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Ką Sako Bėgą iš Rusijos 
Vokiečių Darbininkai

VARAI'VA, geg. 6. —Varsų-< 
vos laikraščių korespondentas’ 
Zdolbunove praneša:

Dvi grupės žmonių yra dia- 
metriškai priešingų nuomonių 
apie sovietų žemę. Pirma gru^ 
pė—70 čekų su šeimomis, ke
liaujančių iš Čekoslovakijos j 
Donbasą; antra grupė—27 vo
kiečių darbininkai, grįžtantieji 
iš Don baso į Vokietiją.

čekai, keliaujantieji į Donba 
są, kaip paaiškėjo iš pasikalbė
jimų su jais, yra karšti komu
nistai. Jie vyksta j Sovietiją 
su dideliu entuziazmu. Vietos 
čekai bandė juos atkalbinti, kad 
nevažiuotų j sovietų Rusiją, 
kur, sakė jie, žmonės badu 
stimpa; kur visi be išimties yra 
paversti vergais ir darbo gy
vuliais; iš kur kiekvienas, ku
ris tik randa bent mažiausios 
progos, stengiasi ištrukti.

Bet keliaujantieji čekai buvo 
taip suagituoti ir užsidegę, kad 
nieko neklausė ir klausyt ne
norėjo. Tai buvo “sužavėtų” 
žmonių grupė. Iš pasikalbėji
mų su jais paaiškėjo dar, kad 
čekoslovakų vyriausybė, išleis
dama juos į sovietų Rusija, 
kartu įspėjo, kad daugiau jie 
į savo kraštą nebebus įsileisti.

O štai antra, priešinga grupė 
vokiečių darbininkų, grįžtančių 
iš Donbaso. Zdolbūnovo stoty 
kalbėjosi su jais ir kai. kurie 
vykstančių į Sovietiją čekų. Vo
kiečiai taip pat 'įspėjo juos ir 
atkalbinėjo nevažiuoti, bet ma
tydami jų užsispyrimą, pasakė:

“Keliaukite gi sveiki. Patys 
viską pamatysite.”

štai ką pasakoja grįžtantieji 
vokiečių darbininkai: Jie dirbo 
Donbaso kasyklose keturis mė
nesius. Gyveno darbininkų ba
rakuose, kur kiekviena šeima 
turėjo po vieną kambarį su bal
dais: miegamais “nąrais,” su
kaltais iš nelygintų lentų, stalu, 
taipjau iš panašių lentgalių su
kaltu, ir trimis kėdutėmis. Ba
rakai apšildomi garu, bet šil
doma taip nereguliariai, kad vi
suose kambariuose visados bjau
riai drėgna. Visos sienos api- 
plėkusios, nuo lubų varva. Val
gydavo darbininkų valgykloje, 
kur duodama sriubos be mė
sos, šaukštas putros, dvi trys 
šutintos bulvės—ir viskas. Cuk
raus duodama suaugusiems Šei
mos nariams po 1 svarą, o vai
kams po svaro mėnesiui, mo
kant po 48 kapeikas svarui. 
Duonos, juodos kaip darva, duo
dama: darbininkui 2 svaru, o 
jo šeimos nariams po 1 svarą 
dienai, mokant po 45 kapeikas 
svarui.

Einant . sutartimi vokiečių 
darbininkai turėjo gauti algos 
po 6—8 dolerius dienai. Išdir
bę mėnesį, vokiečiai prašė, kad 
už tą laiką jiems sumokėtų al-

gą, bet sumokėjimas vis buvo 
atidėliojamas ir atdėliojamas.

Po trijų mėnesių ne tik vai
kai, bet ir patys vokiečių dar
bininkai ėmė sirgti nuo blogo 
maisto ir nepakenčiamų gyve
nimo sąlygų. Tada jie pareiš
kė kasyklų kontoroj, kad ilgiau 
dirbti nebegalį ir norį grįžti 
namo. Jie prašė, kad su jais 
butų galutinai atsiskaityta.

Kasyklų direkcija per tris 
savaites vis dar graudeno juos 
pasilikti, tikrindama, kad mais
tas busiąs pagerintas, porcijos 
padidintos, etc. Bet tai buvo 
tik pažadai. Nieko panašaus 
vokiečių darbininkai nesulaukė.

Pagaliau, jiems griežtai ėmus 
reikalauti atsiskaitymo, jie, bu
vo pašaukti kontorai) algų atsi
imti. čia. jie baisiai nustebo, 
kai už keturius mėnesius darbo 
jiems primetė vos po 30—40 do
lerių. Bandant protestuoti ir 
reikalauti viso, kas jiems pri
klauso pagal sutartį, kasyklų 
vyriausybė kategoriškai atšo
vė:

“Jus jau viską suėdėte ir da
bar eikite sau po velniais, jei 
nenorite pasivažinėti į faterlan- 
dą per Solovecką!”

“Nu, tai dabar ir grįžtame 
namo,” baigė savo pasakojimus 
vokiečių darbininkai. “Džiau 
giamės bent tuo,, kad dar gyvi 
ištrukome iš to prakeikto pra
garo.”

Mokytoja, dvi .mokinės 
traukinio užmuštos

ATKINSON, III., geg. 6. — 
Rock Island geležinkelio tilte, 
arti Grandvievv, buvo traukinio 
užkluptos ir užmuštos 'Miss He- 
len Scott, 26, Grandview kaimo 
mokyklos mokytoja, ir dvi ma
žos jos mokinės, Beulah Peter- 
son, 7, ir June Mason 8 metų 
amžiaus. Mokytoja žuvo ban
dydama išgelbėti savo mokines.
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. MICHIGANO ŽIEDŲ KARALIENĖ IR JOS PALYDOVĖS

[Acme-P. A. Photo]

=====5

Rinktinės Michigano gražuolės, 
karaliaujančios pavasario žiedų 
šventėms St. Joseph ir Benton 
Harbore. Viršuj, iš kairės į 
dešinę: Evelyn Wallace, Owo- 
sso; Margaret Stadmillcr, Ypsi- 
lanti; Mkrgaret McCue, Grand 
Haven; Leoną Bright, Bucha-i 
nan; Mildred Sheen, Jackson; 
Pearl Colbrook, Stevensvillc; 
Mildred Griffin, Kalamazoo, ir 
Angelita Harmes, South Haven. 
Apačioj — žiedų Karalienė, 
Miss Jone Filstrup, bėnton-har^ 
borietė.
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Kinai projektuoja 
savo kraštą taip
jau industrializuot

Statys įvairiuose ’ centruose 
fabrikus, kuriems finansuoti 
bus paskelbta 15 milijonų pa
skola

WASHING,TONAS, geg. 6.-~ 
Amerikos prekybos atache Pei- 
pinge, Julean Arnold, praneša 
prekybos departamentui, kad 
Kinija planuojanti industriali
zacijos programą, iš dalies pa
našų* į sovietų Rusijos “piati- 
lietką.”
' Arnoldo pranešimu Kinijos 
vyriausybė planuojanti steigti 
įvairiuose centruose medvilnės, 
vilnų, šilkų fabrikus, druskos ir 
cukraus refinerijas, cheminius 
fabrikus etc., kurie turės būt 
finansuojami industrine $15,- 
000,000 paskola. Industrinė pa
skola busianti netrukus pa
skelbta.
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LIETUVOS ŽINIOS
Geležinkelių pajamos
KAUNAS.—Per vasario mėn. 

iš plačiųjų geležinkelių gauta 
pajamų 2.783.200 lt. Be to, už 
įvairius, bargan pervežimus pri. 
klauso susisiekimo ministerijai 
916.80Q litų.

Tuo bildu peeritą mėnesį iš 
plačiųjų geležinkelių gauta 3.- 
700.000 lt.

Neperka autobusų
I

KAUNAS.—Pernai šiuo me
tu Lietuvoj buvo nupirkta 30 
mašinų, o šiemet, niekas nė vie
nos mašinos nepirko, nes vy
riausybės sumanymas pertvar
kyti autobusų judėjimą autobu
sų savininkams jau ir taip į- 
varė nemaža baimės, ir nežinia 
ar galima bus įdėjus didelius 
pinigus, iš to gyventi.

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

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau, po pietų; vidutiniai ir 
stipresni žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 56° ir "44° F.

šiandie saulė teka 5:89, lei 
dŽiasi 7:54. Mėnuo 
ryto.

Alfonsas organizuo
ja monarchistus rin

kimams į seimą
PARYŽIUS, geg. 6. — Buvęs 

Ispanijos karąilus Alfonsas, 
laikęs visą eilę pasitarimų su 
savo šalininkais, nutarė prašyti 
Madrido mon'a’rchistų partijas, 
kad jos susijungtų daiktan ir 
sudarytų vieną bendrą kandi
datų sąrašą ateinantiems par
lamento rinkimams. Sąrašo prie
ky butų Jose Sanchez Guerra, 
buvęs Ispanijos premjeras.

Tokia Alfonso dabuotė rodo, 
kad jis vis dar turi vilties at- 
steigti monarchiją Ispanijoj.

Sovietų diplomato 
nusižudymas a

RYGA, geg. *6. — Indroj, 
Latvijos sienos stoty, vakar nu
sižudė Michailas Mogilevskis, 
sovietų prekybos delegacijos 
Hamburge viršininkas;

Ištrukęs iš dviejų GPU agėn- 
tų, kurie lydėjo jį kaip sargy
biniai, Mogilevskis puolė po 
traukiniu, ir buvo užmuštas.

Mirė kardinolas Pompili
ROMA. geg. 6.— Vakar čia

Ispanų vyriausybė 
nutarė kol-kas ne

įsileisti Trockio
MADRIDAS, Ispanija, geg. 

6.—Iš tikrų šaltinių sužinota, 
kad nors studentai ir kiti ra- 
dikaliniai elementai stoja už 
tai, kad Trockiui butų leista 
atvykti ir apsigyventi Ispanijo
je, republikos vyriausybės sfe
rose manoma’, kad tuo tarini 
bus geriau tą dalyką dar ati
dėti. į \

Vyriausybės, sferose bijoma, 
kad toks skubus Trockio įsilei
dimas nepadarytų blogo įspū
džio kitoms Europos valsty
bėms, kurios atsisakė buvusį 
sovietų lyderį įsileisti. Spren
dimas Trockio įsileidimo liau
simų busiąs atidėtas iki po rin
kimų.

LONDONAS, geg. 6. — Iš 
Madrido praneša, kad Trockio 
prašymas leisti jam apsigyven
ti Ispanijoje bus įteiktas minis- 
terių kabinetui apsvarsty
ti, tačiau, nežiūrint už
sienių reikalų ministerio Ler- 
roux neseniai padaryto palan
kaus pareiškimo, dauguma mi- 
nisterių, kaip girdėt, nėra' taip 
palanki ūmam < Trockio įsilei
dimui į Ispaniją. Galimas fad 
daiktas, kad tuo tarpu Trockis 
leidimo dar negaus.-

teka 1:18
mirė kardinolas Pompili, gene
ralinis papos Pijaus XI vikaras;
73 metų amžiaus.

Kviečia ADF kovoti su 
svaigiais gėrimais

WASHINGTONAS, geg. 6.— 
Citizens Protective Lea'gue vyk-* 
domasis komitetas kreipėsi į 
Amerikos Darbo Federaciją, 
kviesdamas ją stoti kovon su 
svaigiaisiais gėrimais ir slap
tais svaigiųjų gėrimų pardavi
nėtojais. ... y

Amerikos Darbo Federacija, 
kaip žinia, yra priešinga prO- 
hibicijos įstatymui ir reikalauja 
jo panaikinimo arba' modifika
vimo. 1 /,
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Sudegino savo žmoną ir 
dvi mažas dukteris

GREELEY, Colo., geg. 6. — 
Policija suėmė vietos gyvento
ją Jamesą Fostęrį, 40 metų am
žiaus, kaltinamą sudeginimu 
savo žmonos .ir -dviejų mažų 
dukterų.

Vyriausiai, 11 metų dukte
riai, kurią tėvas taip pat ban
dė sudeginti, apliejęs gazolinų, 
pavyko pabėgti, nors ir skau
džiai apdegusiai, pas kaimynus, 
kurie apie įvykį tuojau davė ži
nią policijai. Fosteris bandė 
pabėgti, bet buvo sugautas.

Illinois legislatura 
prašo Kongresą at
saukt prohibiciją
SPRINGFIELD, III., geg. 6. 

—Legislaturos atstovų butas 
vakar be diskusijų priėmė re
zoliuciją, kuria Jungtinių Vals
tybių Kongresas raginamas 18- 
to kohstitucijos amendmento 
atškukimą pavesti visų 48 vals
tijų legislaturoms.

Rezoliucijoj, kurią pasiūlė 
Kankakee atstovas James T. 
Burns, demokratas, sakoma, 
kad Jungtinių Valstybių žmo
nės reikalaują referendumo ir 
patys išspręsią, ar palikti to
liau dabartinius prohibicijos į- 
statymus, ar Vblstedo aktą mo- 
dofikuoti, ar prohibiciją visai 
panaikinti.

Graf Zeppelin skrisiąs į 
žiemiu ašigalį 

j—?—< ■
FRIEDRICHSHAFEN, Vokie

tija, geg. 6. —Dr. Hugo Ecke-' 
nėr šiandie pranešė, kad apie 
liepos mėnesio vidurį jis diri
žabliu Graf Zeppelin išskrisiąs 
į žiemių ašigalį susitikti ten su 
Hubertu Wilkinsu, kuris į,* kė
liaus į žiemių ašigali submari- 
ntb ■ . ■'

Lenkų vargoninin
kas kaltinamas jšiur- 

pia galvažudybe
WESTFIELD, Mass., geg. 6. 

