p, į vakeišiną, 
sako rp. Oželienė, nes nusibodo 
begyvent ant tos 67-tos gatves 
Artesian avė., tai persikėlėme 
ant 7ŽŽ0 So. Campbell avė., o 
persikėlus į naują vielą rodo
si, kad į vakacijas esi išvažia
vęs.

laikas butų atsinaujinti. Poniavč komisija, jog jtibilėjaus ap- 
vaikščiojimUs' įv^ks iieildlibj, 
27-tą dieną rugsėjo, 1931 m. 
Cliichgos Lietuviu Auditorijoj; 
bus surengta puikus progra
mas, kur bus kviečiama visuo
mene dalyvauti taip svarbiai 
me a p vaikščiojime. Komisija 
susideda iš sekančių ypatų: 
p. Rpžė Barauskienė, komisi
jos pirmininkė;, p. Petronėlė 
Grigonicnė, Petr. Juozapavi
čius, Bol. Jankauskas ir M. Z. 
Kadziauskas.

Susivienijimo iždininkas J. 
Šolis išdavė raportą, jog iki 
šiai dienai Susivienijimo tur
tas yra $5751.07; raportas pri
imtas.

Tolesniai prezidentas kvietė 
ir prašė atstovų idant pasi
stengtų išduoti raportus iš Su
sivienijimo savo draugijų susi
rinkimuose ir taipgi dėkojo 
visiems už taip skaitlingą da
lyvavimą šiame susirinkime, 
katrą uždarė 10-tą vai. vaka-' 
ro. Martynas Ž. Kadziauskas, 
Sckr. 2427 S. Clifton Parkt Av.

r . „ P. Norvydas yra vjso Mar-
Petruiticnė, kuri turi savo gro- ąuette Park duondavis. Ir gc- 
žybČs dirbtuvę (beauty shop), rai daro, nes be duonos ir py- 
žadėjo kada nors pafiksyti. ragas nusibostų. -^Pustapedis.žadėjo kada nors pafiksyti.

CHRYSLER
ŠIANDIE YRA SKAITOMAS GERIAUSIU IR PIGIAUSIU VI
SŲ AUTOMOBILIŲ SKYRIUJE. JIS YRA STIPRUS IR PUIKUS 
AUTOMOBILIUS. CHRYSLER GALIMA NUPIRKTI SU $33 5.00

ATVAŽIUOK, PAMATYK IR PASIVAŽINĖK. ,

M. J. KIRAS MOTOR SALES, Ine.
Didelis Pasirinkimas CHRYSLER lt PLYMOUTH Automobiliu

,3207-09 So. Halsted St. Calumet 4589
III —M—■ I  i ..... ................ .. ........ .

Ant 69 gatves včl pasitikau. 
Šį kartą buvo Mrs. Pėtraitienė, 
kuri iš sūnų j audus ir iš neko
kių gražius 'padaro. uEi,” sa
kau, “turiu svarbų Reikalą.“ 
Na gi kokį ? — Kada turėsi lai
ko mano feisą suprdsyti? 
klausiu. Susinešiojb, sakau,

Pieržinskis, ir 
metų 
toks:
V. P. Pieržinskis

F. Vaišvilas, J

direktorių
sąstatas yra 
F. Raila, 
Victor Bartz 
Gaižauskas, .1 
R. Petrikas ir 
| valdybų 
Zolp, prezidentu; A.

Puiri kis.
išrinkti šie: .1. J. 

R. Petri- 
Pieržins-

kis, raštininku; .1. J. 
kas i erių.

Prie progos reikia 
kad Vytauto Spulkos nauja įs
tojimo serija pradėta su ba
landžio 1 d., dar geras laikas

priminti,

mot įstojimo mokesnis suma
žintas. Kita taupymo serija 
prasidės nuo liepos 1 dienos

| Spdlka visuomet galima į- 
stoti. Kiekviena serija tęsiasi 
3 mėnesius ir per visus 3 mėn. 
galima įstoti. Pa vyzdžiu i, įsto
jęs menesį vėliau, turėsi pra
leistų mėnesį pamokėti. No-

tinę, 4559 So. Paulina St. ir 
atsidaryti sau taupymo są
skaitų. —F. T. Puteikis.

Cicero

Iš Marųuette Parko
- —

Kelios dienos atgal eidamas 
63 ir Wcstern gatvių kaiiipu 
žiuri u koks tai italionas, prisi
rišęs nionkę ant šniūro, pats 
grajina su “šeina katarinka,” 
o jo’monkė jam pinigus kolek- 
tuoja. “OI,” pamaniau sau, 
“čia visai panašu į “Daily 
Workerį”. Keli apsukrus ko- 
niedijantai, prisirišę lietuviškų 
komunistų būrelį, šankina pa
gal savo maskoliškos balalai
kos ir liepia pinigus kolektuo- 
ti. Jei toks mažas gyvuliukas 
uždirba pragyvenimą vienam 
Balionui, tuo lengviau būrys 
lietuviškų komunistu uždirba 
gerus laikus keliems “VVorkc- 
rio” ponaičiams.

jį ima.

Pabuskite ryte jausdamiesi pilnai pasihėję, at
sigaivinę ir linksmus, skaisčia mirttiini ir grėt-j 
tu galvojimu, pasiryžę dienos darbui! Imki-* 
te reguliariai

Trinerio Kartųjį Vptl 
ir atsiskratykite viso kentėjimo nuo Skilvio t 
pakrikifnų! , Trihėrio' Kartusis Vynas yra ide-| 
alis lubrik'aųfis. Jis palaiko vidurius at'da-i 
rus ir neprileidžia konstipacijos, su visais jos' 
kankinančiais, ^simptomais, kaip galvos skaudė-s 
jimas, dvokias kyipas, nerviškumas, hepoil-1 

Trinerio Kartusis VyPas 
per pereitus 4 0 mėtų atšteige sVėikitą ttfktin- 
čiams 
auga.

Daugelis daktarų jį rekomenduoja, kadangi 
jie žino Trinerio Kartaus Vyno formulę ir 
tobulumu jo sudėtinių dalių.

Jūsų aptiekininkas dabar turi Trinerio Kar
tųjį Vyn^ 2 didumų, mažas ir dideles bonkas. 
Vertingas kuponas yra kiekviename pakelyje.

singas miegas ir tt. Trinerio KJrtUsis Vytos 

žmonių ir jo populiarumas nuolatos

Trinėrio Kartusis Vy- 
’nas yra skilvio toni* 
kas ir Ihiosuotojas dėl 
jaunų ir senų. Kiek
vienas kosturrtėtis yra 
patenkintas jo pasek- 

'rnėntis. Skaitykite, 
pavyzdžiui, šį laišką:

“Bersvick. Pa., 
Vas. 16. — Aš 
imu Trinerio Kar
tąjį V)ht) Visą lai
ką ir randu, kad 
jis mums labai 
daug pagelbsti. Vi
sa šeimina
Aš nežinau ką mes 
darytumėm be jo.

Su pagarba,

Frank Bresnich”.

KIEKVIENAS ŽINO,' KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

Iki Gegužės .15 Dienos
NAUJIENOS duos visiems NAUJIENŲ 

SKAITYTOJAMS, kurie užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo drau

gams bei giminėms

Visai Dykai Knygų
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už $2.50

i

Pasirinkimas tik grupėmis
No.

24

25

26

28

Kaina
Grupė I. $2.50.

J. VIŠKOŠKOS Tikti Juo- 
kai ..........................................
DR. KARALIUS Barbora

Ubryka arba klioŠtorius ir
Jėzuitai ...................................
MARIJOS KONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus .........

ERKMANO ŠATRIJONO
Laikrodininko Atsiminimai

No.
66

72

Kaina ’ 
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija  .........  20
W. ShAKESPEARE'O . ‘ 
Macbbctb ............. ................ .. .75

Raudonosios Rožės Kliubo 
beisbolas komanda pereitų ne- 
dėldicnį pralaimėjo muši su 
“F tik a Bdosters”. Pralaimėjo 
dėlto, kad buvo techniškų 
kliūčių, o ir negalima gi vi
suomet tik laimėti. Kaip ten ir 
butų, bet klidbiečiai sutraukė 
didelę žmonių minią. Lošėjai 
laikeši labai puikiai.

Improvement Kliubo mėne
sinis susirinkimas bus p. Luk- 
štienės svetainėje šį trečiadie
nio vakarų. Bukite visi, nes tai 
jttšų pačių reikalas. Išgirsite 
raportų iš taxpayers council 
ir apie buvusius rinkimus, 
kiek balsų gavo musų tautie
tis p. Kizas. Abelnai, bus svar
stomi visi vietos reikalai.

Musų “pikčernė” arba pa
veikslų studija, kurių valdo p. 
Krušinis, jau baigiama taisyti, 
greit bus atidaryta ir žada bū
ti labai moderniškai įrengta; 
tik jau bus nebe p. Krušinio, d 
visai naujo meistro. Girdėjau, 
kad savininkas bus iš Melrose 
parko, ir esąs gerai
Geram fotografui čia gera 
va. —“V.” radėjas.

patyręs, 
dir-

. Bfidgeport
Drati-5 usi uieni ji mas Li elitui u 

gijų ir Kliubų Bridgeporle

Ldi'kė mėnesinį susirinkimų 
utarninke, 28 dienų balandžio 
š. m. 8 valandų vakare, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijos sale-

Prez. Ben. M. Butkus atida
rė susirinkimų ir pakvietė vir
šininkus ir atstovus užimti sa
vo Vietas; tolesnei likosi šauk
ti vardai Draugijų ir Kliubų. 
Pasirodė, kad atstovai randa
si iš 14-kos draugijų, katrie re* 
prezerituOja 340 narių. Toles- 
hiai buvo skaitytas protokolas 
iš'paškutihio susirinkimo, kat
ras vienbalsiai likosi priimtas.

'Rapdrtą ntio Auditorijos iš4 
davė direktorius Juoz. Balčiu- 
tiasir^Jttoz. Solis; pranešė pil-

tumų direktorių. Auditorijos;
raportas likosi 'priimtas.

Raportų nuo Susivienijimo 
25-kių metų sukaktuvių, išda-

Besiartindamas prie Margu-

...

6

7
8

14

31

45

50

Viso $2.50

Grupe II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ ......................- $1.75
JANULAIČIO Airija .............25
S. MATULAIČIO Dvi Ke
liom į Tolima Šaurę .............
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos 

mokšlų 1 priekjn ....    .■
OLSZEW£KIO Pasaka apie ; 

Kantri) Aleną .......... .....
R. J. STEVENSOS NAK
VYNE 
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ................- $1.00
LIEPUKO Peklos Kančios.
Dainos .....................  20

4Q

.20

71

73 VlšKOškoŠ ’ Gyvybė
, Poemos ............... 20
78 BR. VARGŠO Gadynės

Žaizdos ...........   .75

Skonis
yra tikrai

Geras

C. Joseph
NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 

AGENTAfe

Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springfield, III., apielin- 
kese užrašinėdamas “Naujie
nas”. <

tKur jis atsilankytų, mes pra
šome “Naujienų” skaitytojų 
pagelbėti jam, kad jo darbas 
galėtų būti sėkmingesnis. Per 
jį galima ir atnaujinti prenu
meratą.

Naujienų Adminislracija.
, ,, ...■■■.■I—■ ■ninn, w»i ,, Wi»—linui M M

w—. ..» t*i «rw -uiiii mmm

ĮGALIOSIMUS
(UdViehascis)' v ■ I

galite padaryti pas;
’ mus pigiau ir geriau: 

negu kitur.
> . r., ■' ' r

Klausdami informaci
jų iš kitų mieštų

| , rašykite
NAUJIENOS '
173S SO. «aWM st. >

CHICAGO, ILL.

7
8

31

38

37

49

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku 'gauti; kodėl ne
važiuoti {'Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir JšVėugkite susigrūdimo. Jus 
v‘ažiuos.Ue ',kartU sU daugeliu Savo viengenčių. r >

Didžiausia Ekskursija
IŠVYKS iš Sje^v Vorko -•

1 ■ Gegužio 15
United States

VAŽIUOJANTI SU ŠIA EKŠkURSIJA TURŪS SMAGIAUSIĄ KELIO- 
NŲ, NE^; TAI YR,A RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIMO

SCANDIN AVIAN-AMERICAN LINE į
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI ■

\ 130 Noth La Šalie StHet, 'CHię’AGO, ILL. . '
248 Wasbin^on SL, Boston, Miis.— 27 ^hitehall St„ New York, N. Y. ’27 Whitehall St., New York, N. Y.

■Ši ĘL
,.x; u,.___ __ ;, j u.':..-———s........................  y
'S kursi ja yra Autorizuota Visų Lietuvių Agentų.

Chicagoje kreipkitės prie: “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., V. M. Stulpi-. į 
nas, 3255 So. Halsted St., John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., Pr P. Bal
tutis, 3327 So. Halsted St. arba prie blle torio Lietuvių Agentų Susivienijimo. ?

kad Amerikos lietuviai butų pahiifšę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo hieile savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 

dabdr stengiasi, palaikyti su ją ryšius.
Artinantis' Naujiems mętąjhi 

padaryti malonumą šavo gi0nnSn._ _____ „
tuvos toilturintmo, išrašydami c-imir^ms laįkrašti. 
savo .