—Kalėjime už geležinių grotų 
tapo padėti du lenkai, East- 
hamptono lenkų bažnyčios var
gonininkas Lucien Ochocki, 
25, ir jo sėbras apdraudos agen
tas Roman Fulta, 35 metų am
žiaus, kaltinami dėl bjaurios 
piktadarybės, būtent, nužudymo 
trečio lenko, Micha’lo Krolio, 
gyvenusio kartu su Ochockiu.

žmogžudybė, kaip policija su
žinojo, buvo papildyta tikslu 
gauti Krolio $1,500 apdraudos.

Praeito penktadienio vakarą 
vargonininkas Ochockis pakvie
tė savo draugą Krolį pasivaži
nėti automobiliu. Išvažiavus i 
laukus, vargonininkas, patyko
jęs progos, geležiniu plaktu 
smogė savo draugui kelis kar
tus į galvą. Kai apsvaigintas 
Krolis susmuko, Ochockis iš
metė jį laukan ir, kad jis ne- 
atsigautų, dar automobiliu per 
jį pervažiavo. Po to vargoni
ninkas nuvilko kūną į krumus 
ir paslėpė.

Parvykęs namo ir vis dar 
bijodamas, kad Krolis neatsi- 
gautų, ant rytojaus anksti rytą 
Obhockis sugrįžo pas savo au
ką ir skustuvu .perpiovė ,fl gerk
lę ir riešą.

i , 1

Po kelių valandų Krolis bu
vo rastas^ be’ sąmonės. Jis gy^ 
veno dąr* arti dvidešimt j keturių 
valandų. 

---------- —

Rado farmoj užmuštus 
penkis asmenis ■ ’

..... .....
BLUE M0UNTAIN, Miss., 

geg. 6. — Farmoj netoli nuo 
čia šiandie rado nužudytus pen
kis asmenis, farmerio Carterio 
šeimos narius. Policija linkus 
manyti, kad farmeris pats nu
žudė savo žmoną ir tris dukte
ris, paskui pats nusižudė.

Rado sukapotus banki
ninką ir jo žmoną

WATER VALLEY, Miss., 
geg. 5.— šiandie čia rado ne
toli nuo jų namų kirviu suka
potus vietos bankininko W. V. 
Wagnerio ir jo žmonos kunus. 
Kūnai buvo sumesti į negilias 
atskiras duobes.

Kruvinos vokiečių 
fašistų komuhistų 

kautynės
BERLYNAS, geg. 6. — Du- 

isburge ir Kiele vakar vakarą 
įvyko kruvinų kautynių tarp 
fašistų ir komunistų. Duisbur- 
ge buvo vartojami dagi šauja- 
mi ginklai. Abiejuose mies
tuose buvo po keletą asmenų 
sužeisti, jų tarpe vienas turbut 
mirtinai.;

Miškų želdymo darbai
KAUNAS.— Peretiais metais 

miškams želdyti kreditų buvo 
gauta 250,000 litų, o išleista 
233,921 lit. Sėklų surinkta tam 
reikalui pušinių 360 klgr., eg
linių tam reikalui 140 klgr., gi
lių 33 centneriai, uosio 80 klgr. 
ir visokių kitokių 230 klgr. Dai
gynų iš viso įvesta 6,3 ha, jų 
tarpe pušų apie 3 ha,‘eglių tiek 
pat ir ąžuolų 0,3 ha.

Apsėta pušimis 185 ha plo
tas, eglėmis 665 ha, mišrių — 
160 ha, iš viso 1010 ha plotas. 
Apsodinta 50 ha miško dau- 
giau,*€utent: pušaitėmis— 370 
h& eg^iiųtha ir mišrų 
—90 ha, Iš visę pereitais me
tais apsėta 2070 ha, taigi beveik 
dvigubai tiek, kaip užpernai.

Papildymų želdymui daryta 
iš viso 380 ha, savaiminiam žel
dymui dirvos sutaisyta 670 ha, 
dirbtiniam želdymui dirvos 940 
ha.

Du oro pašto pilotai 
žuvo aeroplano 

nelaimėje
BURBANK, Cai., geg. 6. — 

Atkalnėj,, apie astuonias mylias 
nuo čia, šiandie rado sudužusį 
Pacific Air Transport pašto 
aeroplaną ir užsimušusius jo pi
lotus, Artą Starbucką ir Char- 
lesą Parmalee.

Jie skirdo su naktiniu oro 
paštu iš San Diego. Manoma, 
kad nelaimės priežastis buvo 
tirštas rūkas.

Milicija neramumams 
Kentucky malšinti
FBANKFORT, Ky., geg. 6. 

—Gub. Sampson pasiuntė mi
licijos skyrių į Harlano kaųntę, 
kur anglies kasyklose kilo ne
ramumų, per kuriuos vakar bu
vo užmušti keturi žmonės.

Neramumai Morokoj
MADRIDAS, geg. 6. — Pra

neša, kad Tetuane, Ispanų Mo
rokoj, įvyko aštrių neramumų, 
per kuriuos du asmenys buvo 
užmušti ir apie dvidešimt kitų 
sužeisti.

Lietuvon
4 *

Siunčiame Pinigus Paštu ir 
1 Telegrama. Patarnaujame 

Greitai, Pigiai ir Saugiai.
I

HAUJOEINIOS 
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
f . • ■ Į •
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 

šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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du jau senai gyveno nešautai

Windsor, Ont

Pirmoji Gegužės

Ilammond, Ind
nuro

Erzinimais

Vietinis

Westville, III

kandidatu

(Ąpgarsinimas)

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

veikimas užfikri- 
vidurįų veikimų, 
plovimui burnos, 
rakštims esti ir 
laike nėštumo,

Fred 
oponentą 
dauguma, 
•neturėjo Greičiausi

PASAULY LAIVAI

kiek laiko aš rašiau

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY"

prie Tevie 
be niekur

majoru Petras 
o' ukiermongis 
Peter Marnati

musų majoras

apie vypo

Lietuvių vaikus pamišo 
pašovė du žmones

Mokyklų tarybos rlpkjmųi
Jtyląpdžio 11 d. Įvyko mo 

kyklu tarybos rinkimai. V)s 
kandidatei, kuriuos kliubas re 
mė, t 
School 
varėsi

vietos
visi, kas tik gulėjo, 

penkiolika metų

Dabar! Malonėkite! - Uždėkite savp pirštų 
ant gerklės ant vadinamojo “Adomo Obuo-

RJoch bus 
pranešiu 

norių pri- 
apielinkėj 

panašia 
Būtent,

įvyks muaų koldjiypj kas uon 
nppaprpstp, tai pyle tai pasi 
rupipsiu pranešti “Naųjio 
noins.*'

paprašė
Willard
Ir kai 

duris ir iški- 
, tai Kelley pasitvėre 
nepaleido tol, kol ne- 

kiti j pagalbą 
nuginkluotas i

Motc- 
Bloch 

vyrą ir 
grūmojęs 

jis nu važiavo.

Tik per sunkią kovą darbi
ninkai to atsieks, nes kapitalis
tai valdo pasaulį, o godumas— 
tai kapitalistų idealas.

—Gynėjas.

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinama 
“rytmetinę 'ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi spepialistai jį pataria.

Prirengkįt bakutį smulkiai 
sudaužyto lodo 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
prapis. Ldbaį retai būna reika
linga pakartoti doz<n, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinčs ypatybes 
leidžia Phillips Milk of Magin
sią suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liųosuojantis 
na reguliarj 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me

ną iv po 6 dienas savaitėje. Yra 
būtinas reikalas įvesti penkių 
dienų darbo savaitę po 8 dar
bo valandas dienoje ir mini
mam po 50 centų į valandą.

Visi šio miestų darbininkai 
iškilmingai apvaikščiojo pasau
linę darbo žmonių šventę-r^Pir 
mąją Gegužės. Keletas kalbė
tojų pasakė rimtas politines 
prakalbas apie darbininkų pa
dėtį visame pasaulyje ir 
dė būtiną reikalą visiems dar
bininkams vienytis kovai pž sa
vo teises. Nurodė būtiną Reika
lą kovoti už įvedimą bedarbių 
apdraudos įstatymo.

Nors gana sunkus laikai ir 
tūkstančiai bedarbių yra kriti il
goje padėtyje, vienok yra kiti 
tūkstančiai darbininkų, kurie 
dirba net po 12 valandų i die-

Jonas* Sabaliauskas 
Korespondentas.

BREMEN
EUROPA
MAŽIAU KAIP 5
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Specialis Trūkis 
Arba keliaukite 
ekspresiniu laivu

(F) 1931.
The A. T.
Cit.. Mfr*

Chicagos Lietuvių Choras
Stąto scenoje Operetę

' ** ■ ■ r. / *

Per ilgą laiką čia buvo skel
biama, jog įvyks baduolių pa
radas. Todėl buvo manoma, 
jog susidarys didelis būrys 
žmonių. Bet visas tas triukš
mas davė mepkų pasekmių. Prie 
baduolių parado prisidėjo tik 21 
asaba. Jie susėdo j dvyliką au
tomobilių ir išvažiavo į India- 
napolį reikalauti iš gubernato
riaus $25 kiekvienam bedar
biui pašalpos, nemokamo geso 
bei elektros ir kitokių gerų 
daiktų.

Baduolių paradininkai pake
liui prisirinko daugiau pasekėjų, 
taip kad iš Gary, Ind., viso iš
važiavo 25 automobiliai, ku
riuose kbuvo apie 100 žmonių. 
Visam tam paradui vadovavo 
komunistai. Policija jiems nie
kur jokių kliūčių nedarė.

Gegužės Pirmoji čia praėjo 
gana ramiai. Susirinko apie 
1000 žmonių, dauguma jų iš 
smalsumo. Kalbėjo trys komu
nistiški kalbėtojai. Visi vieti
niai jaunuoliai. Jų kalbos buvo 
labai karštos.

Bloch tapo areštuotas ir ap
kaltintas pirmo laipsnio žmog
žudyste. Sluzenski tapo nuvež
tas į Rhinelanderio ligoninę ir 
apie 9 vai. vakaro pasimirė.

Ben Sluzenski ir Bloch prie 
Pecherol ežero (apie 9 mylios 
j šiaurvakarius nuo Eagle Ri- 
ver) turėjo vasarnamius. J|io-

Pricš kiek laiko “Naujieno
se” buvo rašyta, kad General 
American Gar korporacija ga
vo stambių orderių ir todėl ti
kimasi, kad trumpoj ateityj 
darbai pagerės. Bet atsitiko 
\aip tik priešingai,— ta įmonė 
visiškai sustojo ir jokiiy darbų 
nesimato. Sustojo ir Standard 
Steel Car 'korporacija, kur dir
bo 90(10 žmonių

ipo išrinkti į “Grgde 
tarybą. Du kandidątgi 

ant tarybos pirmininko.
musų kandidatas 

Sneyd sumušė savo 
Nichols šešių balsų 
Kiti tarybos nariai 
jokios opozicijos.

High School tarybos rinki
mai suįdomino visus piliečius. 
O tai todėl, kad tos mokyklos 
palaikymui daugiausia reikia 
mokėti taksų. Piliečiai tad bu
vo susirūpinę išrinkti tinkamus 
žmones, kurie žiūrėtų, kad pi
nigai nebūtų be reikalo eikvo
jami ir kad musų vaikai, bai
gusieji mokyklą, gautų mokyk
lose vietas.

Kliubo kandidatai buvo Wal- 
ter Schabovvski ir Leo Tubay. 
Kai balsai tapo suskaityti, tai 
pasirodė, jog Leo Tubay pra
laimėjo; jį sumušė William 
Pierce 87 balsų dauguma. Aš 
manąu, kad žmonės’ klaidos ne
padarė išrinkdami Pierce, nes 
jis yra pasiryžęs pildyti rinki
kų norus.

Į High School tarybą buvo 
statomi keturi kandidatai,’ iš 
kurių laimėjo Walter Schą- 
bowąki ir AVilliam Pierce.

Mirsią paltį Mas rinkimai

Balandžio 21 d. buvo renka
mas miesto majoras ir trys 
aldcrmonai, Reikia pasakyti, 
kad tje rinkimai gal labiausia 
išjudino vietos gyventojus’. 
Balsavo 
Tik prieš 
žmones buvo liek susidomėję 
rinkimais, kaip šj kartą. Nei 
vaikąj dalyvavo rinkimų kam
panijoj 
va r< 
inies

Trumpoj ateityj 
teisiamas. Apie tą i 
vėliau. Prie progos 
stebėti, jog musų 
gyvena kitas labai 
pavarde žmogus. 
Vloch. Tu i geras kaimynas ii 
ramus žmogus. Ju/in S h arka

Chicagos lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted Street
Pradžia 8 vai. vakare

Lietuvių laimėjimai 
rinkimuose

su majoro 
hi buvo nešiojamos po visą 
tą, o vaikai skambindami 

kenais parodavo gatvėmis.
Tokie paradui jau buvo vi

sai išėję iš mados. Tik prieš 
daugelį metų * 
monijos bndavo.Marumos. Bin 
kimų išyakąr^ę^imonės bųyc 
labai sujudę. Praėjo ir rinki 
mąi, Rezutąlaį pasirodė tokie

i vylffr-4Oks 
Sluzenski.v 

apie 5 va
jo kaimy- 

Jis pašaukė 
stubos. Tuo 
moteris su 
buvo višti-

ji iš- 
pamatė, 

kad jos vyras guli ant žemės, 
o Bloch jį spardo ir daužo pa
galiu be pasigailėjimo 
ris pakėlė triukšmą, 
pagriebė jos pusgyvį 
įmetė į forduką 
moteriai

šešių metų sūnus tuoj nubė
go pas savo dėdę .Joną Slu- 
zenskį ir papasakojo apie įvy
kusį atsitikimą. Pastarasis da
vė žinią policijai. Apie 10:30 
vai. ryto policija užtiko Blo- 
cbą bevažiuojantį Komicliek 
ežero link. Kurtu su juo važia
vo ir jo dvi seserys. Visj trys 
buvo susigrūdę priešakinėj 
sėdynėj. Šerifas sustabdė for
duką ir užklausė Blocbo, kur 
jis važiuoja. Pastarasis atsakė, 
jog vežąs žmogų pas daktarą. 
Ir iš tikrųjų forduko užpakaly 
gulėjo į gimę suvyniotas B. 
Sluzenskis. .Jis buvo vos gy-

1 Balandžio 30 d. 
Žaras, 2541 Lowęjl 
važiavo automobilįu 
Bradshaw namų ir 
nieko pradėjo šaudyti j namų 
savininką ir jo sūnų. Abu liko 
sužeisti, bet nepavojingai.

Tuoj tapo pranešta policijai. 
J’rank Bozaras, kuris yra de
vyniolikos metų berniukus, 
parvažiavo namo ir užsirakino. 
Apie vienuolikti} valandą va
karo atvyko detektyvai. Boza
ras pareiškė jiems, kad jis ge
ruoju nepasiduosiąs. Kadangi 
jis buvo apsiginklavęs, tai de
tektyvai rizikos imti nenorėjo 
ir pareikalavo, kad butų pri
siųsta daugiau policijos ir 
'‘ašarinių bombų”.

Pagalba pribuvo. Bozaras vi
sokiais ginklais grūmojo poli
cijai pro langą ir nei nemanė 
pasiduoti. Vėliau jis 
cigaretų. Detektyvas 
Kelley pasiūlė cigaretų 
Bozaras pravėrė 
šo ranką 
už jos ir 
pribuvo kiti j pagalbą. Boza
ras tapo nuginkluotas ir suim
tas. Jo namuose rasta keli re
volveriai ir šautuvai. Suimta
sis liko pasodintas į kalėjimą 
kaipo pamišėlis.

Reikia čia pridurti, kad Bo- 
zaro tėvas yra karštas “ViL 
nies” patriotas ir Maskvos gar
bintojas. —J. Surūgėlis.

DIENOS ant VANDENIO
— 6 dienos per Bremen

TIK 7 DIENČS l LIETUVĄ 
Bremerhaven

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai gerai 

žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 
Berlin-Stuttgart-Gen. Don Stcuben-Dretden 

Informacijų klauskite pas bile vietini 
agentą arba

130 W. Randolph SL, Chicaggo

VsVsVaM

Prieš 
apie besiartinančius rinkimus, 
šį kartą jau galiu suteikti ir 
tų rinkimų rezultatus. Pir
miausia apie. township rinki
mus, kurie įvyko balandžio 7| 
d. Lietuvių Ukesų Kliupas sta-

Antąną 
Slazą šiaurinei towųship daliai 
ir Tamošių Gudauską piętįpei 
daliai. Juodu kaiphdatavo “ass- 
isfent supervisor” urėdui. Rei
kėjo pusėtinai pasidarbuoti, 
nes rinkimai buvo gana karšti 
ir viso buvo šeši kandidatai, 
o išrinkti reikėjo tik du.

Tačiau Tamošius Gudauskas 
savo mieste Georgetown, kuris 
yra pietinėj township dalyj, ne
atsilaikę įr jį sumušp Glen Ru- 
cker su 87 balsais. Jeigu Gu
dauskas butų gavęs bent ly
giomis balsų, tai ir tame, at- 
vejyj butų pasilikęs už “assis- 
tept supervisor”, nes šiaurinę 
dalis jį palaikė savo balsais. 
SlažaSJ tapo išrinktas; jis gavo 
daugiau ,. balsų už visus kitus 
kandidatus. s

šiomis dienomis 
dalykas; pas Ben 
sulenkėjusį lietuvį, 
landą ryto atvyko 
nas Philip Bloch. 
Shizenskį išeiti iš 
tarpu Sluzenskio 
šešių metų vaiku 
ninke. Išgirdusi riksmą 
bėgo iš vištininko 

yrąs guli

PAKLAU
SYK PER 
RADIO- 
Lucky Strike 
šokių or|cc$tro, 
kuris griežia 
kiekvienų An
tradienį, Ket- 
virtadięnj i r 
Scštadicnj, va
karais per N. 
B. C. radįo 
stotis.

NAUJIENOS, C0ca®5, HL ------------ , ---- - — 
Kl|uU)------------------ kąndiilatai
d¥(gubai tfayo dpugiąu Įjąąų, 
negu jų opopenlaL

J mičstu vadybą prijojo.se
kami žmonės: 
(lln<lkowskįs, 
Fank Paulius, 
ir Joe LeskO.

Kai sužinojo
Petras Glpdkų^skiy, jog jis la
po išrinktas ir kitam termi
nui, tai tuoj jis suręųgę ty.į- 
siems pasilinksminimo vakarą 
su šokiais. Vakaras praėjo lu-> 
bai linksmai’ ir visi buvo pa
tenkinti.

Trijuose rlnliinmose Lietu
viu Ukėsų Kliubas . turėjo iš
statęs vienuoliki} savo kandi
datų, iš kurių ^Įk du pralai
mėjo, o kiti dcvyhi tapo iš
rinkti. Tai parodo, jog lietu
viai laikosi vienybės ir jeigu 
jie remia kokį nors kandidatą, 
tai jo išrinkimas yya beveik 
užtikrintas. Jęigtj lietuviai ir 
ant toliaus laikysis vienybes, 
tai iš jų miesto vadovybės ne
galės kitataučiai paveržti.

Na, šiam kartui užteks. Jei

Kviečiame publiką sl$aįtlingBi ątsilankyt; ir paremt
; \ Chicąjfos Lietuvių Choro KOMITETAS

jote larynxą? - Tai jūsų garsini cležele -kurioje 
jūsų garsines gyslos. Jūsų balsas yra vienas iš 
brangiausių nuosavybių-Saugokit jį-Apginkit 
jj. Ne naikink savo gerklę šiurkščiais erzini* 
mais - vietaj to, pasiimk LUCKY cigaretų t 

Atsimink, kad LUCKY STRIKE yra vieninteliai 
cigaretai Amerikoje, kurie per vadinamų 
“SPRAGINIMO” procesų šyvus nuo tam tikrų 
erzinančių ypatybių, kurios randasi žaliame 
tabąke. $ie visi pašalinti iš tabaku šiurkštumui 
purkuodami chemikalų gamintojam^ Jų nėra 
jiisų LUCKY STRIKE cigvetuose. Apsaugok 
savo brangų balsų.

Spraginimtp na
Skylės spinduliai nokina—švarina

• ' A z ‘ 7 » * ' ■ • *

.'Os < Gerkles Apsauga - Prieš katėjimus - prie, kosulį
pinip į ........................
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Visi keliai Į Chicago veda

MINNEAP0LI5

Mes PERKAME

OAUKEEADI50N®

/OWA

SPINGiHELD

LOU13

Laiškai Pašte
Tel.Yards 4669

Grafas iš Paryžiaus

GĖLIMAIGegužės Karalaitė

Justice Park, III
Savas pas savą moterų

Pilietybės pamokos

GREITAS BUDAS SUSTABDY 
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

UGHT 
FlOOROIL]

70c 
86c 
00c 
i.
17c

505 Baltrūnas E
508 Biirijiilis E*
509 Bulkdi Antonei
520 Kirin S. Maria

528 Poleng Paul
537 Stukienė P Ursul
539 Yurgs Alex

PEORIA® 
BLOOMINGTON.

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
Vyriausi ji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobs j nuo Adams gat*

’37G
®MEMPHI5

W. B. JUČUS 
BUČERNĖ IR GROSERNB 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tet Virto,y 216»

®NA5HVILLE 
450 0

'o z I 
I3G1 

danvilleJ
DECATUR i

vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad Šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas* 
cui sunaikina.

40% Nuolaidos^ aut Drapea
Saukit 

Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Pbone Victory 1039

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

S. P. KazweU and Co.
REAL ESTATB. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tet Republic 8899

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9336

DANIELIUS KEŽAS

stovyje
—tonikų nuo viriki-
paįrimų. Sutvarkys

Užtikimas per 50

Tarp Chicagos
H ■ ■ OLietuvių

ir skausmai 
lengvai 

pasalinami

Tel. Willow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN 1NN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Priešais Tautiškas Kapines

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

Choras dainuos operetę “Ge
gužes Karalaite” suimtoj, geg. 
9 d., Lietuvių Auditorijoj.
“Jau pavasaris galingas
Eina šviesdamas į mūs, 
Kad kiekvienas būt laimingas 
Kad būt linksmas ir smagus,

♦ ■ '

Iš gražiausiųjų gražiausiai 
Karalaitei mus sapnų, 
Pįnam vainikus puikiausius 
Jš pavasario pirmų žiedų.”

“Gegužės Karalaitė” prasi
deda taip: Uždangai pakilus, 
už scenos girdėtis choras. O 
scenoj avių piemuo dainuoja:

Nutilkit giesmės, nutilkit 
linksmos dainos, ' nebcgrųžin- 
sit vargšui to, ką jis praradęs 
jau... —N.

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
Tel. Boulevard 9122

Planas rodo visus didžiuosius kelius, vedančius į ir iš Chicagos. Planas yra paruoštas tiems, 
kurie norės atvažiuoti į Chicagos jubiliejų, kurs prasideda pirmadieni, gegužės 11 d. ar tęsiasi 
ligi kito pirmadienio, gegužes 18 d. Chicagos miestas tikisi, kad tais keliais aplankys Chicago 
1,000,000 su 420,000 automobilių. Visi čia parodytieji miestai randasi netoliau kaip 500 my
lių radiuse, išskiriant Dės Moines, Kansas City. Springfield ir Mcmphis.

Plane keliai yra pažymėti pagal jų numerių ir taip pat miestų tolumas nuo Chicagos. 
Šis kad ir mažas planas gali būti naudingas automobilistams bile laiku. ;

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Td. Yard. 5069

. LEGEND
Paved ^7Č'Mileageš 

@ State Highvvay No’s.

NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 
AGENTAS

SPRINGFIELD

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roojevelt 8887

1/309 , 
. -/OLOUI5VILLC. 
VANSVllLE davau jų visiems mano vai

kams”. Castoria visuomet pa- 
tenjdna motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipacijų, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletcher’s parašų.

(Autrarsinimas)

AIex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

Kean Avė. ir 83rd St
JUSTICE PARK, ILL.

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųiies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenyt 

Laikrodžių taisymas 

4148 Archer Avenue 
Pbone Lafayette 3847

©PADUCAH 4oe> --.

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

Lietuvių Drabužių
Krautuvė A

DIDELIS PASIRINKI- Žtf-A
MAS PAVASARINIŲ ir M k)

VASARINIŲ U >\
DRABUŽIŲ.

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
nų kartų, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipacijų, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai jų 
mėgsta. Tai užbaigė mano ru-

4414 So. Rockwell St
Tel. Lafayette 4689

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. S„. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Automobiliai
806 W. 31 St Victory 1696

Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

EKSKURSIJA

Pamatysime jų, “Gegužės 
Karalaitę”, šeštadienj, gegu
žes 9 d., Lietuvių Auditorijoj, 
Bridgeporte.

Tai yra linksma, pilna gra
žių vaizdų operetė. Muzikų 
jai parašę vokietis C. W. von 
Gluck. O suvaidins jų Chica
gos Lietuvių Pirmyn Choras 
ir choro solistai. Jiems padės 
baletas ir p. Steponavičiaus 
suorganizuotas ir vadovauja
mas orkestras.

“Gegužės Karalaitė”, lietu
vių kalba, jau buvo scenoje 
Kaune, valstybės teatre. O ten
ka pastebėti, kad tas teatras 
žino kų pasirenka scenai.

P-nas A. Lalis išvertė “Ge
gužės Karalaitės” tekstų lietu
vių kalbon čia, Amerikoj. Ir 
turiu pasakyti, kad vargiai 
kas kitas iš Amerikos lietuvių 
sugebės tokių užduotį atlikti 
taip gerai, kaip p. Lalis.

Taigi muzika kalbamai ope
retei parašyta vieno žymiųjų 
kompozitorių. Teksto vertimas 
lietuvių kalbon puikus. Visas 
veikalas vaizdingas. Veikalų 
stato scenoj Pirmyn Choras 
ir p. Steponavičius, kuris jau 
yra užsirekomendavęs mums 
tuo, kad pajėgia sutraukti ap
link save geriausių muzikėlę 
medžiagų iš lietuvių tarpo ir 
parodyti jų publikai.

Ko gi daugiau norėti ir tikė
tis?

Solistės ir solistai “Gegužės 
Karalaitėje” bus: šokėja — 
p-lė Antanaitė; dainininkės — 
p-lčs Vespendraitė, Skeveriu- 
tė ir Berkiutė; dainininkai — 
pp. Kčzis, Stelmokas ir kiti.

Jie, sakysiu, bus kaip ir de
biutantai ir debiutantes, nors

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr. 