šitame atsitikime Vali' tik sentdusis Lietu'Vpje laikraštis
“Lietuvos Ūkininkas” :

vienintėlis dėmOkratiškps mjnties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.
Savo turinio fihittimiL riiargunw ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin

kas” šiandien pralenkiu,.visys kitps taikrašįius.. \
“Lietuvos -Ųkinitiko” kaina yiftienfis ketams tik 6 litai, TAlCl 

TIK 50 AMERXKO^I$ięU ČENTĮJ.
Tokia pinigų , suirta paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi- 

fen'gim’o. .

k«u» a • lAžrto® •usta“”dto
Už 50 centų'Jus padarykite dįdęll dalyką, nes 'fre Vieii* liėttivj 

įpratinsite skaityti gerą Jaikrąštl, ir paskui jau jie patya nemokės 
apsciti.be IMkrašiSip! . . ■ . ■ ’ <

Dar prieš Naujus mėtus siųskite I Liettfaą “Lietuvos Ukinirikui" 
50 centų ir save giminių adresu^ <Lięt$voje> d jau “lletųvos Uld- 
nipkas? mokės tekamai ižtiajiš metus tarnauti. . ,•

4TETUV0S ’ UK WNK(j” adresas: '
.. ; p. ;S. .Xišslraftyti, rei- 

'kia'atsiųsti visų nietV. TrenUmoratės 2 dol,, pusei'motų 1 dbl.
>    "*^*1^* i iii I>ii> I .. ....... II. ,11 1,1  ..................m wai,i»iiil n'iwĮ*X

is ’ Amerikos lietuviai turi progos 
ms Lietuvoje ir prisieiti prie Lie- 

Tokia dovana

šitame atsitikime laikraštis

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

‘Grupė III. $2.50 i
21 KL. JURGELIONIO Mįslių 

Knyga ........  $1.00
30 V. GARSINO Kates Lau

kuose (kareivio atsiminimai) \35
39 A. J-TIS Kaip Žmonės su

Penais kovojo ................

jimas ^Apic Jėzų ..................
i

Masto .................. .. ........ .......
KL. JURGELIONIS Gludi 
Liūdi ........................................ .50

40 FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ...........

57 L ABENO Kaip Žmogus

70

Viso $2.50

Grupė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mu- 
žikos sryties ............................
BARBORA UBRYKA ar
ba KlioŠtorius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS KONOt>NIC- 
KOS. Pagal Įstatymus .........
P. MERIME. Lokis. Lie
tuvių legenda .......................
V. GARSINO. Karės lau
kuose ........................................
V. KOROLENKO Makaro 
Sapnas .......... ...........................
DR. A. J. 'KARALIAUS

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium ............................ 20

4 8 S. K.' KRUKOWSKIS Cbi- 
nija  40

52 'JOHN M. WORKS Kas yra J
Taip O kas ‘ne Taip? ........  .75

64 ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ......  20

9

25

26

29

30

36

42

Viso _____________ _____ $5.00

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija .... 
S. MATULAIČIO Dvi ke- 
lioni į Tolimą šiaurę .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną .............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas .................X..........
OLIVER SCHRE1NERIO 
Sapnai .....................................
DR. ‘E. LOEB Kultūra ir 
Spaudą .......... ..........................

53 !DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas ........ .50

56 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys
LiąUuį?. .................. ................ -

60 Mnul ijada' Dzuko VitšŽmo- 
niški*Nuopelnai ir, Juodesnis

už Pragaro pavydas .........
68 #L. JURGELIONIO Dekle- 

matorius ...... .......... .
84 J. KURZEMEWŠK1O Me- 

'didrios Daktaras ...........
H. ISBENO Šiaurės Karžy- 
giai 4 veiksm. Tragedija —

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITES RASTAI Kn- 
rėš Meru, kaina ..................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ....į................
DR. Al J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas .........................................

61 LAUKIO P. .Kropo t kino — 
Ko mums reikia pirmiausia

93 H. IBSENO Siaurės Karžy
giai —.. .. ..............

80 M. GRIGONIO Katriutės 
Gintam ............................

82 BR. VARGŠO Miliūnai 
Vandenyje  ......................20

Viso  .........................  $2.50

Grupė Vh. $5:00
22 NAUJAS PILNAS ORA

KULAS Visokių Paslapsčių
$2.50

.45"

.50

75

93

40

54

Knyga, 'kaina .......------  $
35 ROBINZONAS KRUIZIUS 

Libai Graži Apysaka,
44 GYVENIMO VAIZDE

LIAI ........... ......
76 J. A. FREDRO CONCIL- 

LIUM FACULTAhTIS ....
94 GOGOLIO Piršlybos. Ko- 

inedija, —.... .. ..................
95’J. S. TURGENEVO Pini

gų Nėra ...........................
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso AtsHankytrias kOm........
J. GVRAUSKIO Šalajiurtij 
Komedija .................................
A. N. ASTRAUSKIO Vy- 
, rų. Vergija., komedija 
V. K. RAČKAUSKO Tile- 
mh ir Proza

Viso

96

97

99

69
-551

TZ—- $5.00

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.90

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas
Rašykite tuojaus ir siųskite savo

. . užsakymus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

apsciti.be


Trečiadienis, geg. 6, 1931
4*

NAUJIENOS, Chlcago, m
-į------------------------ ------------ ----.... ■ — .ų.-

TP.h'• .TjrjfF i*.' 1 1'■'T

M*ii HB <ilM>

“Savas Pas Savų”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Rtmoval 

3244 S. Halsted St 
Office Te!. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Met parduodam rakandus ir radioa 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
, T«l. Yard. 5069

P. BALTUTIS & CO
LAIVAKORTES IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St
Tel. Yards 4669

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34 th St
TeL Boulevard 9336

BAVARSKO MALT
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.
2452 WEST GOth STREET

W. B. JUČUS 
BUČERNfi IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victor, 2168

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namas

3335 S. Halsted St 
TeL Yards 6894

' ' 11“

S. P. Kazwell and Co, 
RE AL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd SLi 
TeL Republic 8899

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Mano įspūdžiai iš 1-mos Ge
gužės darbininkų apnaikšcio- 

jirno šventės.

Komunistai rengė 1-mų ge
gužes apvaikščiojimų drauge 
su kitų tautų komunistiškom 
davatkom prie 114 PI. ir Mi- 
chigan Avė. ant tuščio loto. 
Kaip puse po keturių vai. žin
geidumo deliai nuėjau ir aš 
pažiūrėti kaip kapitalistų kin
kos drebės, nes buvo rašyta 
komisarų gazietoj, kad daly
vaus milioninės minios darbi
ninkų ir tikrai įvarys buržu
jams kinkų drebėjimų! O vie
tiniai davatkynai sake, kad 
kapitalistai taip nusigųs pa
matę tokias spėkas, atidarys 
bankus, krautuves, dirbtuves, 
kad bus galima patiems pasi
imt pinigų iš bankų, rūbų ir 
maisto iš krautuvių be jokio 
mokesnio, o tada kas tik norės 
dirbt, tai galės eit ir dirbt pa- 
siskiriant sau patinkamų dar
bų, nereikės nei boso klausyt, 
nei kokių malonių prašyt iš 
ponų kapitalistų! žodžiu, kaip 
tik koks pora desėtkų Mask
vos davatkų pasirodys gatvė
je, tai visi buržujai skvernus 
susiėmę ir viskų palikę dums 
kur nosys kelių rodys, viskų 
palikę komunistams, Na, kur
gi čia nežingeidausi tokiu ste-

Mes PERKAME
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertės Bo
nų ir $40.00 už $50 vertės.

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
truotame laiške, tuoj gau
site bankos čekį.

Prirengiame dokumentus ke

liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigas Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street 

CHICAGO, ILL.

buklu. Bet, d Jackau! koks 
mano buvo nusivylimas: vie
toj milioninės minios tik apie 
100 žiopsotojų ant šalygatvio 
sustoję, o ant paties “kovos 
lauko“ ajiie pora desėtkų da
vatkų išsižioję gaudo komisa
ro žodžius ir 10 vaikučių lai
ko kokiuos ten plakatus pake
lę. Kalba juodas komisaras,

vaizdas geras: brolio burna 
raudona su baltais dantim 
žiopčioja. Žmonės juokiasi, 
kits nusispjovęs apie ausį pa
suka, tai amerikoniškas žen
klas, “nobody horne“.

Dairaus aplinkui katricm 
buržujams kinkos dreba, bet 
nei vieno nematyt. Matomai, 
tavorščiai nepataikė, nes bur
žujai daugumoj gyvena Evan- 
stone, ir taip visas gųzdinį- 
mas pasibaigė be jokių pa
sekmių, v •

Kas kita Lietuvių Auditori
joj. Pribuvau į Auditorijų 10 
min. iki septintai. Ant laiptų 
po kėlės eiles žmonės laukia 
prie tikictų. Manau, negausiu 
nei vietos atsisėsti, bet dar ga
vau, o pusė po septintos jau 
Auditorija buvo perpildyta. 
Kaip aštuonios Dr. Montvidas 
atidaro vakaro programų pla
čiai paaiškindamas gegužines 
šventės tikslų. Toliau jaunuo
lių Bijūnėlio choras gražiai 
sudainuoja 3 daineles po va
dovyste p-nios Steponavičie
nės. Kalba P. Grigaitis, aiškiai 
išdėstydamas darbininkų būvį 
ir kų darbo klesa galėtų ir tu
rėtų nuveikti, jei turėtų susi
pratimo ir vienybės, bet deja 
visokie išsigimėliai ardo dar
bininkų vienybę. Vienybėje 
galybe. Galybė susipratime.

Kalba angliškai draugas G. 
Koop. Po to vėl koncertinis 
programas, bet apleisiu, nes 
stoka vietos, o gal kiti smul
kiau aprašys, žodžiu, įspūdis 
kuogeriausias. Ne gaila, kad 
taip toli važiavau. Garbė LSS. 
centralinei kuopai už tokį įs
pūdingų surengimų. Lai gy
vuoja LSS. ir centraline kuo
pa. p r

prižadėjęs aldcrmėnas’ Govc- 
riš ir pats Cormakas. O po rin
kimų, tai ponas Goveris tik 
juokias iš kliiibo, darbus da- 
gilina visai ne kliubiečiams, 
dagi republikonams, kurio šį 
kartų matydami republikonų 
pralaimėjimą darbavos demo
kratams. Man paklausus vie
no ekzekutyvės komisijos na
rio, kiek demokratai duos 
kliubui darbų, tai “kokis ke
turis,“ atsake. “Tai išrodo ge
rai, sakau, nes kliiibo darbuo
tojai šiuo laiku bedarbiai, tai 
gal nors keli gaus.“ “Tai dar 
nežinia,“ atsakė, o kad ir gaus, 
tai kų board direktoriai nu- 
skirs.“ Bet kaip sakiau, jau 
kiti gavo darbų; bet kliubie- 
čiai turbųt gaus zero, mat 
viršininkai moka cigarais pa
sidalinti, geros degtinės pa
gerti, o eiliniams, nariams nei 
išgrauš. Na, tąi bus pamoka ir 
eiliniams kurlink veda mumis

♦ 

musų ponai. Jei taip ir toliaus 
vedžios mus už nosies, tai 
kliubas dar neužaugęs kojas 
pakratys.

— Žingeidaujarilis.

Radio valanda
Pereitų sekmadienį Lietu* 

vių radio programas iš stoties 
WGFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų buvo geras ir gražus/, Kas
tas Sabonis, mėgiamas lietu
vių dainininkas-baritonas vėl 
pasirodė su gražiomis daino
mis, kurias jis artistiškai su
dainavo. P-le Akvilė Ančiute- 
soprano taipgi gražiai dainavo 
solos ir duetus su p. Saboniu. 
Jonas Romanas visados dai
nuoja gerai ir gražiai ir šį sy
kį keletu . dainų sudainavo. 
Muzikalę dalį šauniai išpildė 
Budriko radio orkestrą, šie ra
dio programai yra, duodami 
lėšomis Jos. F. Budriko radio 
krautuvės, 3417 So. Halsted St.

—- K. K,

key ir Primo ‘ Carnera bokso 
rungtynės už pasaulio čempio
natą. Tų rugtynių jpromotorių 
(rengėjų) yra Johnston. Kada 
kontraktas tarp boksininkų ta
po pasirašytas, tai ir liko nu
tarta Baltimore viešbutyj su
rengti rautų (bąnkietų)..

Laike bankieto pradėta’ imti 
garsinės filmos, kurios dabar 
rodoma kino teatruose. Tačiau 
tos filmos viena vieta atrodo 
labai keistai: staiga pašoka nuo 
stalo, įtūžęs Sharkey ir kažką 
kalba, tačiau jo žodžių negir
di. Tie žodžiai tam tikrais su
metimais tiksliai tapo iš filmos 
pašalinti.

O dalykas buvęs toks: Jimmy 
Johnston, kuris buvo bankieto 
tostmeisteris, paprašė Carneros, 
kad jis kelis žodžius tartų ita
lų kalba. Vėliau jis atsikreipė 
į Sharkey maždaug šiais žo
džiais: “Now you, Sharkey, say 
something in Polak”. Bet jis 
nespėjo paskutinio žodžio nei 
užbaigti, kaip Sharkey žaibo 
greitumu pašoko ant kojų ir, 
glamžydamas rankoj kontraktą, 
sušuko :‘Tm n°t a Polak... Tm 
a Lithuanian, and you know 
it.”

Tą dalį Sharkey kalbos gar
sinės filmos iškando, matomai, 
biznio išrokavimais. Bet įvy
kusio fakto visvien paslėpti ne
pasisekė, kadangi bankiete da
lyvavo daug laikraštininkų. 
Vienas jų “Naujienoms“ pri
siuntė to įvykio aprašymų ir 
pabaigoj priduria:

“Good boy Žukauskas, uphold 
your hoųor and dignity at all

■> ■
times. Amėricans throųghout 
the nation rertpect you just for 
such a display of temper. Not 
only do Amėricans commend 
you for showing such fine spi
ri! upholding the name of the

land which gavę birth to you. 
parents, Lithuanians also *ap- 
preciate a fine act as that.°

Čia nėra reikalo aiškinti, kac 
Žukauskas yra niekas daugiau, 
kaip tik Jack Sharkey.

ERAS telefono patar
navimai yra brangus turtai 
bite kokiam bizniui, ir mes, 
vaisių industrija, atliekanti 
mažiausia septynias dešimt 
penkis nuošimčius musų 
biznio per telefoną, tikrai 
galime spręsti apie vertin
gumą tikslaus patarnavimo, 
tokio kokį mes esame gavę 
iš jūsų kompanijos”.

PASLĖPTA VERTYBĖ JŪSŲ TELEFONE
§is sakinys iš nesenai gauto laiš
ko, išreiškia nuomonę apie telefono 
patarnavimą, kokia ji yra abelnai 
tarp vartotojų.

Štai yra įstaiga, kuri septynias 
dešimt penkis nuošimčius savo biz
nio atlieka per telefoną. Šios 
transakcijos kasmet siekia tūkstan
čius, galbūt milionus dolerių. Ne
sant telefonui, kiti metodai butų 
vartojami atlikimui reikalų — me-

rodai, kurie butų lėtesni ir daug 
brangesni. Ir tie extra kaštai bu
tų pridedami ‘ prie kainos prekių 
pirkėjui.

Kas yra vaisių biznyje, tas pats 
yra ir visuose kituose bizniuose. 
Taigi telefonas , ne tik atneša tiesio
ginę naudą tiems, kurie jį vartoja, 
bet jis taipgi pagelbsti išlaikyti žt- 

, mesnes kainas ant visko, ką publi
ka vartoja.

it ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY *

SPORTAS
Jack Sharkey įsižeidė, kuomet 

jis tapo pavadintas lenku

♦ • •

Pašalina Pūslės 
Įdegimą

Silpni Inkstai ir pusICb Įdegimas ifisivys- 
to į rimta li?4. jeigu pakrikimas nebus ati
taisytas. Nuga-Tone ifivalo kuna nuo ligų 
perų, kurie silpnina organus ir ISSaukia 
skaudėjimus ir dieglius nervuose, raume
nyse lr sąnariuose. Po ėmimo Nuga-Tone 
per trumpą laiką jus pradėsite jaustis sUp- 
resųis ir daug nuojėgesnis, jusi) miegas bus 
pollsiųgas ir atgaivinantis ir jus pasidžiaug
site gyvenimo smagumais. Gaukite bonką 
Nųga-Tone be vilkinimo. Jis yra pardavi
nėjamas aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo, paprašykite ji Užsakyti dėl jus Iš 
savo urmininko.

Kaip žinia, Rožių Žemoj gy
vuoja kliubas, pasivadinęs 
Geresnes Valdžios. Prieš rinki
mus šis kliubas kiek pasmar- 
kauja, bet po rinkimų, tai lie- 
targo miegu užmiega. Taip ir 
prieš pereitus mero rinkimus, 
agitavo, kad balsuotų už de
mokratus, tai busiu gerų dar
bų, o kliubicčiai bedarbiai 
gausių miesto darbų, nes tai

Prieš kiek laiko Baltimore 
viešbutyj, New Yorke, susirin
ko didelis būrys žymių svečių? 
krutamu j ų payęiksly . iųagnatų, 
žurnalistų, sporto rašytojų, ir 
t. t. Garbingoj vietoj, sėdėjo 
Jack Sharkey ir Prįmo OaTrie- 
ra, o tarp jųdviejų Jimmy 
Johnston, bokso prdmdtėrįš. * į 

> Kaip žinia, birželio 10 d. 
Brooklynė įvyks tarp Jack. Shar- ’ L ' A ) *■ ■ * ■ ii” i /■ / V ■■. • ■ '*■ /

Nekentėk
Gėdos

Detei Spoguotoi 
Odos

Severais Esko pašalina kanki 
J hančią eezema, ■ niežėjimą/? pa

gelbsti pabalinti spuogus,į pa- V 
\ lieka odą švelnią ir sveikąAVž- / 

tikimas per *50 metų. Pas ap- 
/ tiėkinipkus,' Sempelis ' DYKAI.

Rašyk W. F. SeVera Co., Cedar
.įĮąpids, Įo*wa...... .. j

: Vartokit Severą’» Škln Soap” 
dėl. .Malonios Odos. . 0,

AMERIKOS LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMO 

Antroji Ekskursija į Lietuvą 
(Kartu su Liet. Agentų Sąjunga) 

CUNARD LINIJOS GRAŽIUOJU LAIVU 

LANCASTRIA 
Išplauks iš New Yorko Gegužės-May 27, 

. o iš Bostono Gegužės-May 28
STAČIAI Į KLAIPĖDĄ

Be Persėdimo į Kitą Laivą 
Linksma ir greita kelionė didžiausiarne lietuvių būryje.. 

Mielai priimami ir nepriklausantys į Susivienijimą keleiviai. 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ S-GA: 

AMBRAZIEJUS, J., 168 Grand St., Brooklyn. N. Y. 
“AMERIKOS LIETUVIS“, 14 Vertion St., Worcester, Mass. 
P. P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted St., Chicągo, III. 
BARTKEVIČIA, P., 678 N. Main St., Monterio, Mass. 
BOGDON, J. G., 432 W. Long Avė., DuBois, Pa. 
“DIRVA“, 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
FRANKLIN SAV. B TRUST CO., K. Vaišnora, Pittsburgh, Pa. 
GĘNDROL1US, N., 395 Broadway, So. Boston, Mass. 
KAZEMEKAS, Ch. K., 797 Bank St.. Waterbury, Ct. 
makarevičius, K 
MOLIS, P., 1730 — _______
“NAUJIENOSE 1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
RICHMOND TRUST CO-, 2701 E. Allegheny Av«.. Pbiladelphia, Pa. 
RAUKTYTE, MISS J., 123 Millbury St„ Worcester, Mass. 
SĘKYS, Ji, 226 Park St., Hartford, Ct. 
SIDABRAS, K., 875 Cambridge St„ Cambridge, Mass. 
STULPINAS. V. M., 3255 S. Halsted St.. Chicago, Iii. 
MIKOLAINIS, P.j 188 Sąnds St., Brooklyn, N. Y. 
TREČIOKAS, A. S., 197 Adams St., Newark, N. J. 
URBSZO, J. J., 187 Oak St., Lawrence, Mass.

1 VASILIAUSKAS, J., 814 Bank St., Waterbury. Ct. 
“VIENYBĖ“, 193 Grand S6., Brooklyn, N. Y. 
VARAŠIS, A., So 12th B Carso, Pittburgh, Pa. 
WEISUL, K. J., 1128 Wasbington St., Norwood, Mass. 
ZOLP, J/ J„ 4559 S. Paulina St., Chicago, UI. 

* •* e *■
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797 Bank St., Waterbury, Ct.
95 Liberty St., Ansonia, Ct.

24th St., Detroit, Mich.

Daug didelių prizų dabar jums yra pasiūloma. Dau
giau kaip $5,600.00 išadalįnami į 50 didelių prizų. 
Kas nors tikrai laimės didįjį $1500.00 Buick Sedaną, 
ir jei bus greitas, $750.00 cash extra, arba $2250.00. 
Visk? pinigais, jei pageidaujama. Kode} ne jus? Mes 
išmokėjome S. M. Bennett $l,495.Q0, C. L. Kittle 
$1,050.00. Šie ir šimtai kitų prisiuntė savo atsa
kymus, prisilaikė lengvo pieno ir laimėjo Didįjį Prizą, 
vienas net $3,500.00. j

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųŠies ir 

vertės, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Laimėkite $2250

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliui
806 W. 31 St Victory 1696 Lietuvių Drabužių

Krautuvė
DIDELIS PASIRINKI
MAS PAVASARINIŲ ir

VASARINIŲ
DRABUŽIŲ.

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir rakandų

2242 W. 23rd Place
T»l. Roowv<lt 8887

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas.

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose

JOHN DIETRICH '
1124 W. 19 Place

STAR DUST

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rabus ant orderio, 
taipgi valome ir protinsime 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

t CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St

VYRAM, MOTERIMS, 
MERGAITĖMS IR 

VAIKAMS.

Geriausių išdirbėjų tavorai 
žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS 
2945 W. 63rd St. 

arti Ricbmond St. 
Tel. Grovehill 0989 

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po pietų.

- ■
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Phone Prospect 8816 

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, Vamišiai, , 

Stiklas, Šepečiai
6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome. .......... .. ........—> 
LIBERTY TAILORS'

T. BRAZIS. Propr.
Siutus darom ant užsakymo 

Valom, dažom, taisom ir prosinam
1403 S. 49 Ct., 

CICERO, ILL.

Raskite 5 Veidus
Artinasi vakaras ir pasirodo keisti šešėliai; Niekurie 
išrodo kaip vaikų veidai. JCkk Veidų jus', galite . rasti . 
paslėptų obelies medyje? Jeigu jus galite rasti bent 5 
veidus, pažymėkite kiekvieną skrytulėliu ir skubiai man 
prisiųskite atsakymą su savo vardu ir adresu. Siųskite 
greitai. Įstokite į šį $1.500.00 Buick Sedaną, kurį 
pristatys artimiausias Buick pardavėjas.

Duodame 
. 5 karus

poRlS

$750 Cash Extra už Greitumą
. ; • ■ : ! ■ . ■ ■■ • ■ i ( ‘ ' •

Už greitumą, aš užmokėsiu Pirmo Prizo ląintėtojui $75.0.00 Cash Extra. Kiekvienas, 
kuris tik dalyvauja, pasipelno. Tolygus prizai, jei pasitaikytų vienodumas. Nežiūrint 
kas jus esate — bandykite siektis, šio Pidžiojo $2,250.00 Pirmo Prizo.-' Nesiųskite 
pipigų. šis didelis pasiūlymas yra prieinamas kiekvienam gyvenančiam Jungt. Valstijose, 
už Chicagos rybų. Jeigu jus norite laimėti, siųskite dėl Lengvo1 Pieno. Padarykite tai 
šiandie. Jokių pareigų. Adresuokit ( ;
HAL WILSON, Mgr., 848 W. Adams Street, Dept. 232, CHICAGO, ILL.

BORN 
SYRACUEE 
new York 

SEPT.5, 
>898

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesj nuoš 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metąms $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, IU.
Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
myMmos. Tai yra A. VANĄGAIčIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Marguti ir prisius $3.00, tas gaus vel- 
. tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

'■ . ..........................................................................................................

BY WESTPHAL

ncTu«s

TftEATRU

BDUCAT6D 
IN 

NEV| YORK

L

ATTRACTEOTO 
THE STASE - 
JN HER ENU-Y 

TE BNS

SIN6IN6 IN 
CONCERT 

\NORK

N\ADE 
PICTURE DĖ.BUT 

IN 1916 -

divided her.
TIME BETWEEN
STAGE AND

SCREEN

OFFERED 
CONTRACT 
BY FIRST 
NATIONAL.

MARRIED MILTON 
SIULS-IN IQiG - 
MADE HER TAUKIE 
DE6UT IN - 
THE HOME 

TOYJNERS



NAUNEMOS
Thd Lithumuan Drily News 

Publislied Ųąily Ęjccept Sunday by 
The Idthuanian News Pub. Co., Ine.

U3S South. Hnkkd Street.
Telephoųe HooseYeJt $5<W

- -j j".".1 ................................... .... ■ ■« -

Edita* P. GRIGAITIS

□ucągN’e —. paAtu;
Metams ....... ......
Pusei metų .................. ......

. Trims, mėnesiams___ _
Dviem mėnesiams ______
Vienam menesiui

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ................

Sąvąitei ................. .............
Mėnesiui ..............................

•i

$8.00-
.... 4.00
... 2.00
.... 1.50.
... .75.

RINKIMAI AUKŠTOJOJE 
AUSTRIJOJE

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year ąutside of Chięago
$8.00 per year ip Chica^o
3c per copv
Entered as Seoond Class Matter 

M are h 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, III. under thc act of 
March 3rd 1879*
1' I ".mIJ 1 if.JĮJĮ"i'li 1.1'— '1 ■

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bw 
d rovė, 1739 S. HaU~~ ‘ .
III. Telefonas Roojevelt 8500.

Ižia Naujienų Ben- 
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“POTIOMKINO* KAIMELIAI”

* Balandžio 19, d. įvyko rinki
mai į Aukštosios Austrijos sei
liną. Nors seimo narių skaičiuj 
buvo sumažintas nuo 69. iki 
48, bjet socialdemokratai nete- 
:Ro> tik vieno mandato, praves- 
damf 15, atstovų (vietoje 16). 
Tuo gi tarpu kitos partijos, 
turėjo didelių nuostolių. Kleri
kaline krikščioniškų socialų, 
partija nusmuko nuo 48 atsto
vų antį 28; didvokiečiai su že- 
'mės sąjunga pravedė tik 5 at
stovus, vietoje 10. O fašistiš
kos partijos — 
“hakenkreuz” - 
Vieno mandato.
i ' '

heimwehr” ir 
negayo ,nė

>

I

lios, ir tuomet viešpatavimas 
patektų į kapitalistų, rankas. 
Bet reikia tikėtis, kad taip ne
bus, kadangi dabartine Ispani
jos revoliucija parode visišką 
anarcho-sindikalizmo bankrotą,

Atrodo, kad rubsiuvių orga
no redaktorius pats nežino, ar 
čia tąja Ispanijos, revoliucija 
džiaugtis, ar ne. Mat, jisai dar 
vis negali išsikivinklioti iš tų 
bolševikiškų “teorijų”, kurio
mis jisai savo protą Svaigino 
per dešimt su viršum metų.