Siatus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, raišom ir prosinam

1403 S. 49 Ct.,
CICERO, ILL.

PUBUQUg^

Bayer Aspirin pašalins jūsų kentėji
mus bę jokio pąkėnkimo ,ir j trumpą 
laiką.*. Nurykit tabletei? su biskučiU 
vandenio. Skausmas išnyks l

. Tai yra taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimo; glvos skaudėjimo nuo- ko
kios nors .priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo, lumbagą; 
delėi šalčių ar persidirbimo, lengvai nu
veikiami. Tie neišaiškinami 
skausmai tuojaus būna suraminau!!.

Moderniškas būdas pašalinti skausmą 
yra su Bayer Aspirin. Jo veikimą dak
tarai užgina. Jie žino, kad Tikras, As
pirin yra saugus — negali padaryti ža
los. Jis neveikia širdies. Dėžutė ir 
tabletės visuomet turi Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer Aspirin 
kiekvienoje aptiekoje ir jeigu jus per
skaitysite ištirtus nurodymus ir jų pri
silaikysite, jus visuomet susilauksite pa
geltas. Jus išvengsite daug kentėjimo, 
jeigu jus tik atsiminsite apie Bayer As
pirin tabletes.

Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springfield, III., apiclin- 
kėse užrašinėdamas “Naujie
nas”.

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

Naujienų Administracija.

P. BALTUTIS & CO
LAIVAKORTĖS IR 

' SIUNTIMAS PINIGŲ

Pavasariui atėjus L. T. pa
rapijos veikimas smarkiai ei
na visa vaga. Yra daroma' vi
sokios rūšies pramogos: šokiai, 
baliai, moksliškos paskaitos su 
paveikslais.

Bet šį, ateinantį sekmadienį, 
parapijos darbuotojai su kun. 
S. Linlpim deda visas pastan
gas geram pasisekimui rengia
mo nepaprastai šaunaus mas
karadinio šokio parapijinėje 
svetainėje, 7:30 vai. vak.

Todėl bus graži proga kiek
vienam užbaigti taip vadinamų 
“indoor scason’ų”, nes ateina 
vasara ir su ja baigiasi visoki 
žiemiški parengimai.

Yra’ užprašomi visi, kas tik 
gyvas, atsilankyti ir pasišokti 
smagiai prie puikios muzikos.

—Ilganosius.
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DE5M0INE5

M. J. KERAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendoojam 
narnos 

3335 S. Halsted St 
Td. Yards 6894

šį šeštadienį musų “Dauny” 
(Danielius Kežas), sūnus žino
mo biznieriaus p. Kežo, Peop- 
les Fųrniturė kompanijos na
rio, pasirodys operetėj “Ge
gužės Karalaitė” rolėj išdi
daus grafo iš Paryžiaus. Da
nielius yra studentas ir gabus 
veikėjas jaunuomenės tarpe; 
daug dirba Chicagos Lietuvių 
Chorą Pirmyn. Turi malonų 
balsų, kurį publika bene pir
mų kartų išgirs vaidinant mi
nėtų operetę Lietuvių Audito
rijoj.

Kadangi p. Nckrošo abudu 
sunai irgi dalyvaus operetes 
perstatyme, vienas chore kitas 
orkestre, tai reikia pripažinti, 
kad Peoplcs Furniture bus la
bai gerai representuota.

ne kokia biznio organizacija, 
kuri laikosi vien “kostume- 
rius” palaikyti. Nes Pirmyn 
Choras yra buryg meno dar
buotojų, kurie stengiasi' patys 
tobulintis ir. kartu įvairinti ir 
puošti ytin pilkų daugumos 
musų gyvenimų.

Kurie norit įsigyti pilnus 
Amerikos pilietybės popierius, 
nepamirškit atsilankyti į pa
mokas, kurių rengia Marąuet- 
te Park Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas, kas ketvergę 
7:30 valandų vakare, Gimimo 
Panelės šv. parapijos salėje, 
68-tos ir Washtenaw Avenue. 
Advokatas Joseph J. Grish, 
(Grišius) yra vedėjas šių pa
mokų.

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 įaivakor- 
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

čia gana daug lietuvių yra 
apsigyvenusių jau po koletų 
metų. Vienas ‘buvęs 18-tos gat. 
apielinkės gyventojas A. Ku
chinskas jau apie 3 metai kaip 
apsigyveno ten prie 83-čios ir 
Kean Avė, priešais tautiškas 
kapines. A. Kuchinskas išsibu- 
davojo labai moderniškų na
mų. Prie budavojimo namo, 
Kuchinskas nesamdė kitokių 
darbininkų kaip tiktai lietu
vius; jis sako, geriausia rem
ti savuosius.

A. Kuchinskas turi patogų 
daržų dėl piknikų; žinoma, 
daržas nėra per didelis, bet 
dėl mažų draugijėlių užtekti
nai. Užklausus Kuchinskų ar 
išsirenduoja tas daržas, atsa
kė, jau ant visos vasaros pa- 
renduotas; kaip subatos taip 
ir sekmadieniai. —žvalgas.

jau musų publika yra juos 
mačiusi ir girdėjusi; jie pasi
rodys vadovaujančiose rolėse. 
Mat p. Steponavičius maųo, 
kad reikia duoti progos juo 
didesniam Pirmyn Choro na
rių skaičiui pasireikšti. Ir ši
tokių mintį galima tik svei-

Hardware, Malevos, Vamišiai, 
Stiklas, šepečiai 

6825 S. Western Avenue 
Pitenkiname visus. Mes pristatome.

Kazimieras Arstlkis pasivie
šėjęs Lietuvoje metus laiko 
sugrįžta laivu Pulaski, kuris 
pribus New Yorkan gegužės 
11 dienų. Pirmiaus gyveno 
823 W. 33rd St., Chicago.

t—Naujienų Laivakorčių 
Skyrius^

Iš L. T. Parapijos 
veikimo

VYRAM, MOTERIMS, 1 
MERGAITĖMS IR - L

VAIKAMS. £ C
Geriausių išdirbėjų tavorai už 

žemas kainas. • 

JUOZAS PIKELIS 
2945 W. 63rd St. 

arti Richmond St.
• Td. Grovehill 0989 

Ncdėliomis atidaryta nuo 9 iki linai 
vai. po pietų.

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
nos prieinamiausios.

A.M.Butchas
PILSEN MALEVOS — VARNIŠIA1

HARDWARE IR NAMŲ 
REIKMENYS

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laitu

“AQUITANIA”
Birželio-June 16,1931

Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
bus proga važiuoti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherboiirge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS

3 DIENŲ T4|; 
PATARNAVI- |U| 

mas 
Puikiausias ■ 

Valymas IV
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI

Vyrų siūtai ...........-
Moterų skrybėles : 
Vyrų skrybėles ...... < 
Specialiai gosružes mCn 

piretynSs — pora —
Dresfis nudažomos
SECURITY MASTER CLEANERS 

169 N. State st.
i kampas Randolph, Room 161^ 

6 ąr daugiau rūbai pristatomi dykai.
Atvežlat juos.

I
JNDIANAPOLIS C0LUMBU5

\ ^*WCINCINNATI

WATERLOO®- 
272

Fiat Wall paint gal................... $1.90
Geros rūšies gatava maleva, gal. 1.25 
Varnišius, gal. ............................... 1.00
Dutch Boy White Lead

100 svarų ..................... .*....... 11.25
Geriausios rūšies alyva, gal. 1.00
4 colių geras bruŠis .................... 50c
Nerūdijantys peiliai ir šakutės

(Stainless Steel) 
setas .............................................. 2.48

Ir visokių kitokių namams 
reikmenų. *

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell SL
• Pbone Republic 3713-3691 ,

Darykit
- ' ’ KĄ NORS 

DeLei to Jautimot , 
NUVARGUSIAI

Pavargusi dieną ir naktį? 
Dabokisl Pasilaikyk tinka
mam stovyje su Severa’s 
Esorka 
nimo 
jus greitai 
metų. Pas aptiekininkus

\ ®GtRANO RAPID5 (
OKALA^AzooJ^TROn-

—1 'f®’
e zy z o

ICsNn........ ....... -K
/Ą/O- I

eSORKa

AW DRESS”«SUIT
ĮOREErMCLEANED E PRESTO
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Subsetipttori Kates: 
$8.00 fto yw in Canhcki 
$7-00 PflT year outsįde of Chicago 
$8.0u net V6Žr in Chica^o

kaliau
Chkagojt *- paštu:

Metams
Pusę!
Trims mSnęyiams ■fc •• d* • • vfe •
Dyiem m6ncs|ams
Vienam ( mSrtesiai ...... ...............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
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m in11 **
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.75
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rti.ii

——mygpn IĮ ' ■■—■y  — *

Entėfėd as feecčftd Class Matter 
Mąręh 7th 1914 at the Post Office 
of Cmtkgo, 111. under tbe act of 
Marth 3rd 1979.

tt
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Beti* 
droVS, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

xxJhh

SūVienytdBe Vaistuose, ne CHcajoj* 
paštai

...................... $7.(Mi
3.50
1.70

**Mr«*«*...0rt.... l.*H ' 

..........M .711

Metams ...... ............
Pusei metų ....... ..
Ttimš titentesitatis
Dviem mineSiama
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpbdnta)

Metatas $8.00
Pusei metų .......
Trims meriešlams ••«•*•«••••••••••••• 2«o0

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu karta 8d Uzsafcfihu.

BIZNIS IR POLITIKA

Tarptautinių Prekybos Rūmų konvencijoje, Wa* 
shingtone, laikė kalbą Chicagos FiVst National banko 
prezidentas, Mėlvin A. Traylor. Del skaudžios biznio 
depresijos šioje šalyje ir visame pasaulyje jisai apkal* 
tino bankininkus, biznio korporacijas, valdžias ir as* 
menis, kad jie gyvenę per plačiąi ir leidę per daug pi* 
nigų. Ypatingai smarkiai kalbėtojas išbarė finansų, 
pramonės ir prekybos vadus, kurie, anot jo, ignoravo 
ir laužė visus ekonominius įstatymus, vadovaudamiesi 
‘‘ambicija, kvailumu ir godumu” ir užtraukdami nelai
mę ant visų žmonių.

Bet p. Traylor pareiškė, kad išgydyti pnšatilį nuo 
dabartinio krizio esą negalima įstatymais arba kitokiu 
politiniu veikimu. Kuomet valdžia kišasi į biznį, tai, 
girdi, rezultatai būna dar blogesni. Valdžia turinti tik 
padėti biznieriams; “valdžios kooperavimas yra būti
nas, bet vadovavimas turi būt biznio rankose”.

Kitaip sakant, tas bankininkas mano, kad valdžia 
tai — tik biznierių tarnas. Bet jisai pats pripažįsta, 
kad biznio vadai savo “ambicija, kvailumu ir godumu” 
privedė biznį prie krizio, dėl kurio šiandie kenčia mi- 
lionai žmonių. Tai ar ir tokiam atsitikime valdžia ne
turėjo kištis? Jeigu stambieji kapitalo bosai butų pa
rodę savo gabumą ne tik spausti milžiniškus pelnus iš 
biznio, kuomet biznis eina gerai, bet ii\ turėt galvoje 
visuomenės gerovę ir pramatyt ateitį, tai tuomet butų 
pamato reikalauti, kad į jų vadovavimą biznio niekas 
nesikištų. Bet dabar iš paties p. Traylorb žodžių išeina, 
kad palikti visą atsakomybę už ekonominį žmonijos 
gyvenimą finansininkams, pramonės kapitonams ir 
prekybos kunigaikščiams yra tiesiog pavojiga.

Ekonominiuose reikaluose privalo turėti balsą vi* 
suomenė, apie kurios gerovę šiandie kalba tokie ponai, 
kaip minėtasai banko prezidentas ir kiti. Didelėje savo 
daugumoje visuomenė susideda ne iš bankininkų, pirk* 
lių bei pramonininkų, bet iš paprastų darbo žmonių* 
Tų žmonių interesai negalės būt apsaugoti, jeigu val
džia darys tiktai tą, ką jai padiktuos biznio vadai.

MONARCHIZMO SUTEMOS

Karaliai ima virsti “demokratais”.
Aną dieną Vokietijos eks-kaizerio sūnūs Augustas 

laikė prakalbą Muenchene (Bavarijos sostinėje) didfH 
liam fašistų susirinkime, reikšdamas savo “apgailesta
vimą”, kad seninus Vokietijoje darbininkai buvo 
skriaudžiami ir niekinami. Bet dabar, gyrėsi kalbėto* 
jas, jisai jau “supratęs0 monarchijos klaidą ir nutaręs 
“kovoti” už darbininkų reikalus. Wilhelmo Paskutinio 
sūnūs perskaitė susirinkime ir savo tėvo laišką, kuria
me buvęs kaizeris džiaugiasi, kad Augustas prisidėjo 
prie “nacionai*sociaHstų° (fašistų),

Viešai prabilo šiomis dienomis ir buvęs karalius 
Alfonsas, kurį jo valdiniai neseniąi išvijo iš Ispanijos* 
Jisai pareiškė spaudos atstovams, kad jisai pilnai BU; 
tinkąs pasiduoti Ispanijos žmonių valiai, išreikštai bal
savimu. Jeigu Ispanijos. Žmonės norį respublikos, tai ir 
Jisai, Alfonsas, Susiąs respublikai ištikimas*

Truputį pirmiau, buvęs Portugalijos karalius, įtk 
ris dabar gyvena ištrėmime Londone, ragino savo vien
genčius nekelti jokių riaušių jo naudai Portugalijoje, 
bet remti dabartinę tefepflblikos valdžią.'

Šitoks buvusių kaizerių ir karalių “atvirtimas pria 
dvasios šventos”, yra gana reikšmingas. Atėjo gadynė, 
kad net ir patys “Dievo patepamai” įpučia, Mei 
nės daugiau nebenori, kad jais bųtų ariama ir ak^jn4 
ma. Todėl tie buvusieji valdoyai jau nebedrįsta nė kai* 
bėti apie savo “teises0 atgauti savo pražudytus sėstua. 
Vietoje to, jie bando prisidengti “darbininkų draugų0 
ir “respublikos rėmėjų” skraistėmis.

, Iš to aišku, kad monarchiJJmo idėja jau yra pasf$4 
lyje subankrotavųsi? Monarcliija, kaipo tokia, nebęttfri 
jokio autoriteto žmonių akyse. Tie, kurie šiandie nori 
turėti galią, yra priversti apsimesti nekaltais avinė* 
liais ir gerintis tai liaudžiai, kurios krauju ir prakaitu 
kitusyk karaliai tukdavo. '* i

SEKTANT1ZMO liga

‘ Viėnas* skaitytojas prisiuntė 
mums' anglišką laikraštuką 
“Class Struggle”, (klasių kova), 
oficiali “Komunistų Kovos Są
jungos” organą. Vyriausias jo 
redaktorius yra Albert Wėis* 
brod, kuris prieš keletą metų 
“pagarsėjo”, kaipo audėjų 
streiko vadas Patersone, N. J.

Laikraštuke pranešama, kad 
“Komunistų Kovos Sąjun
ga” (Communist League of 
Struggle) įsikūrė šių metų ko
vo mėnesio 15 d. Jos tikslas 
esąs kovoti prieš kitas tris ko
munistų sroves Amerikoje: 
prieš dešiniuosius lovęgtonie- 
čius, prieš kairiuosius Vnno 
niečius ir prieš oficialj komu* 
nistų partiją (centristus foste- 
riečius). Šita. “Komunistų Ko
vos Sąjunga”, vadinasi, jau 
yra ketvirta komunistų parti
ja Amerikoje, — neskaitant 
“proletarinės” partijos (gyvuo
jančios daugiausia Michigane), 
kuri nuo “tikrųjų komunistų” 
atsimetė jau prieš dvyliką me
tų.

Kiekvienas stambesnis lyder 
ris pas komunistus, tuo budu, 
turi po “partiją”. Vienoje or
ganizacijoje jie negali sugy
venti, nes sulig diktatūros tai
syklėmis organizacija privalo 
turėti vieną generolą, kurio vi
si kiti lyderiukai ir nariai tu
ri klausyti, todėl dėl tos aukš
čiausios vadovybės eina tarp 
lyderių amžina kova ir galų 
gale jie suskaldo organizaciją 
ir kiekvienas tveria savo at
skirą “partiją”.

Kol buvo gyvas Ruthenber- 
*gas, tai su juo piovėsi, kaip 
šuo su kate* Fosteris. Ruthen- 
bergui mirus, prasidėjo kova 
tarp Fosterio, Cannono ir Lo- 
vestone’o. Cannonas tapo iš
mestas. Paskui buvo išmestas 
Lovestone’as. Dhbar atsimetė 
nuo cannoniėčių ir Weisbrod.

Pastarojo “Komunistų Kovos 
Sąjunga” remia Trockio frak
ciją (“tarptautinę kairiąją opo
ziciją”), kurią remia taip pat 
ir Cannonas, Ret Weisbrod sa-? 
ko, kad Cannon esąs “no 
good”, nes jisai neišlaikąs gry
nos leninistinės linijos. O apie 
ofiehdę komunistų partija ir 
api€~ dešiniuosius lovestonieeius 
jisai sako, kad jie esą aršiau
sios rųšies oportunistai ir dar
bininkų mulkintojai.

žodžiu, tikras Babelio bokš
tas pas tuos leninizmo garbin
tojus. Jie suskilę beveik į tiek 
pat sektų, kiek “bažnyčių” tu
ri protestonai, ir kiekviena jų 
mano, kad tik ji viena gali 
“išganyti” proletariatą. O pro
letariatas j tuos savo “ganyto
jus” nenori nė pažiūrėti.

cionalo reikalavimui. Jis re
zignavo iš ‘Vilnies’ redakci
jos. Tuo pat laiku jis sako, 
buk bekovosiąs ‘Vilnies” su- 
Važiavifne prieš Komunistų 
partiją. Bet oportunistai vi
jomis jėgomis mobilizuojasi 
i ‘Vilnies’ suvažiavimų, kad 
ištraukt ‘Vilnį’ jš Komunisr 
tų Partijos kontrolės ir va
dovybės.”
Reiškia stambiausių < savo 

oponentų Bimba jau nugalėjo. 
Nors Pruseika turėjo savo pu
sėje didelę daugumų “vilnie
čių”, bet jam truko drųsos ko
voti su Bimba taip pat griež
tai, kaip pastarasis kovoja su 
juo. Dar neprisiartinus galuti
nam mūšiui, Pruseika pasi
traukė į šalį, palikdamas kovų 
tęsti kitiems, kurie iki šiol 
žiurėjo j jį, kaip į savo vadą.

Mes iŠ pat pradžių manome, 
kad taip bus. Pruseika visados 
slepiasi už kitų nugaros arba 
visiškai pabėga, kada pamato 
pavojų. Jisai tiktai smarkus 
yra keiktis, kuomet jaučia, kad 
jo kailio niekas nepalies.

Kažin dėl ko buvo suskaldy
ta LSS, jeigu ne dėl užsispy
rimų ?

Daktaras vienoj vieloj sako, 
kad visokie fanatikai greit įsi
tikina, jog jų pozicija silpna ir 
jiems verčiau tylėti. Čia, aš 
manau, labai tiktų vieno lie
tuvių poeto žėdžiai: —Į<ad 
jeigu nebūtų moterų, tai nu
tiltų ir poetą. Čia tas pat atsi-
----------------1............... 4..ii------- rt. -.............  .i . * n1
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tiktų ir su daktaro pageidau* 
jamais draugijose užsispyri
mais ir rietenomis, tik Rtbu- 
lai* JrigU nutiltų fanatikai, 
tai draugijose išnyktų rieįėnos 
ir užrispyrimai,. nes fanati
kui (ik ir yra didžiausi užsi
spyrėliai ir myli rietenas.

Todėl visi užslspyt’Clifll valio 
į SLA, o kiti tai — 
laktos. —J. Pabarška,

..................... t........

DEIMANTAI
štiš ant

—*

PRUSEIKA GAVO “SAKT|”

Skaitytojų Balsai
ui—j tia.ijj.iij

Lai gyvuoją nesan 
taika!

Iki šiol buvo manoma, kad 
nesantaika, ginčai, užsispiri- 
mai bei rietenos ir buvo tos 
priežastys, dėl kurių organi
zacijos pakrikdavo, bet Dr. A. 
Montvidas savo straipsnyje 
“Tėvynėj” rašo, kad vien tik 
dėl viršminėtų dalykų organi
zacijos tarpsta, auga, esan
čios gyvos ir vertos prigulėji
mo*

Kaipo pavyzdį daktaras ro
do į SLA. Girdi* žiūrėkite, 
kaip žingeidu ir malonu pri
gulėti prie SLA. Čia mes var
tojame užsispyrimą, baramės, 
koliojamės ir vos tik nepriei
name prie muštynių ir, pagal 
daktaro ntioninę, tas labai 
naudinga organizacijai.

Visų pirma aš nematau jo
kios priežasties, dėl kurios 
SLA nariai turėtų rietis tarpu
savyje, Visų SLA kaipo pašal
pos ir apdraudos organizaci
jos narių tikslas turėtų būti 
vienodas ir jeigu atsirastų ko
kie nors negerumai, tai na
riai galėtų greit juos atitaisyti.

Dabar pažiūrėkime kokią 
naudą atneša SLA tas dairia-

“Laisvė” sakosi gavusi tele
gramą iš Chicagos, kad Pru
seika ; nesutikęs. nusilenkti birti- 
bininkų komandai ir turėjęs 
pasitraukti iš “Vilnids” redak
cijas.

Pereitą šeštadienį partija su
šaukusį narių susirinkimą* kw 
riame dalyvavę/ kaipo oficia
liai inkvizitoriai, Mizaru iŠ 
Btooklyno ir Bedachtas iš Vie
tinio partijos distrikto. Pru
seika buvo pašauktas “Išslspa^ 
viedotl”, bet kadangi jisai ne- 
nonšjo gailėtis savo nuodėmių, 
tai ir Šį kartą negavo išrišimo 
(pirma jo išpažintis buvo 
Brooklyhe prieš dvejetą fnė- 
ncshj, taip pat be pasekmių).

Bri bijodamas užtraukti ant 
savęs visišką kommterno pra
keikimą, Pruseika. davęs žodį 
nekovoti “Vilnies” šėrininkų 
susirinkime prieš bimbininkus.

Brooklyno laikraštis ap|o 
Proseikos prašalinimą iš i> 
dakęijos rašot

“Tame susirinkime. 4. Prp; 
šeika pareiškė, kad jis nepa
siduos Komunistų Internk--

Deimanto savybes* *— Beiman
ti ngos Vietos. — Pietų Afri
kos deimanto kasyklos. v— 
Darbas kasyklose. L— Pagar
sėję deimantai. — Deimanto 
šlifavimo jmones* — Sinte
tiniai deimantai. Įdomios 
kai kuinų deimantų istorijos.

paimkime Dcvenio-Ažunatio 
paskolą. Kiek ji sukėlė dakta
ro pageidaujamų vaisių! O 
naudos iš to irgi daug. Riejasi 
apskričiai ir kuopos ir nariai. 
Rezoliucijos ant rezoliucijų, 
vieni už vienus, kili už kilus. 
Komisijos ant komisijų, tyri
nėjimas ant tyrinėjimų ir 
naudos iš to, tai tūkstančiai 
dolerių mėtomi iš SLA iždo 
dėl to, kad anot daktaro, 
mlims yra labai malonu pasi
rieti. Del to musų taip malo
naus užsiėmimo, SLA prėzi* 
denta’s ir iždininkas net steno-. 
grafos turėjo sau pasisamdyti.

Ąš manau, kad SLA organi
zacijai butų daitg Sveikiau it 
naudingiau, jeigu nariai apie 
tų' reikalą spręstų šaltai* be 
užsispyrimų. * Nės visiems na
riams yra yiėnoda skriauda, 
kadangi visi priklauso vieno
kiu tikslu — apdraudos ir pa- 
šęlpos., ,0 gal tos. rietenos jp 
yra tik dėl to, kaip daktaras 
tašo, kad daugelis priklauso 
prie SLA jie dėl pomirtinės ir 
pašalpas, beLdel kd kito. Tiek 
jitat naudos f atnešė SLA užsi- 
spyrimal ir rietenos ir su bol
ševikais. : ..

Toliau daktaras apgailestau
ja ir abejoja, kad bolševikų 
naujai tyąriamas* susi viepi j/ 
ttfas negalės gyvuoji be ginčų 
ir įžsjspyrimų. Keista.: Kartais 
sakome* kad gipčai' ir ųžsi-

vių Doisevmų, pai’tyą, o pas
kui sakome* kad.bcf to paties 
udiij a bolševikų orgknižaci j a 
ftegy vttos. ę

Vienas “Naujienų” skaityto
jas klausia musų informacijų 
apie deimantus: jis nori žino
ti, kur deimantai yra randami 
ir kaip jie atrodo, taip sukant, 
naturališkame stovyje. Ka
dangi deimantais domisi dau
gelis žmonių, tai mes čia pasi
stengsime x suteikti apie juos 
platesnių žinių, štai ką vienas 
laikraštis rašo apie deiman
tus:

Deimantais vadina minera
lą* .kuris kantais nušlifuotas* 
turi ypatybės žėrėti spalvų ug
nimis. Deimantas yra grynas 
anglis: uždegtus deimantas 
sudega, nepalikdamas pelenų. 
Deimantas, be to, yra kie
čiausias iš visų lig šiol žino
mų metalų ir mineralų* Todėl 
jis vartojamas gręžiamuose in
strumentuose ten, kur susidu
riama su kitais, labai kietais, 
daiktais. Visa bėda tik ta, kad 
deimantai randami mažais ga
balėliais. Vieno gramo gabalė
lis laikomas jau dideliu dei
mantu. :

< Doiliiafttirigif Vietų yra be
veik visose pasaulio dalyse, 
išskiriant Europą. Pavieniais 
atsitikimais pasiseka jų rasti 
Laplandijoj Paatsjaki upės 
pakrantėmis ir Uralu kalnų 
vietose, gausingose platina. Ti
krų deimantų kasyklų Europa 
neturi. Daug turthigesiiė šiuo 
atžvilgiu Azija* Čia deimantų 
turtingų vietų yru Sibire Jeni- 
seisko srityj ir Kinijoj* Be to, 
jau nuo senai žinomų ir pla
čiai eksploatuojamų deiman- 
lingų vietų yra Indijoj, kur 
savo laiku buVo rasta ištisa 
eilė stambių šio mineralo ga
balų. Greta Indijos eina sena 
deimanto teikėja — Borneo 
sala. Australijoj taip pat pla
čiai jo randama* bet labai ma
žais kiekiais. • Specialių dei
manto kasyklų Australijoj nė
ra, bet šiek tiek jo gaunama 
ten esainose aukso kasyklose. 
Amerika daug turtįngasnė dei
mantu už Australiją. Pietinėj 
Amerikoj, būtent* Brazilijoj, 
yra senas deimantų radimo ir 
eksploatacijos centras* kur 
jau nuo 1723 m. eksploatuo
jamos kasyklos Minas Geraes 
ir Bahia provincijose* Naiiją 
šio mineralo radimo ir eksplo
atacijos centrų spdato žymiai 
vėliau aptiktos deimantingos 
vietos Britų Gvianoj. Už vis 
turtingiausia deimantu pašau* 
no dalis yra Afrika, ypač pie
tinė jo dalis* Būtent* Transva* 
lis* Oranžinė respublika ir Ka
po žemė. Nuo 1807 motų ir li
gi šiol iš šių vietų gaunama 
šio brangaus .įpineralp daug 
dauginti, negu visose kitose 
pasaulio vielose* kartu paė
mus. Prie paminėtųjų (Jririian* 
tų rakiam vietų Atriji] reikia 
dar prfdttrii Kopgfy Angolą 
Liebcriją, Rodczijų ir sritį į 
pietus nuo Viktorijos ežero* 
ktjr taip pat yra gaila apsčiai 
driinantfpgų vietų, Įiors ir ne- 
taip turtingų, kaip Pietinėj 
Afrikoj.