Kitąsyk, kai Rusiją valdė carienė Katrė Didžioji,, 
tai jog numylėtinis grafas Potiomkinas (Potemkin) su
manė parodyti, kaip “laimingai” gyvena žmonės poi 
carienės valdžia^ ir surengė jąi, ilgą^ kėlioji^ geležinke
liais per Rusiją. 0 prie kelio, kur Katrė turėjo prava
žiuoti, jisai liepė iš anksto nugriauti senas triobas ir 
pastatyti grupes naujų namų, kadi išrėdytų, kąip gra
žus kaimai* Į tuos dirbtinius kaimus buvo: suvaryti) 
mužikai, kuriuos Potiomkinas liepė aprengti švariais 
naujais rūbais, ir jiems buvo įsakyta, kai. carienė* at
važiuos, priimti ją su “duona ir druska” ir į jos klau
simus atsakinėti, kad; jie esą labai; patenkinti savo, val
džia ir savo materiale padėtim.

Ministeris Potiomkinas šituo budu carienę apgavo,, 
ir nuo to laiko rusų kalboje pasiliko posakis “Potiom
kino. kaimeliai” (“potemkiny derevuški”). apibudinimui) 
panašios apgavystės, kaip kad darė tas Katrės prie-, 
laidinis.

“Potiomkino kaimelių” statymas, matyt?, neišėjo iš 
mados Rusijoje da ir šiandie. Buvęs iki pernai metų 
Rusijos premjeras Syrcovas pareiškė, kad milžiniška 
traktorių dirbtuvė, kuri tuomet buvo statoma Stalin
grade, esanti ne kas kita, kaip tik “Potiomkino kaime
lis”, kadangi jos svarbiausias tikslas esąs apdumti; 
žmonėms akis, o ne gaminti traktorius, kurie yra daug 
pigiau ir geriau pagaminami užsieniuose. Syrcovas bu
vo už tokią “kontr-revoliucinę” kritiką išmestas iš prem
jero vietos ir iš komunistų partijos. Bet jo žodžiai pil
nai* pasitvirtino.

Stalingrado traktorių, dirbtuvė, kaip dabar pasi
rodo, veikia visai prastai, nepagamindama< nė ketvirta^ 
dalio tos “kvotos”, kuri jai buvo paskirta “penkmečio?” 
plane. Visiškai nepatenkino sovietų valdžios vilčių ir 
kitos traktorių dirbtuvės, neseniai pastatytos Rusijoje. 
Jos visos kartu per vasario mėnesį išleido, tik 332 trak
torių, kuomet viena tik Stalingrado dirbtuvė turėję 
pagaminti per tą mėnesį 1,500. Vienas korespondentas 
iš Maskvos praneša, kad Rusijoje dabar laukiama ga
lutino visos traktorių pramonės, susmukimo.

Susmukimas tečiaus grasina ir kitoms sovietų 
pramonėms, apie kurias bolševikų propaganda tiek 
daug bubnijo. Fabrikams valdžia neįstengiat pniabatytd 
laiku medžiagų ir nepajėgią paimti iš fabrikų, te pri
statyti kur reikia pagamintų prekių, — kadangi* pasir 
baisėtinam suirimo stovyje yr^ Rusijos geležinkeliai*

Per metų metus sovietų valdžia beveik, netaiso 
geležinkelių, naujų bėgių, netiesė, naujų lokomotyvų 
nestatė, ir dabar viskas yra be galo, suklerę Skubin
dama kaip galint greičiau, pristatyt Rusijoje “milžinių 
kų fabrikų”, kuriais sovietų, valdžiai galėtų girtis pa
sauliui ir savam badaujančiam proletariatui^ ji. “už
miršo”, kad, geri, geležinkeliai? yra, kraštui- daug svąis 
biaus turėti, negu didelėm industrijos^ Įmonės, nes be 
geležinkelių nei maištas, nei. kuras, nei medžiagos ne
gali būt gabenami iš vietos j vietą.

Bet jeigu valdžią galėjo užmiršti, šitokį- dalyką, 
imdamasi vykinti savo gigantiškus “industrializacijoj 
planus, tai ar tas neparodo, kad visa Stalino “piatilietr 
ka” yra tik milžiniškas blofas, “Potiomkino kaimeliu” 
statymas?

Atrodo, kad galas, tam bolševikų, blefui; artinasi.,
- ------------- - —  ■ "■!,'* .y, , .......................... .................. ...  . .....

I VOKIETIJOS SOGIALDEMO-
< KRATŲ STIPRĖJIMAS

-yi—T" i

I Gegužės 31 d. įvyks Vokieti- 
Ijos socialdemokratų, partijos 
Idvimctinis- suvažiavimas. Ren
giantis prie jo, partijos cent
ras išleido plačią atskaitą apie 

;partjjos veikimą nuo paskuti
nio suvažiavimo iki dabar.

. Pasirodo, kad nuo 1929 m. 
Vokietijos socialdemokratų pąr- 
■tijos narių skaičius padidėjo 
daugiau kaip 100,000. Pradeda
ma šiuos metus, ji turėjo su 
viršum miliouą narių, būtent 
— 1,037,^84, kuriame skaičiu
je yra 228,278, moters. Kuopų 
skaičius 
9844.

Sulig 
sąstatas 
šimčius 
ninkai, 
tarnautojai, 3.95 nuošimčius — 
mokytojai, ir valdininkai, ir 
apie 27 nuošimčiai susideda^ iš 
profesionalų, moksleivių, namų 
šeimininkių, smulkių savininkų 
ir t* t.
Į Iš tų* skaitlinių matome, kad 
■milžintaką dauguma, narių Vo
kietijos socialdemokratų parti
joje yra rankų darbininkai. O 
kertu* su* tarnautojais ir kito
kiais ąroto darbininkais jie su
daro netoli- tris ketvirtadalius 
par(tijps*, Todėl bol^eyikų pra
simanymai, kad Vokietijos so
cialdemokratija esanti “buržu- 
aziška”, neturi mažiausio pa
mato.

padidėjo nuo 8462 iki

profesijomis, partijos 
yra toks: 59.48 nuo- 

sudaro fabrikų darbi- 
10.02 nuošimčius —

1,1 111 11 ***|,’ !l "’I" ’

NEŽINO, KO NORI?

Apžvalga
SUKILIMAI KAUKAZE

Europos spaudoje pranešama 
ąpie ūkininkų suksimų? Kau
kaze. Jie pasidąrė smarkesni; 
paaštrėjus bolševikų kolektįvi- 
zacijos politikai.

Ginkluoti, sukilėliai, rytiniuo
se Gruzijos apsktičiųose 
Kacheti, Telavi, Duseti ir Sig- 
nagi — dabai* susivienijo. Jų 
skaičius siekia 2,000., Ritose i 
Gruzijos apygardose —? ĘaFr* 
čalo ir Karajazi — kovoja 900

ginkluotų savanorių*. Neramu, 
ir vakarinėje Gruzijos dalyje.

Azerbeidžane (bolševikiškoj^ 
'totorių respublikoje), sukilėlių 
būriai, priskaito 6,000 ginkluo
tų* vynų. Nuolatos įvyksta kru- 
■vipų susirėmimų aų> bolševikų 
jūgomte SukiĮėlIaii turi dfrug 
mašinipių, kap|io)įty in dyk ar- 
motas,,

Jau 10 metui kaį Maskvos

ma Alfonsui pasitraukti. AL 
fonsas ramiai išvažiavo 
Francijon, o visa jo valdi
ninkų ruja pasiliko Ispanijoj 
slopinti (?— “N.” Red*) 
besiplečiančią revoliuciją.”
Vadinasi, nelaime yra. ta, |

kad karalius Alfonsas gavo iš
važiuoti. (tikrumoje: pabėgti 
nakties metu,!)) j užsienį, o jo 
buvusieji valdininkai pasiliko 
Ispanijoje. Tur-but, jeigu re
voliucionieriai butų padarę Al-1 
fonsui hari-kiri, o jo valdiniu- , 
skus butų pakorę po sausa ša
ka arba- bent sukišę į kalėji- j 
mus (tik kažin, ar butų, jiems I 
ištekę vietos kalėjimuose?), Į 
'tai tuomet, “Darbo”' suprati-1 * ** 
mu, butų buvę Vali' right”. 
Jam, matyt, neateina į galvą 
'mintis, kad šitoks “apsidirbi- / 
mas” su senojo režimo atsto
vais butų iššaukęs pilietinį ka- j<ajp matyti, tai vieni kala, 
rą ir kraujo praliejimą Ispani- L kiti zaiatjja, bet tat visvien, 
joje;, o gab jam rodosi, kad be nevykęs darbas. Jau buvo 
kraujo praliejimo negali būt ‘‘Naujienose” keletą, kartų va

isyta, kad J* Bačiunas sutiko 
Darbo” pa-j paaukoti SLAv senelių? priegiau- 

geros ir derlingos 
Per ilgą laiką į tai nie- 

klesos apgavimą įkas nekreipė domės. Tik štai 
Išeina taip, kad nesenai “Sandaroj”, lyg iš mie-

Skaitytojų Balsai

“Sandara” ir 
Gegužis

Trečiadienis, geg. 6, 1931

jkdistokas : j j lyg užrištom* akim 
graibstosi apie sieną ir neau- 
jrandą durų, Patarčiau, jaį] pir
ma tinkamai viską ištirti,4 o 
baskui tjk jam rašyti. O jos mir 
sistepėjimas dėliai to, kad 

i “Naujienose”4 taip greit tilpę 
angliškai rašytas p. Bačiuno 
paliudijimas, yra, daugiau negu 
juokinga. Stebėtis iš tų daly
kų musų amžiuj yra tiesiog nai- 
vu.-—Pustapėdis.

ĮVAIRENYBES

Senovės babiloniečiai 
buvo geri astronomai

■   ■ ■ ■
£ių laiką mokslininkų mano* 

jna, kad senovės babiloniečiai 
gana daug žinojo apie dangaus 
kunus ir juos visai moksliškai 
stebėdavo*, šitą nuomogė iš dar 
lies teisinga. Jau jie žvaigždes 
buvo, suskirstę i žvaigždynus; 

;’kad tuo budu butų jiems, leng- 
viau' orientuotis dangaus 
skliaute. Dar prieš. 7.00 metų 
įprješ Kristui asinečiaiį galfcjp 
^nustatyti dangaus kūnų, judė
jimą ir iš. anksto, kpskaįčjuor 
.davpį kada bus saulfe, ir/ mė- 
mulio, užtemimas. Prof, dr.. Eck- 
Jhard, Uhger ir prof. Paul Vi

.   - .... ........ -——— 
lio ir per kiek laiko susidaro 
radioaktingas švinas.

Toliau tyrinėjant įvairius 
radioaktingus mineralus, pa
skutiniuoju laiku pavyko rasti 
,tokių; mineralų, kuriuose 1 gra
mui urano tenka 50 kubinių 
cm. helio- dujų. Kad; galėtų su
sidaryti toks helio kiekis, rei
kalinga mažiausia 500 milijonų 
metų, vadinas, tie mineralai 
;turi- jau 500 mii; metų. Bet mi
neralai negalėjo susidaryti pra
džioj žemės gyvenimo: jie su
sidarė kur, kas vėliau. Tolimes
ni tyrinėjimai šioje srityje ro
do, kad nuo to laiko, kai buvo 
jau; susidarę uolų sluoksniai, 
praėjo 1500 milijonui metų, o 
vandenynai susidarė dar anks
čiau. Tuo, budu žeme jau turi 
tiek metų, nuo, to laiko, kai ji 
buvo jau susiformavusi. Visas 
žemės amžius dabar, skaičiuo
jamas ligi 2—3. ųiiliardų metų.