Deimantu turtinai ^c)nės 
sluoksnį ai Pietinėj Afrikoj bu
vo aptikti pripuolamai: 1801

metais netoli ųuo Kaplauno 1 
mažas olandų farmerio Jakob- 
so sūnelis, bčliraidydamaš sek
liam upely], rado skaidrų, • 
blizgantį akmenukąmcdulį. i 
Vaiko radinys sudomino suau
gusius savo nepaprastu blizgė* 
j imti, bet niekam nei į galvą 
neatėjo pamanyti, kad tai yra 
brangus akmUO; visi jį laikė 
tik dėliai jo nepaprasto bliz
gėjimo įdomiu upės rjeduliu- 
ku. Kuriam laikui prašllnkuš, 
Jakobsus aplankė jų kaimy
nas, būras Cok-Van-Nlkfcrkaš. 
Šeimininkė papasakojo svečiui 
apie sūnaus radinį. Stidomin--. 
tas svetys panorėjo to keisto 
akmenuko pažiūrėti, bet šei
mininkas niekur negalėjo jo 
surasti; bežaisdami vaikai bu
vo kur tai jį numetę. Pagalios 
jį surado Vaikų pamestą kie
me, netoli nuo namų. Svetys, 
apžiūrėjęs radinį, paprašė šei
mininkės jam jį parduoti. Po
nia Jakobsienė tik pasijuokė 
iš svečio prašymo ir atidavė 
jį kaimynui veltui. Čok-Vali
uj i kerk a s įdavė akmenuką pa
žįstamam pirkliui, prašyda
mas, kad Jis, progai pasitai
kius, parodytų patyrusiam mi
neralogui sužinoti, kas tai pet 
akmuo. Pirklys nusiuntė šitą 
akmenuką žinomam mineralo
gui Dr. Atcrstonui, kuris, išty
ręs jį, nustatė, kad tai yra tik
ras deimantas. Išėjo taip, kad 
vaiko rastas žaisliukas Vėliau 
buvo parduotas už 500 Svarų 
sterlingų (apie 2,500 dolerių). 
Beveik tuo pačiu laiku, kai 
farmerys Jukosas buvo įteikęs 
ištirti vaiko radinį, kitas tos 
pat apieliiikėa būras irgi visai 
netikėtai rado deimantų* Jis 
grįžo, pavargęs iš medžioklės, 
namo ir valandėlei atsigulė 
pakrūmės pavėsy] pailsėti. 
Besnausdamas, jis iš nUobddu- 
mo ėmė žaisti prie rankų esa
mais akmenėliais ir iš netyčių 
pažvelgė į laikomus rankoj. 
Didžiai nustebo Jis, pamatęs 
akmenukų tarpe kelis gabalėi- 
litis, stiklo pavidalo, pro ku
riuos gražiomis spalvomis lau
žėsi saulės spinduliai. Tai bu
vo deimantai* ditie faktai su
judino visą upielinkę. Visi tos 
apielinkės . farmeriai sukruto 
ieškoti deimantų apie savo na
mus-ir 'daugeliui pavyko jų 
rasti* išbarstytų Žemės pavirr, 
šiuj. Netoli nuo KolsbergO o- 
landų farmeris Tan-Vikas ra* 
do deimantų savo namų sie
nose* kurios buvo sukrėstos iŠ 
molio ir gretimos kūdros mau
ro. Paieškojęs apie namus, jis 
surado: dar keletą smulkių 
deimantų* Paskiau savo namo 
sienas jis pardavė už 5,000 do
lerių* SiėhOSc buvo rasta daug 
deimantų.

pakrantėse, arba vadinamuose 
dėnilantų takuose, tiek žemės 
paviršiuj, tiek gelmėse. Dei
mantų takų viršutinį .sluoksnį 
sudaro palaida geltona žemė, 
po jo eina melsvos žemes sluo
ksnis, o paskiau — kieta kai
lių padermė, uola, vadinama 
kimberlitu. Deimantų pasitai
ko Visuose Šiuose trijuose 
sluoksniuose, nors patys sluo
ksniai nėra vienodo storumo. 
Ten, kur randami deimantų 
takai, tuojau iškyla deimantų 
kasyklos, kurios yra aprūpin
tos visomis moderniškomis 
mašinomis.

Darbas deimanto kasyklose 
yra labai sunkus. Darbininkus 
nuleidžia į kasyklas ir juos iš 
ten iškelia elektra varoma ke
liamoji mašina. Kelių šimtų 
pėdų gilumoj prasideda pla
čiai išrausti šoniniai urvai, 
gausiai apšviesti elektra. Dvel
kia vėsus Vėjalis, sukeliamas 
elektrinių vėdintuvų, kurie 
paduoda į kasyklas lauk su
gedusį ir dulkių prisisunkusį 
orą. Prižiūrėtojų dabojami 
darbininkai šoninėse galerijo
se tam (ikrais kūjais skaldo 
Uolotas kasyklų sienas, arba 
rausiasi <
sluoksny], atplėšdaihi jos ga
balus, Jei dar nepasiekta kie
toji uola. /Atskeltieji dulkėti 
uolos gabalai elektros šviesoj 
atrodo pilki. Jokių išorinių 
deimanto buvimo žymių juo
se nematyti. Tik kartais ar 
galerijos sienoj,. ar atskeltoj 
skeveldroj kai kas sublizga ir 
patraukia dirbančiųjų akį.

(Bus daugiau)

melsvosios žemės

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

radimą pietinėj Afrikoj pa* 
sklido po visą pasaulį* Iš viso 
pasaulio pradėjo plaukti dau
gybe žmonių, norinčių lengvai 
ir greitai praturtėti. Dcinian- 
tinga, bet šiaip jau nuskurdu
si, Pietine Afrika cine greitai 
ekonomiškai kilti* TransvaliO 
sostinė Prototia išaugo į ne
mažą miestą. Kapo žemėj, an
glų koloriijpj* prie surąstų dei
manto kasyklų ‘išauga naujas 
miestas Kimberley. Nuo to lai
ko, ligi šiol Trunsvalio-Oran- 
žinos respublikos ir Kąpb že
mės deimanto kasyklose rasta 
apie 40 tonų deimantų, kurtų 
Vertė siekia miliopus dolerių.

Deimantai pietų Afrikoj yra 
randami -arba smėliuose upių

4
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If itehing, burning skin makes life 
tanbearable, ęuiekly apply Žemo, the 
Boothing, eooling, invisiblė family 
antiseptfc. Thousands find that Žemo 
brings«wift relief Irom Itching, helps 
to draw out local infection and re- 
atore the skinto normai. For 20 years 
Žemo hag bpea clearing up skiu. re~ 
lieving pimples, rash and other skin 
irritations. Never be without it. Sold 
everywhere—85c, 60c and $1.00.

4.

isi Lietuviai
Norime Vilniaus 
taip sako ProL M, Biržiška 

ir mes, atnetikiečiai, 
pritariam jam,

bet—
AR MBS NENORĖTUMĖM 

. ŽINOTI KODĖL JI PRARADO
ME? Sužinojus tą, mes 
GALĖSIME NE TIK PASIMO- 

• KINTI* BET APSISAUGOTI
IR ŽiNOTi SAVO PRIEŠUS

taigi —*•
SKAITYKITE TIK KĄ IŠĖJU
SIĄ Iš SPAUDOS TUO KLAU-

< SIMU KNYČELĘ

“Ko dėl 
PRARASTAS 

VILNIUS?”
Galima Gauti 

NAUJIENOSE 
KAINUOJA TIK 25 CENTAI

n i ■ r i ---------------------------------------------------------------------------

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina Ir labai i>agel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti įjos šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos virŠitiinkų rin
kimas ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza* 
meno rasite šioj knygdėj 
liet(jvi<i ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So, Halsted St.

CHICAGO. ill*
Siųskite money orderi arba kirasos 

ženklelius.

/;W,



10 laikraščių redaktorių pietus

Bytke nusižudė Lietuvės Akušerės

Gazolinas atpigo

9352

25ca u

Advokatai

nori

po piet

CARTER, WIS

POVEIKIS

$9.00

policistai atskubėjo į 
vienam apvirtusiam

Phone 
Valandos

4930 W*
Del'* 

Sidabro FU

ĮGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Grąborius Chicagoj

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

itš 20 m, 
land Ąve< 

St. 
6487

1646 W. 46th St, 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

ši m t mečio Progreso Pa 
rodos belaukiant

Canal 2118 
• 6—8 vakare

. a. Vilnios Terevičicnčs 
draugai ir pažįstami esat 

dalyvauti, 
paskutinį

Lietuviai Gydytojai
6£00 South Atlesian Avė.

Corpncrįs Herman N. Bun- 
desen vakar majoro Cermako 
paskirtas Chięagos sveikatos 
komisionieriu; Bundesen apsb 
ėmė tarnauti be algos. Taip pat 
majoras nori gauti Chięagos 
universiteto profesorių MeiTiapi 
viršininku švietimo komisijos.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

1^88 MiltVaukce Avę, 
(kampas North ir Damėn Avės) 

Jei. Brunswick 8281 
Utąrn,, Kety, ir SųVątojpis 

Ofiso valandos f 1-3 ir 7-8 p. m.

50 suželta, 1 užmuštas 
gatvekary

ta* ?Jk’ 
nuo 10

Telephonai dieną ir naktį Vitginia 0036

Iki 3 vai. kortuose 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 Kast 107th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pulltųan 5950—nąmų Pult $3?7 
Miesto ofise pagal sutartį

Bundesen paskirtas 
sveikatos komisio

nieriu

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir 
netic

Išaikvpjęą virš $60,000 ne- 
tųrthingų farmerių fondą pini
gą Cane county auditorius Fred 
Butke buvo pabėgęs, bet vaT 
kar rustas viename Chięagos 
viešbuty nusišovęs.

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

A. MONTVID, M. D.
Węst Towp State Bank Bldg. 

2400 W. Maditon Su
Vai.; 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wc$t 2860
Namų telefonas BrunswĮck 0597

» ADVOKATAS
29 S. Lą Šalie St. Room 7$0
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel, Prospęct 3525

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Ppstataipe j Visas Miesto Palis 

Vestuvėms, BaiUdętams ir Pagrabajns 
Vainikai

3316 S, Hąjstcd St. Tel. Ęoulevąyd 7314

J, Mulevičius
GRABORIUS IR 

BALSĄMUOTOJAS 
Pątąpiąnjų ląiflotuve- 
se visose naięsto ii 
ųiiestelįų dąlm/Mo- 

dcpiiska koplyčia 
veltui, i 

3|Q3 S. Halsted St. 
Į Chięagp, iii.

[Acme-P. Si A* Photo]

Paul von Hinderburg, Vokie
tijos prezidentas, kuris dabar 
sukako 83 metus amžiaus. Jo 
prezidentavimo laikas baigsis 
ateinančiais metais.

duodp 
clectrk 

mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

merginom patari
mai dovanai.

Pbųoe Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Aveniu

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

Nedėlioj pagal sutartį

Paskutinis žmogus svei 
kiną save

i I M " * . 1 * ' . ......T—

Jubiliejaus savaitės 
planas

Wi» T,|. CW| 025?
Į)R. P. Z. ZALATORIS 

QVPVTCMA» m ctBRVMM

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Bqu|evard 7589 

Ofiso valandos 40 jytp iki 8 vakaro, 
Ręsįęfcpce Phpųe Hemloęjc 7691

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

Pasaulinės Parodos oficialai 
ir svetimų kalbų laikraščių apie 
40 redaktorių pereitą šeštadie
nį turėjo užkandžius, luncheon, 
Administration Building kam
bariuose. Parodos komiteto na
riai išreiškė padėkos svetimų 
kalbų laikraščių redaktoriams 
už jų teikiamą paramą busima
jai parodai išgarsinti.