“tikros” revoliucijos?
Dar, keistesnis 

sakymas yra tas, kad karaliaus I dai sklypą 
išvijimas iš Ispanijos reiškiąs | žemės, 
“valdančios 
darbininkų”, 
dabartinė Ispanijos revoliucija 8° atsibudęs, kažkoks farmerys 
'tai darbininkų apgavimo vai- P* Bačiuno pasiūlymą pradėjo 
'sius! Peikti- . . . ,..... . _

Darbininkai “apgauti!*, o bet- L .Ma'.', ,vl8a!. llcfa svai'b.ų.* *‘as įNeugebaupr pavyko rasti tą 
-gi jie pirma kartą. Ispanijos J"* al a t>111®' c ' L'vietą, iš kurios babiloniečiai
istoriioie iaiio teise atvirai dar0J' >uv0 Pasakytu> ka^ P-lidar prieš 4000 metų, stebėda-
istonjoje (gijo teisę atvira Gegužis vigk žino, bet tyli. OJ;V„ Toie vietoie rasta dar 
demonstruoti nz savo reikalus! + li . . .. . Rnxjllllfla dnmJ'VO 88 . 1X>,e vletoje rasta <iarTolinus Amalsrameitu orva- P todeb kad Bačiunas “a™ ;gana tikslus astronomų-varto-

lonaus Aiiuuįjcuneitų oigu. sav0 pasiūlymą tik su * tam tik
inąs pasakoja: 
i ^Kadangi, anarcho-sindika
; listai neturėjo politines pro- hįau į “Naujienas”! Nagi, žiur / 

gramos (tai kokie jie buvo ri^ po kiek laiko, telpa pj Ge*K 
revoliucionieriai? — “Nl”’ gūžio raštas. Prezidentas ten]! 
Red.)> tai« pasitraukus Alfom užsigina, kad! jis apie jokį1 p.p 
sui jie nežindjo ką. toliau Bačiuno pasiūlymą- nieko nežit

* daryti, ir. todėl'revoliucijos nąs.
liepsna tapo sutaikyta, ant Wellį aš atsiprašau p* Gegu? 
monarchijos puvėsių kuriasi žio* Aš j uit nekaltas, kad‘“San-

• buržuazinė (? — “N.” Red.) dara” parašė, jog p. Gegužis 
respublika, “kapitalistų vieš- viską žino, bet tyli* Vadinasi, 
patavimas. tas laikraštis p. Gegužiui suteik

“Kapitalistų viešpatavimas kė meškišką patarnavimą* 
darbininkams yra 
nas, nežiūrint,

Antalgameitų rubsiuvių lie- 
(tuyių, orgapas,, “Darbas” džiau- 
gjąaU kadi v

“Šiemet Ispanijps proleta
riatas pirmą kartą tos šalies 
išturi joj laisvai, be baimės 
demonstruoja Gegužinės die- 

; no j c, aukštai; iškėlęs raudo- 
į ną. vėliavą.; jia. reikšmingiau 

negu kada nor^ pirmiau, ap- 
vąikščiojaj tąyptautinę <km- 
binįnkų šventę, kurL šaukia* 
proletarus. gahitimUi 
ąuntk i^. algines vergjjo^, te* 
panijos proletariatas pirmuos 
sius, retėtus jąu,

* Karališką, karūną, pamynė pa
■ kpjV
i Tai, rodos, labai gerai, ir- te* 
įpapijos revoliucijų1 galima tik 
įvaikinti.
J. Bafe “Darbas’* &usinipinę». 
•Jam radosi, kad su Ispanijos 
revoliucija atsitikę , kas nors 
|btega< Jį; įvyko taip, kaip
“turSjp” įvyktų dabar tepa-
ųijpjc v^ešpatapsją,. kapitalisr 
tai. Amalgamcitų organas sa-

/
Jau 10 metą; kaį Masfcyosį 

urmijpa yra, užkariavusios Kau
kazą. Sovietų valdžia tenaį lai-, 
ko apie 200,()()0, kareivių, , kad 
girnai ir kitos paveiktos 
tautoj nenuverstų syetimo | Įun- 
^Os Ęėt apksčįąu. av veliąą bol
ševikai bus iš Kaukazo išvyti.

No* 7 KOVOS tik ką 
atėjo.. Kaina. 10c. Ga
lima gauti: Naujienose.

...... .. A v. i'jamas laikrodis^ kuris per me-rais įsrokavimais. sr tų. žino, kartų temugd6v^ tei
damas apie t-4, reikalų, aa para.|,yra> ault§6iaufsiai ]

;pakyln horizonte' (birželio 21i 
;d;), ir tuo budu babiloniečiai 
•gana tiksliai nustatydavo me
tus. Bažnyčių, bokštuose babit 
loniečiai įtaisydavo observato
riją dangaus kūnams, stebėti* 

HĮvairųsi reiškiniai danguje jų 
nestebindavo, bet jie tuos reiš
kinius, moksliškai, aiškindavo.

............... "I .......................

Žemės amžius
nepriimtitb Toliau p. Gegužis išmetinėja —......—

kokiomis laikraščiams, kad jie apie j j Apytikrį žemės amžių, gali-
plunksnomis 1 jis butų paT nemandagiai rašo. Gal ir taip, ma apskaičiuoti; ią geologinių;

Apytikrį žemės amžių, gali- 

dar kartą |a^ nežinau. Spręsti apie* tai>itpaleOiitOlogįjpst in fizikos; tyri* I 
kas. mandagiu o kas nemandar ‘nėjimų.
gu ne mano reikalas. Tačiau] žemį aw^Ul (geologiniu- at> 

mvu JRM ... ......... .. neiškenčiu vieno dalyko. uepaH žvilgiu gftiima apskaičiuoti iš
Čia tai jau tiesiog, kaip tam ĮkatoM susidarymo ir iš jpriy

Centus-r-t.ek buvusius, tiek, da- vanįens druskingame. Juk pra, 
bartinj-laikrasčiar gaų daugiau dži. vapduQ žemCje. nogalsjo 
'“nemandagių” dalykų parašo. w Ųwlęog wndtnyse
negu apie p. Geguą, o ^jiok k te. tam. reika,
jie tyh. Matomai, jie- neturiapy I 

| tikrini: apskaičiuoti! iš žemes 
'sluoksniu' susidarymo tose vie-rJ 
tose,, kur kadaise bųvur juros.

puoštas, ir todėl
Ispanijos darbininkų klesa |J 
turės daryti . vieną pervers- 1 
mą. bet jau galutiną.”

. Y isi Lietuviai* •
Norime Vilniaus
taip sako Prof* M. Biržiška 

i|j mes, amerikiečiai, 
pritariam jpmt

i. ’

* AR MBS NENORĖTUMĖM 
ŽINOTI KODĖL JĮ PRARADO
ME? SUŽINOJUS TĄ. MES

. GALĖSIME NE TIK PASIMO-
I KINTI* BET APSISAUGOTI 

IR ŽINOTI* SAVO PRIEŠUS

taigi
L SKAITYKITE TIK KĄ IŠĖJU- 
k ŠIĄ IS SPAUDOS TUO KLAU

SIMU KNYGELĘ

"Kodėl
| PRARASTAS

VILNIUS?”
Galima. Gauti

I NAUJIENOS E
I KAINUOJA TIK 25 CENTAI.

posakyje, “dešinioji ranka, ne
žino, ką daro kairioji”. Išdar 
,vęs anarcho-sindikalistams Is? | i ju
panijos darbininkų “vadų” paTI.-’ t j." ’ ■ ■
iliudymų, “Darbas” pareiškia,L* p.’Geg«žfe
kad jie buvo tokie netikę re- Ljjet tiek to,-—viso pasaulio juk I 
voliucionieriai, joge,i neturėjo uepatenkinsi. ’ ''
net politinio programo ir todėl (^i-įau grįžkime vėl prie to* . . . . .... .
nežinojo, ką. toliau daryti,, kaT žęnWs sklypo, kurį p* Bačiunas]™^;tyrinėjimai rot 
Ida karalius išdūmė į užsienį* lwrgj0>SLA. senelių prieglaudai žemė turi jau maziuur.
; Jau prieš šešias dešimtis me- paaukoti, Tjesipg uęnmjpį) S10i W milUonM
tų tapo paskelbtas principas, tenka juoktis* P-ng$ Gegužis11^ skaičius suprantamas 
kad “kiekviena klasių kovų yra sako, jog tokie prižadai turi į nu0 ten laiko, kai žemė buvo (
politinė kova? (tai. — Markso būti raštu priduodami. Tav tier jau| visai atvėsusi, kai joje vy-
;prjncjpua)». Qf tuo tarpu pasiro-1’sipg skrupulingas atsargumas.] k° jau žemės sluoksniu susir

šiandie to į rodo labai keistas: jpigu, norjlIr paleontologijos mokslas, (P»t 
‘ visgi ką Susivienijimuu duota,M* Uu. leontQlQgij& — mokslas- apie 

‘‘DapJtas”'įsivaizduoja, kad tie ri išpildyti visus reikalingus it TirmyJi&tius augalus ir gyvu- 
anarcho-sindikalįstai esą “tik- nereikalingus formališkumus, o liūs) tąite pat padfeda, nustaty- 
rps” revoliucijos vadai. Aišku, jeigu nori iš Susivienijimo, sąr ti apytikrį žemės amžių, bent 
kadi jie yra* ne revoliucijos va- kyšime^ didelę paskolą gauti .nuo tp. laiko,, kai žemėje pa
dai, bet revoliucijos trukdyto- (Mp tai atitiko su* Deveniuh sirodė pirmosios gyvos bdty- 

:įai* ĘevpJiutija Mvykorne ačiū] tai jpkių3 formalumų nereikia— bę$. Pasirodoi kad butą gyvų 
jiems Bet prieš.'jų norą ir va- duodama ant pasitikėjimo. būtybių žemoje jau prieš 109 
lią- nenuostabu' todėl, kad Jie Nežinau kaip butų, jeigu ,par milijonų- mętų, ką patvirtina 
ir nežinojo ka’daryti, kuomet nvyJ8džiCli* koks uors *eradari$ žemčs, šūksmuose randamos 
ji įVyko * Pasižadėtų Susivienijimui pado. ;Vėžnų> ir. kitokių gy-

Į' G» nopsems, waliau,Hloti.................. -
yra pasaka, kad Ispanijoje dar] 
Įbar kuriasi, “buržuazinė” res
publika. Jau nuo j 
j tos respublikos valdžią įėjo 
trys. darbininkų; atstovai socia- 
ąi^tąi* Iš to galima numanyt, 
kadi darbininkai turės pilnas 
politines teises valstybėje; o

politinė kovą? (tai

do, kadi Ispanijos anarcho-sin- Tačiau man. viepus dalykai ati-j dary/na$ dėl vandens plovimo, 
dikaliataįi dar ir šiandie to rado-labai keistas: jeigu, nord Ir paleontologijos mokslas.. (paT 
principo * nesupranta; ir visgi I ką Susivienijimui duoti, tai t tuJ leenfalogij a-.-- niekalas, apie

“Darbininkų kovoms (Is
panijoje) vadovavo sindika- 
liatinių unijų vadai, kurie 
prmęjpialiait netiki. į balsu- 
yęfaujfc, ir griežtai atmetu 
prtrJameptatinį. veikimą* 
staruose ripkimuose, kurięms 

tiek daug- syav- 
bos, kovingasis darbo ele
mentas hectelyv^vo (tai tau/

^koyingpmap!” — “N.” 
R^J^Anarcho^sin^ikalistinl^ 
elementas stojo j 1 tiesiogini j 
kelią, revoliucijos kelią nųt 
vertimui, k^raliau^ ir peikta 

; tĮpęft. Ąourbopų, ctįna&tijos. 
, įtek šįpj vietoj, v^ančioj 

klesa. apgamo. (! — 
Red.) darbininkus, jsakyda-

Būtina ir labai i pagel- 
binga knygelė tiems, ku
ria nori tapei šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies; tvarką, 
apie jps Viršininkų rin- 
kimus ir viską kas rcika* 
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite. šioj knygelėj 
lietuviu ir, anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA tik 25 CENTAI

NAUJIENOS
11739. So. Kalstei SL 

I 
GHICAGO, ILL.

j Siekite, moūcy orderį, arba, krasos 
ženklelius.

Gal ir tada p. Gegužis pareika?| Tie tyripejjutai nustatyti že- 
jmu^ųv luutų’ kad'Pradžių visi foiv amžių., labai .bendri ir. ne 
pat pradžios mąliškuW^^ atitinka naujausius tyri-

iis ^P*e‘ dovaną nejimiis, kurie paremti medžią-Į 
svarstyto uęsy.ars|ytUę, bgOa radioakungumu. Patirta, 

P-no, Bačiuno reikalas tačiauL^^ fcaį kurie medžiagos elerd 
yra kiek skįrtipgesnis: jo pa- pamažu skyla ir leidžia,
siūlymas buvo priduotas u ener«iją spinduliavimo pavida- 
“• P- !aX°lįu* Per ilgą laiką iš vieno ele-

,’’Q tiniz* +«*v iiinlrfv nPzilifMA.1' ' . . . ... .

B nieko negirdėjęs. įteikėjo dąrlt — ~ -
■ąoyą žodžių pridWur ! ;
ąįę; taip: p. Gegužis nieko/ ną* 
jggrdėjo< nieko nežinojo ir.‘nie- 

Į žinoti nęnorjį apie tąi pąsjįUy Į
’y5n Wwuvwarbu, faskjun '^ktinga švino rųšis Vyk-Į; 
ir kVwMft. Tašiau, ?m med^!®g°s

Įkeistai atrodo, . kuomet* vienas

rastu.
jks tiirčjdnrnir jie, galės pasiru- 
įpinti) kąd vaistyk rūpintųsi; ir [ ' 
jų reikalais, ne vien tik, buržų* 
azijos. Tai kode! tokia valstybė 
turės, buk vadinama “bmuasj- 
n^7 ? i j T V -J* ■ '■*')'! ' ,^'F 
ATješa,' jeigu Ispanijos!' daibi- 
nipkai, butų tokje.“gudrus”, 
Jtad eitų Paskui “Darbo” giria
mus “kovinguosius” anareho- ..........
šindikalistup,. tai ir turėdami ląsmuo visos organizacijos, van- 
vjsua pilimės teisęs respubli- Ldihatmeta'.tiį.ar kitų,pasiūlymų, <sjt)!l)n° Procesll> galima susek-1 
koje jie pasiliktų be jokios ga- “Sandaros” nusistatymas irgi'ti, kiek per metus susidaro he-

jis a piestaiWflto virsta kitas, jau mažės-j __ 
but° atominio svorio. Sunkiau-

■ ^ominio svorio elementas I 
[ uranas per daug milijonų me-.b- 
Išvirsta radium, o. iš šip. po ! l'
kurią laiko pagaliau gaunasi

,Užsirašykite “Mu
su Vilnią”

Po prof. M. BIRŽIŠKOS prakalbos 
kovo 28 d. susirinkime, daugelis reiš- 

!kė noro išsirašyti Vilniui Vaduoti 
"į Sąjungą ofganą

“Musu Vilnius”'
($1.50 metams—eina kas 10 dieną, 
gausiai iliustruotas Vilniaus krašto 
vaizdais). Tad* “Naujienų” admini* 
stracija, susitarusi su profesorium, 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti 

5 “Musų Vilniaus” 
prenumeratą.