“Paskutiniais dvejais melais 
svetimų kalbų spauda teikė 
daug vietos išgarsinti Chięagos 
1933 metų ztarptautinei paro
dai; svetimų kalbų spauda da
ro gerą amerikonizacijos darbą, 
interpretuodama svetimomis 
kalbomis kalbantiems piliečiams 
šios šalies naująją dvasią. Mes 
visuomet su padėka atminsime 
tų laikraščių imtarnavijną laike 
pasaulinio karo,’1 kalbėjo Fe- 
lix Streyckmans, foreign lan- 
g nage s committee pirmininkas,

Parodoj busią labai daug ek- 
ze^ipliorių iš senosios Europos. 
Visi senos Europos eksponatai 
bus patalpinti į pietus nuo 28 
gatvės: čia'bus viduramžių lai
kų europiškų namelių pavyz
džiai, su puikiais rentiniais ir 
papuošalais ir kitokį gražios 
senovės arkitekturos pavyzdžiai, 
kuriuos jaunoji Amerika 
įpinti į savo kultūrą.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Mrs. ANELIA K. JARUSĘ
Physical Therapy U Midiyife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenuę

Phone 
Hemlock

Pirmadienio vakarų, gegužės 
11 d. paradas susidės iš 500 
žmonių orkestro, 33 divizijos, 
nailonai guard ir Juodojo Ark
lio trupių, įvairių vienetų iš 
reguliarės armijos, oriaivinių- 
kystės, kavalerijos, infa'nterijos, 
artilerijos ,laivų milicijos, gais
rininkų ir policijos komandų, 
skautų, mokyklų organizacijų, 
kgijonierių, veteranų ir daugy
bės vežimų-flotų. Paradą ,pri- 
ims gubernatorius ir kitos vir
šūnes.

Gegužės 13 d., trečiadieni vi
sa' State gatvė nuo Lake ligi 
Van Buren bus paversta į at
virą “show”, kur tamtikruose 
balkonuose cirkų ir vodevilių 
komedijantai “linksmins’ apie 
pusę milijono žmonių žiūrėtojų.

Vakar ęytą pilnam gatveka- 
riui važiuojant Clark ir Ohio 
gatvių kampu į jį įvažiavę tro- 
kas su tokiu smarkumu, kad 
trekas apvirto ir visi žmonės 
gatvekary smarkjaj susitrenkė. 
Vienas darbininkas Allen»Wal- 
ter sužeistas sunkiai. Kiti tapo 
tik nubraižyti ir sukrėsti,

ž5: siitt
Lambert Pharmaoal Co.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Vįdikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St, 
Telefonas

Victųry 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pier 
tų ir nyq 6 iki 

9 vai. vakare

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S.-Halsted St. Tel. Vietotu 0562 

i'Valahdos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Capt. Charles M. Lockwood, 
civilio karo veteranas, likęs pats 
paskutinis iš 34 draugų tarpo, 
išvažiavo j Washjngtonų išgerti, 
seno vyno banką. Dar 1831 me
tais minėtas veteranų būrelis 
susirinkę StiUvvater, Minu, su
tvėrė vadinamą “Paskutinio 
žmogaus Kliubą“ ir kasmet su
sirinkę išgerdavo vyną. Vėliau 
nariai pradėjo vienas po., kito 
išmirti. Pernai liko tik vienas 
narys, “paskutinis žmogus”, 
Lockwood,- kurs prie stalo su 
34 sėdynėmis ir 34 lėkštėmis 
pats vienas atsisėdęs iššaukė vi
sų mirusių draugų vardus, pa
vardes ir galop pats savo pa
vardę, |r pats vienas išgėrė 
bonką seno, dar iš civilio karo 
laikų vyno, šiemet jis vėl ap
vaikščios savo kliubo metinę 
šventę, pats vienas prie tuščio 
stalo su 34 kėdėmis...

galbą 
tomobilistui, kuriame važiavo 
vyras ir jauna, graži moteris. 
Jau viską sutvarkius, vienas 
policistas norėdamas pasirody
ti džentelmenu, paėmė paduoti 
moters apsiaustą, kurį ji buvo 
numetusi ant žemės, bet iš ap
siausto kišenės išlindo automa
tiškas puštalietas. Mandagumų 
užmiršę policistai abudu nuve
žė į policiją, kur patyrė, kad lai 
butą vagių.

LIETUVIS GRABORIUS 
patarnauju laidotuvėse kuopigiauib, 

Reikale meldžiu atsišaukti, o manę 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicagę
SKYRIUS:

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

VILMA TEREVIČIENŪ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ligo
ninėje gegužės 5 dieną, 12:30 va
landą dieną 1931 m., sulaukus 
19 metų amžiaus, gimus Rygoje, 
užaugusi Goodman,' Wis.

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

Kūnas pašarvotas, randasi Car- 
ter, Wq.

Laidętuvės įvyks subatoj, gegu
žės 9 dieną, 9 vąl. iš nąmų į vie
tos parapijos bažnyčią, kuriqjc at
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Goodman, Wis. kapines.

Visi 
giminės, 
nuoširdžiai kviečian 
laidotuvėse ir suteikti 
Įpajarnavįmą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,

Vyras, Motina, Brolis 
if Giminės.

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

Telefonai Yards 1|38

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

_ ___ Jvairng Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

DR. M, J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomit St. 
kamp. 18 ir Bloe Island Avė.

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

Res. Phone Fairfax 6353

BUTKUS 
(Jndertąking Coi 

Wm. A. Pakorny 
Koplyčią dykai 

71Q West 18th Street 
Tel. Onai 316| /

KAROLINA MATAITIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 5 dieną, 10:30 valandą ry
to 1931 m., sulaukus 41 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje, Aukš- 
tekų kaime, Radviliškio parap., 
Šiaulių apsk. Paliko dideliame 
nubudime du sūnūs 
Edvardą 
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 lupinęs.

Visi a. a. Karolinos Mataitie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sanai, Giminės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Gazolino kaina’ nukrito ligi 3 
centų galionui (be taksų) ChL 
cagoje. Dabar su visomis ta k 
somis reiks mokėti po 11 centų 
galionui.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSĘN
METUVią DĘNTI8TAS

Vai.: kasdįęn nųp 10 vai. ryto iki 9 
vai. vakare. Nedaliomis pagal sutartį 

4847 West 14 Street 
CICERO, ILL.

...jhij i,x±x4-L Ai'rirrt?—

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me* 
tus kaipo patyręs ąydyiojąs, chirurgas 
it akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
lų, moterų ir vaikų 
metodus jf-Rąy ir 
prietaisus.

Ofisas ir 
|O25 W.

Valandos: nuo |( 
nūn 6 ik|

Išlindo pištalietas 
areštavo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. tiaisted St. 

Rezidencija:
Va-Ar' ‘ ,

Phone Lafayette 0098

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentfctaą

4645 So, Ashland Avė, 
virš Marshall Drug store, arti 47 St< 

. . -....    s "'"iL.. ......................................................................

DR. J. J, KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leąvitt St. Canal 233Q 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Buy glovos with whot 
It savęs

NBra reikalo moKfltl BOoar

didelis tūbas parsiduoda ui

Telefonas Yards 0994

Dr, MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 13 
Rez. Telęphone Plaza 3202

JOHN B. BORDEN 
(John BagdŽ*unas Borden) 

. , LIETUVIS ADVOKATAS 
105 . IV.* Adams St., Room .2117 

Telephone Rando|pb 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Ęposevėlt 9090
Namie 8-9 ryte. Td- Republic P6Q0

’UięS ______ _____
Traukimas be

Juozapas Paunksnis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gegužės 5 dieną. 2 valandą po pietų 

1931 m., sulaukęs 5] metų amžiaus, gimęs Mikniūnų kaime, Kamajų 
parapijoj. Ežeeėnų apskrityj.

Paliko dideliame nubudime 2 brolius — Antaną ir Joną, seserį Ma
rijoną. pusseserę Oną Kavaliunienę ir kitus giųiines.

Kūnas pašarvotas, rapdasi grąboriaus Lachavičiaus koplyčioj, 2314 
West 23 Place.

Laidotuvės įvyks Subatoj. gegužės 9 dieną, 2 vai. po pietų iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Paunksnio giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteiki* jatų paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nu|iu4f liekame.

Broliąi, Sesuo, Pusseserės ir Pąžystąmi.

Laidotuvėse patarnąuja graborius 8. D. Lachavich. Tel. Roosevelt 2515

Ofiso Tel. Victory 6893
Re^- Tel. Diesel 9191

DR. A, A. ROTH
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

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

Valandos! 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir šveptad. 10—12

Paul M. Adomaitis 
Advokatus 

Ofisas vidurmieatyje 
Room 24J4 

One North I* Mb Kfa 
One North La Šalie ot? 

(Cof. La Šalie wd Madbon Su.) 
Ofiso T«L Stttt 4411

AMBULANCJĘ PĄTARNĄVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, siflipatiųgą ir ramų 
pRtaypąvipią, Kupipęt jią yrą labiausiai reikalingas. 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ ęąABORIAI 

z Didysis Ofisas
4605-07 South Hęrmitage Avenue 

Visi Telęfonah YApDS 1741’u 1742

S. D. LACHAVICH

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,MD. 
CHIRURGAS ' 

Oakleu ie 24 St. Tel. Cayal 1712-0341 
Valandos: Panedė|iais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninluis Ir 

Pėtnyčiomis 1 įki 4 v. v,

Yards 1829

DR; G. SERNĘR
MBTŲVIS AKIŲ SPECIĄLISTA^

- t PUTOTAS
. I3th St. Tel* 

lel Bunklų laikų kainos nui7 ——

joiį Morgan St. 
Lt 2 pietų ir 
vai. vakare 
3110

- 3.. .elefonai
Hude Wrr6755J ar Rapdolph 6800 
UI l|» ■ .1.1.1 I, |,< || j........ . I ' ■ .■ I .........-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

QFI5A$ 
4729 Sptfth Ashland 

CHICAGO, 
SPECIALISTAS I 

Moteriškų, Vyn|lp. 
OFIŠO VALANDOS:1 ”” 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iy 4 
yal. po metų įr ųųo 7 įM 8|3Q ¥»1* 
yakaro. Ncd8|. m ’

Phouę J 
y   "u u >n ■■

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUQTOJA$ 
Didelė ir graži koplyčia flykai

, . 718 W. 18 St,
. , T4 Roosevelt 7532

1  yr-’-y‘"7"**" 1=9Akių Gydytojai
. H.'yysĮi’-p------------------------------------------------------------ ---------------- ■

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

GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

(kamp;

Ųtąrnp Kely* ir Sųbątomis
Ofiso valandos: 1-3 ij 7-8 p. m. 

Nedėliomis’ pagal susitarimą
y^'ipifĮ....... . ‘yi > ..... . ............. .t-rrys... 'Ji1 t.. «

DR, T. DUNDULIS 
(5YPYTPJAS IR CHIRURGAS 

4142 Ąccher Av.cnue

Valandos 11 ryto iki 1 po 
,4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlfo: 

' u iki 12, dieną.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35tb St, 

kapuos HalstęcJ >
Valandos nuo 1Q—-4, ųuo 6 |ki 8 

Nedėliomjs pųo 1Q įkį |2.
į 1! .....-i '------- —------ni,ir■riwye----------------- 1

Duokite savo akis išegZMn|nvųti

Dr, A. k, BLUMENTHAL 
OPTOMETRJST 

Praktikųoj
■ S.

kampąe 47tl 
Tek JBpyltvąri

■'S!W.-f TI'V.I'VBV *rmwc,aiwr!r<"*^ .

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas jr Chirurgas 
3147 So, Ęąlsted Street 

Tel, Cąluin«C 3294 
Nuo 9 iki 13 vai. diepųs ir 
nuo 6 į|4 9 valandas vąkare

* JMių 1 ■ •' i i L   

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4651 Afhlgn^
Tel. Boulevard 3W<>

6515 SL
Tel. Repubhc 972} »

K. GUGIS
ADV0KATA$ 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn St., Roofn |1|J 

Telefonas Central 441J 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

I, ,1 ..........—■ ! .,» |

Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

3221 West 22nd St.
Ąrti Leavitt St. *

Telefonas Cgoal 25į2
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Scrcdoj *ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6*

...... .  -J. ’" :"4 ' -r......

CHICAGOS 
ŽINIOS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

. Ofisas vidurmiestyje 
Room 1503 ' *

ofwrcX wSa
Namų T*l* Hyd« Park 3395

3 luhot 

IOVOS

ryte, nuo 2

way 3880
ir nnwui)Į. im«

Vandos i n 
nuo 6

SekfnadMį»ia nuo 10 iki J}
!Fir r » ■ i. ■ mv.'i" .i.i u. ■,

Gffco Td* JMwrd $913

DR, A, J, BERTASH
3464 South Hulsted Street

Ofisų v#bndoi 1 iki ? p® p««ų »r 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re?j Td* Keųwood $107

Telefonas Boulevard 1939

DR. S, A. BRENZA 
Ofiso valandos:

9 iki 13* l iki 3 d* >t 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Neto|i 46th S t. Chicago, III.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Valąndos 2 ikį 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospęct 1930

■.... . itiwnW9i»n .............-

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

Tel. Kęnvyopd 51Q7 
VALANDOS:

nuo 9 iki U vąlapcįal ryte; 
nuo 6 iki 8 vaizdai vakare 

apart šventadienio įr~ ketVfftą4fynio

-......... ...... . ' "i 'a1 1 »iww.m' 1 ■

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1-^3 ir 7—8; N«d* 1Q—12 ryto 
Rezidepcųa 6640 So. kfapleivood

Tęlefuųą? JRųpnhifc 780$

,7— JF(C00 u« dubti 
te aųrt

sulaukus 41 
gimus Lietuvoje, 

kaime 
apsk.