Adresus ir pinigus prof* Biržiška 
atsiėmes pristatys

. “Musų. Vilniaus”
^administracijai.

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

i atsipalaidoj a atitinkamas h e- - 
'liaus dujų kiekis. Sekant urano

PROBAK-
■ i suteikia , *
barzdaskutyklos 

■■■■■■ komforte ■■ i lxc _ r rskutinios. 
namie
t I 1
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White City atidarymas
Gegužės 13 <1., trečiadienį, 

Whitc City Aimisemcnt Pnrk 
atidaro savo 27 metų vasaros 
sezonų. Iškilniesna kviečiami 
Woodlawn Business Men’s 
Association nariai ir jų drau
gai. Programa ir įvairenybės 
šiemet žada būti dar margesni 
kaip kada nors.

landui ir au juo flirtuoti. Teis- 
mas jų tuojau pašalino.

Automobiliai jau užmu 
šė 400 žmonių

Mirimų dėl automobilių akci- 
dentų Cook county ligi šiai 
dienai buvo jau 400. Pereitų 
pirmadienį Viena diena mirė 5 
žmonės užmušti vietoje arba 
nuo sužeidimų. Policija gavo j- 
sakymų areštuoti visus automo
bilistus, kurie važiuoja su ne
pilnomis šviesomis. Patirta, 
kad didžiausiais keliais važiuo
ja kiekvienas dešimtas arba su 
viena lempa arba be jokios.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne saVo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo člelei.

| ‘ • . v. •

sūreli, and we Woūl<l likę (to 
see the Marquėtte Maroohs, K. 
A’s., Golden Stars and Rūta 
Giria well rėpresented there 
May, 9 at the LithuUnian Au
ditorium. Tliis is the lašt dpc- 
retta and dance of the seasoų. 
Let’s all liave a good tinie at 
filis May Dance!

and invilc

, , , Graborial LietnvĮal Gydytojai

Comc 
friends! — A. K.

y o u r

The Engiish Column

“May Queen”

Graboria*.

S. 0. LAGIAVICH
LIETUVIS GBABORIUS
’atarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti, 

Tel. Robsevelt 2515 arba 2518

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS:

1489 S. 49 Court/Clcero, III.
Tel. Cicero 5927

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Ptdspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
‘ CHICAGO, ILL.
ttatgti—■— ...

PHorte Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vak vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

. /Įvairus Čydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Offire 1724 So. Loomis S t.
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

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

Res. Phone Fairfax 6353

M

Phone Armitage 2822

T>fc. F. KALISŽ
1145 HftltVaukee Aveniu

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

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Kulka gali išduoti 
Capone

Rastos Mike De Pike Heit- 
lerio kūne kulkos ištirtos eks
pertų ir susekta, kad jos yra 
tokio paties revolverio, kokius 
kų tik rado laike kratos Al 
Capone rezidencijoj, Lcxing- 
ton viešbuty padarius kratų. 
Heitler, stambus gengsteris ir 
Capone ministeris, rastas su
šaudytas ir sudegintas Bar- 
rington ledaunčje.

Gembleris užsimokėjo 
$150,000 kidnaperiams

Chicago Lithuanian

Board of Education lie
pia pasitraukti

Majoras Cermak ir jo advi- 
sory coininission, kų tik suda
ryta iš 23 žmonių, įteikė rei
kalavimų Švietimo Komisijai, 
kad ji nieko nelaukdama at
sistatydintų; kitaip jei komisi
ja neklausys, bus prašoma le- 
gislaturos, kad tam tikru įsta
tymu komisija pašalintų.

James Jackettį Blue Island 
stambus gembleris, užsimokėjo 
$150,000 savo pavogėjams, ku
rie jį “kidnapino” pereitų penk
tadienį ir gavę reikalaujamą 
sumų, jį pristatė namo gyvų ir 
sveikų pereitų pirmadieni. Pa
sirodo, trys gengės jau kurs 
laikas sekiojo jį, norėdamos 
pavogti. Jo kidnaperiai patys 
pasipasakoję, kad jie priklauso 
plačiai organizacijai, kuri visoj 
Amerikoj verčiasi turtingų žmo
nių kidnapinimais.

Pabėgo su $43,088.28 
pinigų

Frcd A. Bulke, 
Kane county

tylas vienu 
tarnautojų,

iš Aurora, 
auditorius, lame 
10 metų ir skai- 
iš teisingiausiu

Kviečia 48 valstijas iš
sitarti

su virš 
$13,000 pinigų, pasigrobtų iš 
neturtingų <farmerių fondo. 
Investigacija surado, kad But- 
kc bus išvogęs nemažiau kaip

Chorai 
giving 
Queen”,

the . operetta “May 
Sat., May 9 at the 

Lithuanian Auditorium 8 
o’lock, aųd not only that būt 
a “May Dance” afters. How 
about the young people of the 
different 'Lithuanian organiz- 
ations coming and getting ac- 
((ainted with the yotmg peo- 
plo of the chorai society? A 
good and cnjoyable time is as-

Neužilgo paskelbs 
kontesto laimėtojus
W1NSTON-SALEM. N. C., gcg. 5. 

— R. J. Reynolds Tobaco Co. šiandie 
pranešė, kad laimėtojai Camel cigarttų 
$50,000 prizų konteste bus paskelbti 
ateinančią savaitę.

Kontesto teisėjai ir jų štabas, kurie 
atidžiai perskaitė apie 1,000,000 laiš
kų, jau užbaigė savo darbą ir dabar be
lieka tik paskirstyti prizus.

Viso bus 3 8 prizai. Pirmas prizas 
yra $25,000, kurie bus paskirti už ge- 
riausį laišką apie tai, kokios cellophanc 
suviniotas Camel pakelis teikia naudos 
rūkytojui. Antras prizas — $10,000, 
trečias — $5,000. Dar yra penki pri
zai po $1,000 kiekvienas, 5 prizai po 
$500 ir 25 prizai po- $100.

Kontesto teisėjai yra trys žymus lai
kraštininkai ir redaktoriai.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Vidlkas- 
Lulevičienė 

AKU8ERKA

3103 S. Halsted Su 
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

ir

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

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

Tel. Wešt 2860
Namų telefonas Btunswkk '0597

vak.

Mrs. ANELIA K. J A RUS H
Physical Therapy W Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albafly Avėmie

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Phone ..
Hemlock 9252

prie 
duodu

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, ’ electric 
treatment ir mag- 
hettc blanke ts ir 
t. t. 1 Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Springfielde legislaturoj kų 
tik praėjo rezoliucija priimta 
žymiausia balsų dauguma, kvie
čianti visas 48 valstijas pada
ryti referendumų dėl prohibi- 
cijos atitaisymo, panaikinant 18 
amendmentą. Rezoliucija, *da- 

ibar eina j senatų ir tikifnasi, 
kad senatas taip pat praleis.

ginto buvo laikomas pavyzdin
giausiu piliečiu ir finansiniu 
patarėju tavo valsčiui.

JŪSŲ PATOGUMUI

i GERB. Naujienų skaitytą- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. •

Akiu GyįifcioJ
A

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: .

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

Netoli 46th St. Chicago, UI.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį. 
Tek Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tek Prospect 1930 .

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventie 

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

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3202 

. i IM Ui ■
Rezidencija Tek Midway 5512 it 

Wilmette 195Ralph C. ČupIer,M.D.
CHIRURGAS

Odhtey ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vak vak., Utarninkab k

Pėtnyčiomls 1 iki 4 v. v.
■■■■ > > , r

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Advokatai

127

Nubaudė dainų “pi
ratus”

“NAUJIENOS” TURI
ATSTOVUS SEKA

> MOSE VIETOSE

American Society of Com- 
posers, Authors and Publisliers 
apskundė penkis “piratus”, ku
rie be autorių žinios ir- sutiki
mo spausdino ir pardavinėjo 
kitų komponuotas dainas, {žeis
dami Copyright teises.

Nubausti po 30 d. arešto ir 
po $100 Hyman ir Jack Fein- 
gold, Theodore Polkovicz, Ben 
Kapliu ir A be Neider.

Jubiliejaus savaitė jau 
arti

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

CARTER, WIS.

B UTKU S
/Undcr taking ‘Co.

Vfm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Caiial 3161

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

akintų. Kdinos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phohe Boulevard 75Š9

Tel.‘Yards 1829

DR. € SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayette 4146

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
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 vaL kiekvieną 
« vakarą, išskyrus kervergą

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto
ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

'4193 Archer Avė.
Valandose 2—4 po piet 
, Phone 'Lafayette 0098

■T ..'.n-.

1U <■

k.*. M*MMM^~

A. A. OLIS
R. A. VASALLĖ

ADVOKATAI 
11 South La Saite Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 rytų iki 5 vai. vak. 
3241 SJtialsted St. Tel. VUMsy

Valandos — 7 iki 9 vakare r 
Qlis—Uęarn., Ketv, ir Sūbatos vak. 

*vasafte—Pan„ Ser. ir Pėtnyčios vak.
............................. , - - ...................................... ..................— ■ • —

Visi pasiruošimai jubiliejaus 
savaitei jau baigti. Prasidės ge
gužės 11 d., 6 vai. po pietų. Va
kare bus grandioziškas paradas 
nuo 7—8 gatvės ant Michigan 
Avė., kurį priims kokie 7 gu
bernatoriai ir kitos viršūnės. 
Apie 1,000,000 žmonių tikimasi 
susirinks j Grant parkų ir apy
linkę iškilmių matyti. Taip pat 
laukiama ja'ponų princo su 
žmona Takamatsu vizito. Para
de dalyvauja 10,000 kariuome
nės, legionai, veži m*ai-f lotai, 
sporto ir atletikos organizaci
jos ir kt.

Sunku pasitikėti mo
terims

Valparaiso, Ind., senai prasi
dėjo antras teismas Virgiliui 
Kirkiančiu i, kurs nesenai buvo 
nuteistas 14 metų kalėti už 
žvėriškų nužudymų savo myli
mosios. Kirkland pareikalaVo 
naujo teismo, bet negali suda
ryti jury, kadangi visi apylin
kės farmeriai turi savo nuo
monę ir gatavi Kirkiančią siųs
ti į elektros kėdę.

Negaunant Vyrų, pradėta 
jėškoti moterų jury. Vakar 
viena k^ tik išrinkta jury Mrs. 
Mattie Conover, kuri tifėko ne
laukus pradėjo šypsotis Kirki-

Dėntistas 
4712 South Ashland Avė. 

Tel. Boolevird 758?
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 

Residence Phbrie Hemlock 7691 
» r—---------------- ------------- ——<

Phone Boulevard 7042

Lietuvis Advokatas
Iki 3 'vai. ^tortuose — nuo *3 iki 9 

Sbbatomis nuo 9 iki 9 
52 East lOTth St 

’ kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų Pulk 6377 

Miesto ofise pagal sutarti
-127 N. Dearborn St

Ketvergais ofisai uždaryti.
' _ r ..... -................ .....

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

KAROLINA MATAIT1ENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 5 dieną, 10:30 valandą ry
to 1931 m., sulaukus 41 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje, Aukš- 

kaime, Radviliškio parap., 
"J1 Paliko dideliame 

sūnūs — Joną ir 
Jurgį, pusbrolį Jo-

tekų I 
Šiaulių apsk. 
nubudime du 
Edvardą, vyrą 
ną Katilevą, 2 pusseseres — Elz
bietą Petrulienę ir Oną Šlapelie
nę: Lietuvoje 2 brolius — Vladis
lovą ir Kastantą, seserį Zabelę, gi
mines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
žeikos koplyčioj. 3319 So. Au
burn Avė.

Laidotuvės įvyks pentadieny, 
gegužės 8 dieną. 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Karolinos Mata'itie- . 
rtės giminės, draugai ir pažįstanti 
ėsat niioŠirdžiai J kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai ' 

ypiškdtinį patarrtavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Giminės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- * 
rios S. ’P. 'Mažeika, Tel. Yards 
1138. ’ . »

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliotnis nuo 10 iki 12.
8

VILMA TEREVIČIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu ligo
ninėje gegužes 5 dieną, 12:30 va
landą dieną 193 1 m., sulaukus 
19 metų amžiaus, gimus Rygoje, 
užaugusi Goodman, Wi$.

Paliko dideliame nubudime vyrą 
Simoną Tcrevičiu, motiną Oną 
Arminas, brolį Williamą, gimines 
ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas, randasi Car- 
ter, Wis.

'^Laidotuvės įvyks subatoj, gegu
žės 9 dieną, 9 vai. iš namų į vie
tos parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos 'pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Goodman, Wls. kapines.

Visi a. a. Vilmos Tercvičienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Vytas, Motina, Brolis 
ir Giminės.

J. Liilevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visoše miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victorys 1115

J. T. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS jCHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kac 
priklausau prie gra

bų išdirbystčs.
.OFISAS: 

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

-Duokite savo akis išegzaminuoti

©K A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST ' 

Praktikuoja Vttš 20 m. 
4649 <S. Ashland Avė. 

kanipas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Cąlumct 3294 
Nuo 9 įtei 1’2 vai, diėnos ir 
nuo 6 iki 9 Valandos vakare

Dentistas ,į
4645 So. Ashland Avė. 
virš Marshall Drug store, arti 47 St. 

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3
Tek Prospect -1028 .

Rėz. 2359 S, *Leaifilt 'St. Caridl i33O 
Ofisb Valandos 2 Iki 4. 7 riki 9

Nedėlioj pagal. sutartį

• .. ......... i

John Kuchinstatš
Lietuvis Advokatas 

2221 Wešt 22nd St 
Arti Leavitt St.

'Telefonas Cahid 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėmyčioj nuo 9 iki 6

LtETuVlS ’OENtlSt'AS
Vai.: kasdien inio 40 'vai. ryto 'Iki 9 
vai. vakare.. ^Nedėliomis pagal sutarti

4847 14 Street
ClčtiftO, ’IDL.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DEL ŠERMENŲ

A. L. Davidams, M.D; 
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kcnwood 5107 
VALANDOS: ■ . . ,

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio 
ai-1

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ J 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų J 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikajingds. :

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŲSŲ GRABORIAI 

' Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai*. YARDS 1741 ir 1742 
... .. ___ .. .. • Į ___

■ ■ f

r

Phone Canal 6222. ,

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

Vai.: 1—3 ir 7—8: Nėd, lO-^l’Z'fyfo
Rezidenciia 6640/So. Mapleivood Avė.

Telefonas Republic 7868 j

M. mM ANi
- Iš RUSUOS -

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

Gydo staigias k chroniškas ligas vy
rų, moterų ir valkų pagal naujausius 
metodus X‘R*y ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas Mr ‘Laboratorija: 
b 025 ‘W. 18tt St., netoli M6tgan

Valandos: nuo 12 pietų -ir 
nuo 6 Iki 7:30 Vak vakare 

, Tek kirtai 3110 
^Rezidencijos telefonai

tyyde Pttėk 6755 ar Randolph 6800 
;............... . iW>

St.

.......    „m aua,. ,>4^ ' „ar    
Namų Tek ’RaVensMrood 4U64

Dr. J. 'P. Ashmtinckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588. MittVaukeo Avė. 
(kampas NoHh lir Datnėn Avės) 

Tek Bfunstvick 8281 
Utarn., ( Ketv. ir Subatomis 

Ofiso valandos: 1^3 ir 7-^8 ;p. in.
Nedėliųmis ipagal susitarimą ?

'i, ***

DR. T. WNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

J4142 Archer Avefitie

Valandos 11 ryto iki 1 po, pietų, 2 iki
4 ir 6 iki 8 vark. Nedėltoin ifuo 10

.. . iki 12 dieną.? :
Tclephonai dieną ir naktį Vitginia 0036

^Praktikuoja *20 mėtai 
OFISĄS,

4729 South Ashland ĄVe., 2 tūbos 
CHJCAGO, 4LL.

^SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
'Nuo 40 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
.vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 'vai. 
vakaro. Nedek nuo : 10 iki 12 'v. -dieną 

Phone MidWay -2880

DR. C. L. MADGE
dentistAs

'4930 W. 13th«t. Tek Cketo 49 
Dulėl Mmkių laikų kiiluoa nuplgiutofl

Sidabro Fillingui ______ Ua_____ —__ _ $3.00

Drklfo 
Plotos

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viddrmiestyje 
Room ;1J>O2 , 

CHICAGO TEMPLE EįLDG.
77 w. Vfnhhtyton 8t. 

Cųr. Washingtbn 'and Clark 6ts. 
OfisoJTek Central 297«

‘Namų Ttl. Hyde!Park 3395

JOHN B. B&RDEN 
(John Tšagdžiunas Borden) ------

, Room 2117
- - -------  -r

__ huo "€^9

V. W. RUTKAUSKAS
advokatas

29 S. La Šalie St Room 730
Tel, Central 6890 - Vai. 9-^4 
Rezidericijia 6158 S. tfalman Av. 

Tel. Prospect 3525
-____ - - ..................J -

FatuI M. Adomaitis
Advokatas

Mmiruiiuif.-uuH.

9

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Adams St^ 

\ Telephonę Randolph 6727 
Vakarais 2151 XV. Und St. nu 

Telephone Roosevelt * 9090 
Namie 8-9 ryte. Te!. RepubHc

*O/A Tįortfj "Sjdle ^tdg, ' 
One rforth La Saite St.

6Qor. La Salk -and Madison Su.)
. Ofiso Tek -State 27041

v. —— - 1  ■■ >■«*„ f.

JOSEPH J. GRISU

- a.oo
......... o 

___ $0.00 tti dantį 
■TratikS^rškS^ aUr*’

4€31 So. Ashland Ade» 
’T’ti. Doulcvard 2 800 

Rez. 65 Ų So. Rocktvell St,
*Tcl. Rėpubllc 9723
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

padėka

Rado pakartą Mrs 
Mataitienę

42 
su

Mrs. Karolina Mataitis, 
metų amžiaus, gyvenanti 
vyru Jurgiu Mataičiu ir sunu 
Jonu ant 3439 South Morgan 
St., pereitų antradienį rasta 
pasikorusi ar pakarta savo 
miegamajame kambary. Mirties 
priežastys atrodo labai paslap
tingos.

Deering policijos stotis val
dininkai tiki, kad Mataitienė 
bus pati nusižudžiusi. Mataitis 
tardant pasakojo, kad jis išgir
dęs savo žmonos kambaryje 
subildėjimų ir ėjęs pažiūrėti, 
kas atsitiko, bet radęs duris 
užrakintas. Išlaužęs duris jis 
pamatęs ant žemės gulinčių 
žmonų, virvę prigulusių ir ne
begyvą. Sienoje buvusi ištrauk
ta vinis. Mataitis ir sūnūs Jo
nas abudu mano, kad Mataitie
nė pasikorė būdama susinerva
vusi dėl barnio su sūnum Jonu, 
kai jis sugrįžo iš darbo tų ry
tų.
Policija paėmė tėvų ir sūnų tar
dyti. Policija stebisi, kad vir
vė, su kuria, spėjama, Mrs. Ma
taitis bus pasikorusi, neturi 
jokio mazgo.

Mataičio papasakojimas
Apsilankęs redakcijon pats 

Jurgis Mataitis papasakojo apie 
tragedijų tokių dalykų. Rytą 
metą, antradienį, sūnūs Jonas, 
kurs yra 17 metų amžiaus ir 
dirba Union Press, parėjo iš 
darbo ir laukė pusryčių kiek 
susipyko su motina. Po to mo
tina nuėjusi į savo miegamąjį 
kambarį ir nepraėjus 20 minu
čių, Mataitis išgirdęs bilstelėji
mą. Ėjęs į kambarį pažiūrėtų 
bet durys buvę iš vidaus užda
rytos. Išspyręs duris ir pMjti- 
tęs, kad žmona yra duris užgu
lusi. Įsiveržęs kambarin, radęs 
ją jau nebegyvų. Jokios prie
monės nebegelbėję atgaivinti. 
Kas ištraukė iš sienos vinį, jis 
nežino, ar ji išsitraukė jai be- 
nukrintant. 1

žmona buvusi sveika ir nie
kuo nesirgusi. Sugyvenę ne
blogai. Darbo jis pats dabar 
neturįs, bet vargo ir dar netu
rėjęs, nes sūnūs uždirbąs.

Velionės kūnas randasi 
graborių Mažeiką.

Raganiaus—komiškos operos 
perstatymas—praėjo sėkmingai, 
ir prie šios progos visiems <|d- 
lyviams, prisidėjo šiem s artisti
niame darbe, žodžio-spaudos 
darbe, ir skaitlingai atsilankiu
siai publikai, kuri entuziastiš
kai parodė prielankaus sąjauš- 
mo, “Birutė” reiškia širdingiau
sių ačiū.

Vardu Valdybos, ?
Dr. C. K. Kliaugtu

Pagirtinas eksperi
mentas

Operetę “Gegužio Karalaitė”: 
vaidins nauji jaunuoliai

Ko mums ypatingai dar rei
kia, tai duoti progų kiekvienam 
jaunuoliui pasireikšti savo ga
bumais ir talentais.

Chicagos Liet. Choras Pir
myn savo pavasario vakarų ren
gia su veik išimtinai naujomis 
pajėgomis. Operetės “Gegu
žės Karalaitė” dainininkai ir 
vaidylos bus daugumoj bene 
pirmą kartą scenoj pasirodan
tys atskirai nuo choro.

Vienų choro auklėtinę jau 
girdėjome dainuojant solo lai
ke Gegužės Pirmos apvaikščios 
jimo Lietuvių Auditorijoj. Tai 
buvo p-lė Berkiutė, kuri pada
rė gana gero įspūdžio. Dabar 
savistoviose rolėse dainuos p-lė 
Skeveriutė, p-lė Helen Vespen- 
der, p. Stelmokas ir kiti. Tai 
vis priaugančios pajėgos. —N.

Lietuvių Radio Pro 
gramai žavi klau

sytojus

pas

Praeitos savaites fadio kon
certas buvo nepaprastai gra
žus, kurį išpildė išsilavinę ra
dio artistai vadovaujant p. Po
ciui. Keletu dainelių šauniai 
sudainavo dvigubas kvartetas. 
K. Kraučiunas tikrai artistiš
kai dainavo solos. “Ona* ir Ele
na”, taipgi “Du Berneliai” la
bai sutartinai dainavo duetuo-J 
se. Taipgi ir kiti programo pa- 
marginimai tikrai žavėjo klau
sytojus. šie radio programai 
duodami Peoples Furniture 
Kompanijos iš WBBM stoties 
daro gražius įspūdžius ir ki
tataučių klausytojų tarpe.

?, — Žemaitis,

Nusišovė Juozas
Paukšnis ' >

North West Side
George Lukas persikėlė i 

? North West Tower

Vakar dieną nusišovė Juo
zas Paukšnis, apie 50 metų am
žiaus, gyvenęs ant 2335 So. 
Leavitt St., ant trečio aukšto, 
amato batsiuvis. Nusižudymo 
priežastis, spėjama, bus jo ne
išgydoma liga/kuria jis sirgo 
jau, dveji metai. Kūpąs padė
tas pas graborių Lachavičių, 
kur šiandien, trečiadienį, pir
mą vai. Įvyks koronerio tyri
mas.

Gerai žinomas siuvėjas Geor
ge Lukas, persikėlė nuo Lo- 
gan Boulevard’o į North West 
Tower ant 7-to augšto. Kas no
rėsite užsisakyti pavasarinius 
ar vasarinius rubus, tai kreip
kitės pas George Lukas, 1608 
Mihvaukee Avė., Rooms 704- 
705. t Jis teisingai patarnaus, 
yrą vienas iš geriausių Custom 
siuvėjų North West Side.

— Žvalgas,

Rusiškos ir

pajėgos tenkinti lietuvių demokratų 
organizacijas ir kliubus, kurie

nuo jo įniki

ANTANAS STELMOKAS
Dainuos “Gegužės Karalaitėj' 

ir operoj “Mikado.“

Antanas Stelmokas, vienas iš 
musų priaugančiųjų jaunųjų 
pajėgų, dainuos Mikados rolę 
operoj “Mikado”, kurių per
stoto Tilcicn Technical Hlgh 
School ateinantį birželio mė
nesį.

Pirmiau negu išgirsite šį 
jauna dainininkų Mikado ro
lėje, yra prpga jį pamatyt ir 
išgirsti operetėj “Gegužės Ka
ralaitė,” kurių stato Chicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn, va
dovaujant K. Steponavičiui, 
gegužės 9 dieną Lietuvių Au
ditorijoj. P. Stelmokas Čia dair 
nuos viena iš svarbiausiųjų 
rolių.

dėjo prie laimėj imu dernokru^ 
tų . partijos pastaruosiuos rin
kimuose, o kreditų bando pa
siimti vien ccntralinis komi
tetas visų lietuvių demokratų 
vardu. /

Todėl viršminetas kliubas 
išrinko komisijų iš trijų na
rių, kurie turės raginti ccnt- 
ralinį komitetų, kad jis su
šauktų visų esančių demokra
tiškų organizacijų ir kliubų 
atstovų susirinkimų, kuriame 
bus išdirbtas projektas ir įsta
tai ccntralinio komiteto, kad 
kalbamas komitetas susidėtų 
tik iš demokratiškų kliubų at
stovų ir butų atstovaujami vi
si dcmokraŲški kliubai Chi
cagoje kaipo centralinė arba 
demokratiškų kliubų federa
cija. Butų malonu išgirsti nuo
mones ir iš kitų kliubų, kurie 
tik užinteresuoti kalbamu rei
kalu. —Kliubietis.

Spring Forest, III
——W

Liet pintį Rojus

atvažiavau į Chicagą iš 
valstijos'pas savo drau-

Ekskursanto kable- 
grama

Gasparas Grinius iš Waukc- 
gano prisiuntė kablegramą iš 
Klaipėdos, kurioje sakoma: 
“Laimingai atvykome Klaipė- 
don. Smagi kelionė. Puikus 
priėmimas Klaipėdoje. Labų 
dienų ivaukeganiečiams ir chi- 
cagiečiams. , (

Gasparas Griniiis.“
Tai žinutė nuo eį^kursanto, 

kuris išvažiavo laivu “Staten- 
dain,t balandžio 25 d. Iš kable- 
gramos matyti, kad gegužes 3 
dieną jau jie pribuvo į Klaipė
dą, reiškia į 8 dienas.

Naujienų laivakorčių 
riui yra labai , malonu, 
galime taip užganėdinti 
keleivius. v

sky- 
kad’ 

savo

Red. Atsakymai
•jį i '.~,H r , ■ ;

R. ir A. S. Apie gegužės^ pir
mos “apvaikščiojimą” ‘ viename 
tuščiame Roselando lote, j'au 
buvo plačiai aprašyta. Apie ki
tus reikalus, jie taip netikri, kad 
vairgii naudinga dėti.

IŠ POLITIKOS
LAUKO

Tel. Kedzie 8902 \

’ 3514-16 Roosevelt Rdl' '

arti St Louis Aye. 
CHICAGO. ILL.

\ WISSIG,
f Pazulinkime Kare <

Seno Krajaus
’ * . I •

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS 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 skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių.; Patarimas

Marųuette Park
Demokratų kliubo susirinki
mas ir Demokratų ccntralinis 

komitetas.
South Side Lietuvių Am. 

Demokratų Kliubo, susirinki
mas įvyko gegužės 1, 1931. Su
sirinkimas buvo gyvas ir įdo
mus. Taipgi prisirašė 5 nauji 
nariai prie kliifbo. Svarbiau
si; nutarimai;. tai,, d įsteigimas 
mokyklos, kur bus duodamos 
pamokos, he^ilįe^iarhs^ kurie 
tik panorės išsiimti pilietybės 
popieras. Norintieji įstoti į 
kliubo mokyklą, v malonėkite 
kreiptis pas K. J. Macke, 6812 
So. Westėm Avė. ,<

Taipgi plačiai apkalbėta 
apie Lietuvių Demokratų Cen- 
tralinį komitetą ir jojo veiki
mą pereituose rinkimuose. Pa
aiškėjo, kad kalbamas komi
tetus .susideda iš atskirų ypa
tų, o ne iš demokratiškų orga- 
nizacijų-kliubų-atstovų. Bet 
savo veikimą visur užsireko
menduoja kaipo organizacija 
atstovaujanti visus . lietuvius
demokratus Chicagoje. , 

Tokia centralinio' komiteto

Aš 
kitos 
gų į svečius. Užėjau į lietuvių 
krautuvę, tudjau nusipirkau 
lietuvių laikraščius, skaityda
mas patemijau didelį ir gražų 
skelbimų: “Atidhrymas Lietu
vių Rojaus”, Taigi mudu su 
draugu sėdom į automobilių 
ir nuvažiavom ? pamatyti tą 
Lietuvių Rojų. Važiuodami 
Archer Avė.', pasukom į Kcan 
Avė., ten sutikom didelį būrį 
lietuvių,, paklausėm: kaip ga
lima nuvažiuoti į petuvių Ro
jų? Sako: važiuokite į vaka
rus apie 3/4 mylios, ten rasite 
ofisų; Musų tautiečiai davė 
mums gerų patarimų ir mes 
suradome. tų ’JJetuvių Rojų.

Ofisas papuoštas Amerikos 
ir Lietuvos Valstybės vėliavo
mis, net ištolo matyti. Ješkom 
vietos, kur automobilių pasta
tyti, nes pilnas kiemas auto
mobilių* vos tik radom vietos 
savo automobiliui^ Einam į 
ofisų, * / tėn besižvalgydamas 
pamačiau savo senų draugų p. 
Kazlauskų, kurį nebuvau ma
tęs per penkiolikų metų.
r “Ką veikif šiame ofise**, — 

klausiu jo. ' 1' .....
• VAr nežinai, kad aš esu sa- 
yihihkas Lietuvių Rojaus, čia 
ant ofiso vardas Kazwell, 4ai 
sutrumpintas mano vardas.**

Kalbėdami apie praeitį, pri
siminiau, kad buvau pirkęs

■ - i ■ ' ' J- ‘Z ' * ’

Žmogaus akis negali 
matyti Ultra-Violeti- 

nių spindulių 
■ ■ t ■ l

i ii-*ū i.i i •■■■
Keista yra, kad nltra*violetiniai 

dūliai, kurie yra tiek stiprus, kad 
gui gulint ant saulės odą paverčia 
dą, yra betgi nematomi žmogaus 
kuri, kaip męs manome, yra daug opės* 
ne šviesai, negu oda. Reikia pasakyti, 
kad tų spindulių Visuomet yra saulės 
šviesoje, tečiaus žmonės apie tai nežilo
jo iki moderninis mokslas, su pagelba 
labai opių i.nstrumetitų, jų nesurado.

Dabar apie ultra-violetinius spindulius 
kiekvienas žino. Mokslas išmoko pa- 
gamhiti ultra-vioktin|us spindulius be 
pagelbos saules ir tie spinduliai yra var
tojami tokiuose industriniuose procesuo
se, kaip brandinime Lucky Strike cigare- 
tuose vartojamo tabako. Kiekvienas ži
no, kad saulės šviesa minkština, todėl 
Lucky'Strike išimtiname spraginimo pro
cese yra vartojanti ir ultravioletiniai 
spinduliai, kurie ir atlieka minkštinimo 
darbą. ■.

Nors tie spinduliai yra stiprus* akis 
betgi jų * negali matyti. Jeigu jus stovė
site prieš yiehą moderninių ultra-viole- 
tinių spinduliu mašiną, -jusi} akys ap- 
reips. i. Jas nčt galite apakti, jei ilgai 
žiūrėsite į mašinos . šviesą, kaip galima 
apakti ir žiūrint į saulę. Ultra-viofeti- 
niai spinduliai todėl labai atsiliepia ant 
akies, betgi jų negalime matyti. Iš 
mašinos matoma šviesa nėra ultra-viole- 
tiniai spinduliai, bet aklai matomi kiti 
šviesos spinduliai.

Kodėl akis negali matyti Ultra-violeti- 
nių spindulių? Todėl, kad ^am t a ma
no, kad žmogui qėra reikalinga tokia 
jėgą. Žmonės gali užtektinai matyti 
savo gyvenime ir be ukca-violetinių 
spindulių. Gamta retai suteikia tokią 
jėgą, kuri neturėtų platesnio vartojimo. 
Bet pati gamta 'vartoja ultra-violetinius 
spindulius nokinti žemės augmeniją. Be 
tų nokinančių spindulių mes galbūt ne
turėtumėm saldžių, prinokusių vaisių, 
grudų ir kvepiančių gėlių. Pasinaudo
dami šių spindulių jėga, Lucky Strike 
išdirbėjai juos vartoja spraginimo proce
se ir vartoja daug stipresnius ultra-vįo- 
Jetįnius spindulius, negu kad saule juos 
teikia. Spraginimas išima iš tabako 
kėtaksmiųgųs etzintojiis, tad Štai kodėl

laike laikrodėlių krautuvę 
prie Ashland ir 46th St.

“Vadinasi, pirmiųu pardavi- 
nėjai laikrodėlius, dabar par- 
davinėji žemę?”

“Kiekvienas žmogus 
progresuoti šiame gyvenime 
—atsake man mano senas 
draugas p. Kazlauskas.

^‘Kaip sutraukiai tokių dide
lę minių žmonių?” 
klausiau.

“Nagi, pasiskelbiau lietuvių 
laikraščiuose, ir matai kiek 
žmonių privažiavo.”

“Dabar ir pats matau, kad 
pasigarsinimas laikraščiuose 
duoda gerų' pasekmių.”

P-nas Kazlauskas dar man 
aiškina:

“Ši kolonija yra lietuvių ap
gyventa; žmonęs nori pasi
traukti iš didmiesčio ir apsi
gyventi pakraščiuose miesto; 
čia ir gamta gražesne ir oras 
daug sveikesnis gyventi. Dau
giau kaip du šimtai lietuvių 
jau čia nusipirko sau lotus; 
daugelis jų jau pasistatė na
mus?*

Iš abiejų pusių ofiso yra lie
tuviai krautuvininkai, mokyk
los ir kiti visi įtaisymai, žo
džiu sakant, Lietuvių Rojuj 
yra viskas, kas reikalinga mo
derniniam gyvenimui.

Buvau labai užganėdintas 
pamatęs,tokių gražių vietų, ir 
laikų praleidau tikrai sma
giai. —Senas Draugas.

turi
M

dar pa-

Praneiimas Kriaučiami. — Tapo 
orgahizuota kriaučių kliubas. Antras 
sirinkimas įvyks gegužės 6 d., 8 v. v. 
Ramova Cleąners U Dyers, 1338 W. 
87 St. Nariai ir dar nepriklausantys 
malonėkite atsilankyti, turim daug su
manymų ir reikalų aptarti. — Valdyba.

Bridgeporto Su». Liet. Namų Sav. 
laikys mėnesinį susirinkimą trečiadieny, 
gegužės 6 d„ 7:30 val^ vak., Ch. Liet. 
Auditorijoj. Visi namų savininkai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turim 
aptarti. S. Kuneuilia, raŠt.

20 Wardo Lietuvių Politikot ir pa- 
šelpos| kliubo susirinkimas atsibus ge
gužės 6 d., 8 vai. vakare, A. Bagdono 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. Malo
nėkite visi atsilankyti ir užvilktas duok
les užsitaokėci. Valdyba.

"Birutei" Choro repeticija įvyks ket
verge vakare, lygiai 7:30 vai., Gage 
Park svetainėje. Visi choro daininin- 
kai-kės laiku pribųkit, svarbu. Valdyba.

"Gegulės Karalaitė" generalė repetici
ja įvyks ketvirtadieny, gegužės 7 d., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. 
listai-ės, 
susirinkite laiku.

su
su*

Visi choristai-ės ir so- 
taipgi orkestro nariai, būtinai 

Valdyba.

Phone Humboldt 855 9

Room 704-705
1608 MILV/AUKEE AVĖ.. CHICAGO

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

20,679 daktarai sako, 
žiau efzina gerklę.

Garsinkite “N-nose”

Kiekvieną Inotetis kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios faados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau .gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA, kainuoja tik 
10 CENTŲ/ o ‘ p'aternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.:

Taip bus pigiau ir ,smagiau.. 
Rašykite tuojaus į

Pattėtn ' Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Pbones Canal 5058-5063 

k m ■■■■■'m ............................■■u.

CLASSIFIE D ADS.

CLASSIFIED ADS.
Automobiles

automobilių pirkėjams
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
įrašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. ' 

Lafayette 2082

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Help VVanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS patyręs painteris, pa
geidaujama, kad butų unijistas. Stanley 
Cibulskis, 5234 So. Seeley Avė., Tel. 
Hemlock 0653 . Atsišaukite vakare nuo 
5 iki 8:00.

REIKALINGAS siuvėjas prie abelno 
kostumeriško darbo. Turi būt patyręs 
prie prosinimo ant mašinos.

2537 W. 63rd St. 
----O—

REIKALINGAS patyręs Sboemakeris. 
2709 W. 71 St.

Td. Grovebill 1914

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sortuoti 
vilnas. P. Goldman 8 Son, 2100 So. 
Loomis St.

REIKIA patyrusių moterų sortuoti 
maišytus skudurus. P. Goldman U Son, 
2100 So. Loomis St.

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti restaurante, patyrimas nereikalin
gas, valgis ir kambarys. 506 W. 39 St.

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

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

5200 So. Westem Avė.

spin- 
žmo- 
į ru- 
akiai,

(Apg.)

Educational 
Mokyklon______ ___

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, .

672 West Madison Street
,,, ■■■■■ I, ■■■■■■■ ................ ...... II 1 p ■■ ■■ ■■■■—■ ■

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, ąritmetikos, knyg* 
Vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; 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.
, CHICAGO. ILL.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų už
eiga, su namu arba tik biznį, pigiai, 
priežastį patirsit ant vietos.

435$ S. Donore St.

PARDUOSIU arba mainysiu groser- 
nę ir delicatessen, su namu, arba vieną 
biznį. Vienai per sunku.

3403 S. Wallace St.

PARDAVIMUI sboė shop, 250 po
rų čeverykų. renda $25.00 mėnesiui, 3 
ruimai gyvenimui. 2512 W. 69 St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambariai dėl pa

vienių vyrų naujai ištaisytoj rooming- 
housėj. su valgiu ar be. Yra ir gara
žas. 2113 S. Halsted St. Telefonas 
Canal 7055.

Exchange—Mainai
KAS KA TURIT MAINYTI?

Mainom namus, farmas, lotus, viso
kius biznius.

C. P. SUROMSKIS CO. 
2552 W. 69 St. 

Tel. Prospect 2300 
ir 3222 So. Halsted St. 

Rez. vakarais ir nedėliomis 
6101 So. Wbipple St. 
Tel. Grovebill 0017

Financial 
Finanaai-Paskolos

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 1L 
gų. Jei kiti negaišo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas iftegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei afi apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryB. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzamtnavlmo—kas jums yra-

Dr. J. E. Zaremba
20

Skolinama Pinigui ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mėn. ir ant 12 metų, nž 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

galutino iSegzamtnavlmo—kas jums yra.

W. Jackson Blvd., netoli State 
Kambarys 1016 
Imkite elevatorių / 

CHICAGO, ILLINOIS' 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

St.

po 
Nede-

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Putch Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse 
ed Oil, gal.

gEADN 
|Mixed

$1.00
4 colių į ruberį įsodintas 
šepetys ......................... ..

10cSienų popiera 
rolė ...............-t------

Mes pristatome bue kur.

S.HjWIDMAN
3405 So. Halsted St

Telefonas B o ule va td 3998 
MWnrrtilHMA m mn n n

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

Real Estate For Sale 
NamzI-žemS Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS H INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namas, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos

sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po vahtijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c., stogams $1. durys $1, 
garažo durys $2. Naujas ir sehas lum- 
beris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
daliomis 9 iki 1. Abbott Lumber Co., 
5Ž01 W. Grand Avė., Berkshire 1321

Miscellaneoiis for Sale 
įvairus Pardavimai

GAL KAS turi parduoti mažą tre
ką vieno ir pusės tono. Praneškite, A.

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 Homan Avė., prie 
95 St. I

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

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

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 85th St.

Bonl.vard 0611 ar 0774

tik

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 20 flatų, kas nori, gali nupirkti 
pusę namo — 10 flatų, su mažu {mo
kėjimu. Man reikia partnerio prisidėti, 
bus geriaus laikyti namą. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos. Kreipki
tės adresu, 6425 S. California Avė.

li’W