Joną i 
yrą Jurgį, pusbrolį Jo



Ketvirtadienis, geg. 7, 1931

Dar viena naujiena Phone Humboldt 8559

CLASSIFIED ADS

Gegužės Karalaitė 1608

PRANEŠIMAI

Red. Atsakymai

CLASSIFIED ADS

MADOS MADOS MADOS

SUMMERFASHK)NW3RLD

Motinos Diena PINIGAI

JUSU PATOGUMUI

3036 Automobiles

3025 iPAINT

Miscellaneous for Sale
3026

SAUGIAUSIAI PINIGAMS
Tel. Kedzie 8902

IŠPAR

lREADV

didės 
sekan

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

ĮMixed
ĮPAINT

Real Estate For Sale 
Namal-žemž Pardavimai

Pranešimas 
tiktai tre-

3514>16 Roosevelt Rd. 
arti Su Loub Avė. 
CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Laisvės 
norite

Naujie-

Gegužės 9 d. ir Ge 
gūžės Karalaitė

dirbti prie 
Valgis, guolis ir 

pastovus. Turi

Bonus. Kas 
kreipkitės į 
No. 1258.

J. Balchunui. 
gautas per vėlai 
čiadieny, susirinkimo dieną.

Krikstetas Joneskie (?). Nie
ko negalima’ suprasti, aišku kad 
ir įdėti nebus galimą.

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE vjetose

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

4358 S. Honore St.

7:30 
3133 

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

Valdyba.

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Nori taisyti karus atliekamu nuo dar 
bo laiku, už pigią kainą.

Tel. Lafayette 1329

GAL KAS turi parduoti mažą tro- 
ką vieno ir pusės tono. Praneškite, A 
Savickas, 5238 W. Madison St.

Kam laimė lėmė tebeturėti 
motiną, lai neužmiršta, kad at
einantį sekmadienį, gegužės 10 
dieną yra Motinos Diena. Tą 
dieną yra geriausia proga savo 
motinai išreikšti linkėjimus ir 
padėką. Vaikai daug kuo turi 
būti dėkingi savo motinoms.

Garfield Parko konservatori
ja tą dieną rengia gėlių paro
dą, kur bus išstatyti tūkstančiai 
įvairiausių gėlių rųšių. Horti- 
cultural Hali atidaryta nuo 8 
vai. ryto ligi 6 vai. popietų. 
įėjimas veltui. Adresas: Lake 
Street ir Central Park Boule- 
vard (3800 West).

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yhrjls 4754 
Marąuette Park 
TUBUCIO kPTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

; i mergaitėm- 
modelis. Be jo jums

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

Taipgi 
p. Antanas Stclmak loš rolę 
Richardo ir Danielius Kczes, 
kuris loš rolę Damonas. Šie 
musų jaunuoliai'yra gabijs ar

tistai ir jų balsai suteiks daug 
malonumo. Prie to Chicagos 
Lietuvių Simfonijos Orches
tra po vadovyste Steponavi
čiaus deda pastangas, kad pa
dorius tą vakarą dar links
mesniu
verta, kad visa Chicagos pub
lika dalyvautų ir paremtų to
kią prakilnią jaunuolių orga
nizacijų ir duotų daugiau 
“ambicijos” dirbti aht tolinus

-- A. K

prie kurių reikėjo tinkamai 
prisirengti, tai matydami, kad 
pastatymas didesnio -veikalo 
bus sunki našta, be to, da' ne- 
sigerinant dabartiniams , pras
tiems laikams, sumanė pasiten
kinti mažesniu veikalu 
“Gegužes Karalaite”, o 
nis veikalas paliktas dėl 
čio sezono.

P. Steponavičius 
antrą veikalą nuo p.

PARDAVIMUI shoe shop, 250 po
rų Čeverykų, renda $25.00 mėnesiui, 3 
ruimai'gyvenimui. 2512, W. 69 St.

. PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Taipgi ir na
mas, viršuj 4 kamb. ir prie štoro 3.

, 6009 S. May St.

Farms For Salė 
Ūkiai Pardavimai

PARDAVIMUI farma 130 akrų, yra 
privatiškas ežeras, ant gero kelio, netoli 
Kankakee upės, 50 mylių nuo Chicagos. 
Priimsiu mažą mainą. šaukite FraYik 
Ridlauskas, Republic 1861.

36,138, 40, 42, 44, 46 ir .48 colių per krutinę.
3036 n- <’ 

Sukirptos mitros

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B.'.OS. CORP. 
;f 62 E. 107th St.

TeL Pullman 5950

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

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Pboncs Cinai 5058-5063

RESTAURANTAS parsiduoda ąr iš 
simaino ant automobiliaus. Kas ptr 
mas, tas laimes. Pasiskubinkit. F. G 
Lukas K Co.. 4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Apsirgo Mrs. Zorienė, -moti
na’ P. Zorio, 537 W. 3(5tli| St., 
kurs čia pat turi savo grosemę 
ir bučernę, yra pavyzdingas 
biznierius ir senas “Naujienų” 
skaitytojas. Mrs. Zorienė ser
ga namie. Patartina' draugams 
ir draugėms ligonę aplankyti.

—Senas Petras.

“Birutės" Choro repeticija įvyks ket
verge vakare, lygiai'7:30 vai., Gage 
Park svetainėje. Visi choro daininin- 
kai-kes laiku pribukit, svarbu. Valdyba.

---------------- - f
“Gegužės Karalaitė” generalė repetici

ja įvyks ketvirtadieny, gegužės 7 d 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
So. Halsted St. 
listai-ės. 
susirinkite laiku

Educational 
Mokyklon '

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,.

672 West Madison Street

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

jąją...1 . 11 , ĮJSSIS!

NAUJIENOS z Pattuu Dtpt.
1739 S. Halsted-St., Cbicago, III.

Čia įdedu 15 centų prašau at

siųsti ;man pavyzdi Nb 
e 

Mieros

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockwell St.

CHICAGO, ILL.

PERKAME Lietuvos
Paskolos 
parduoti, 
nas, Box

Brighton Park 
l. K. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47 th St 

Tel. Lafayette 1083

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas.

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, kaurus, 
elektrikinį radio, lempas ir tt. s\i dide
liu sau nuostoliu iš priežasties perskirų. 
Rakandus vartojau 4 mėnesius. Vei
kite greitai. 6334 So. California Avė.

........
(Vardas it paVatdė)

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. Western Avė.

“Gegužės Karalaitė” operetę stato Chi
cagos Lietuvių Choras Pirmyn, subatoj, 
gegužės 9 d., Lietuvių Auditorijoj, pra
džia 7:30 vai. vakare. Po perstatymo 
bus šokiai, prie Simfonijos orkestro. 
Viskam vadovauja K. Steponavičius. 
Gerbiama Chicagos publika kviečiama at
silankyti. — Komitetas.

’• / h

West Side. — S. L. A. 109 kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
gegužės 8 dieną, 8 vai. vak., M. Mel- 
dažio.svet., 2242 W. 23 PI. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į susirinkimą, 
nes turime daug svarbių dalykų. t

— Valdyba.

REIKALINGA jauna mergina dėl na
mų darbo. Geri manai, nereikia virti 
Maža alga. Tel. Sunnyside 0514.

Ofiso 
pietų, 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

TIKRAS BARGENAS valgomųjų 
daiktų krautuvė parsiduoda pigiai, ran
da taipgi visai pigi. 2862 W. 38th St.

Subatoj, gegužės 9 d., Lietu
vių Auditorijoj bus suvaidin
ta operete “Gegužes Karalai
tė”, kurią stato scenoj Chiča- 
gos Lietuvių Choras Pirmyn, 
dalyvaujant Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestrui, kuriems 
sykiu vadovauja K. Steponavi
čius. Choras ir orkestras su
daro virš šimtinę šeimyną.

Chicagos Lietuvių Choras 
buvo manęs pastatyti antrą, 
didesnį veikalą, negu “Pauli
na”, kurios pastatymui reikė
jo padėti nemažų pastangų, ,bet 
kad per ši sezoną, choras tu
rėjo pildyti daug programų, 
taipgi turėjo dalyvauti visuose 
žymiausiuose parengimuose,

/ REIKALINGA keletas gerų vyrų prie 
pardavimo automobilių. Geras uždar
bis. (

Atsišaukite 10 vaL iš ryto arba po 
5 vai. vakare.

M. J. KIRAS MOTOR SALES 
3207 So. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” vėl rengiasi prie sa
vo parengimo, kuris įvyks su- 
batoj, gegužės 9 Lietuvių Au
ditorijoj 8 vai. vakare, ši gra
ži operetė yra linksma ir inu- 
zikališka. Jaunuoliai patys, 
artistai šios dainų ir dramos 
organizacijos, (leda pastangas, 
kad palinksminti musų Chi
cagos publiką. Visiems gerai 
žinomos dainininkes Ona Ske- 
veriutė ir Ona Berkiule, ku
rios yra palinksminę publiką 
daug kartų su savo maloniais 
balsais, loš rojęs: Felenta ir 
Lizctla. Nauja artiste musų 
jaunuolių tarpe, tai p-le Hc- 
len Vespender, kuri loš rolę 
Elena. Jos balšiią suteiks daug 
malonumo

REIKALINGA patyrusių merginų sor 
tuoti minkštas vilnas. Atsišaukite 

1100 W. 22 St.

PARDAVIMUI didelė bučernė ir gro
sernė, ' verta $2,500, dabar parsiduoda 
už $1,000. 5 pagyvenimui kambariai
užpakaly. Pigi renda. Parsiduoda iš 
priežasties kad apleidžiu miestą.

- ' MRS. H. JASINSKI 
1409 S, 49th Ct., 

Cicero

i GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS
; IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau 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

4080 Archer Avė.
Lafayette 2082

PARDAVIMUI barbernė, dviejų ke 
džių, labai geroj apielinkėj, visokių tau 
tų apgyventoj. Renda nebrangi, si 
dviem 
vietos, 
rodyta

Pereitą sekmadienį suvaidin
tosios komiškos operos “Raga
nius” visa: teknikinė pusė buvo 
tiek paini, kad neturint inty
mesnių žinių apie teatro užku
lisius, negalima turėti suprati
mo, kieno rankų buvo daugiau- 
sra pridėta tam nelengvam vei
kalui taip sklandžiai priruošti.

Pirmas dalykas kreditas pri
klauso visoms ir visiems, kaip 
dainininkams taip kiekvienam 
choristui, nes, kiek teko girdė
ti, visi dirbo nuoširdžiai ir at
sidėję. O sunkesni veikalai nu
siseka tik tuomet, kada pas vi
sus yra geri norai, kurių šiuo 
atveju nė pas vieną netruko. 
Bet ypatingai reikėtų pabrėžti 
tris asmenis, tai Birutės pir
mininką Dr. Kliaugą, kurio vi
suomet taiki ir rami nuotaika 
buvo tikru cementu “Raga
niaus” dalyviams surišti į vie
ną organą; kitas, Birutės diri
gentas ir vedėjas Mikas Joza- 
vitas, kurs tikrai nesigailėjo 
laiko nei energijos sumokinii 
muzikalę ir vokalę veikalo pu
sę; trecias, šį kartą ypatingai 
su visa širdžia atsidavęs p. Kl. 
Jurgelionis, kuriam teko viso 
veikalo režisoriaus pareiga. Jo 
rankos pridėjimas buvo jaučia
mas visur, kaip artistų ir cho
ristų sumokinime, taip baleto 
figūrose, taip ir moderniškame 
šviesų sukombinavime. Reikia 
laukti, kad ir ateity p* Jurge
lionis estetiška veikalų inter
pretacija ir kūrybine vaizduo
te bus brangintini musų meno 
kultūros gyvenime. —Pašalinis.

REAL ŠILK HOSIERY MILLS, reika 
lauja dviejų lietuvių pardavėjų parda 
vinėti kojines ir iinžeriją. Gera mo 
kestis, 36 S. State St., Room 714.

Čia yra proga nupirkti namą už 
$1200 casb, 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.

Mainys 3 flatų mūrinį namą, 3 fl. 
po 6 kamb. maudynės, elektra, cemen
tuotas beismantas ir eit. 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, riekt r., cement. beism. Randasi 
arti 114th St. ir Halsted, tai yra gra
žiausioj daly Roselando. Morgičius tik 
$7000.

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

Bonlevard 0611 ar 0774

PARDAVIMUI Rooming House. 14 
kambarių dėl light house keeping. Visi 
kambariai yra išrenduoti. Pigi renda, 
gera vieta. Kam tokis biznis yra rei
kalingas, parduosiu pigiai. Atvažiuokit 
patys — pamatysite.

Lietuvis savininkas 
28 N. Halsted St.

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau grasiausius rubus už pigią 
kainą. . MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau^ 
Rašykite tuojaus į

Pattern Departamentą 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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

3403 S. Wallace St.

Elena Vespendraitė
P-lė Elena Vespender pirmą 

kartą debiutuos prieš lietuviš
ką auditoriją šį šeštadienį, ge
gužes 9 d. C. L. C. Pirmyn 
statomoj operetėj “Gegužes 
Karalaite”; čia ji dainuos Ele
nos rolėj.

P-lė Vespender turi gražų, 
natūralų balsą ir nors prie 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn tebėra dar palyginamai 
naujoke, nes tik šiemet prisi
dėjo, bet jau rodo didelę pa
žangą į savistovę dainininkę.

eZ^^^TAILOR
Room 704-705 

MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

Mes pristatome bite kur.

S.H.WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas Bonlevard 3998

SpeciRllHtaR ryelyme chroniškų ir naujų H- 
Kij. Jei kiti nog-atfjo jumis itgydyti, atnilan- 
kykit paa mane. Mano pilnas ifiegzamlnavi- 
mae atidengė jūsų tikrų ligų ir jei aA apoi- 
imsiu jųa gydyti, nveikata jumn angryfi. Ei
kit pas tikrų apcclallHtų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iAegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
. Jackson B Iv d., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

Renda 
ruimais. Priežastį patirsite ant 

Pašaukite telefonu — bus nu- 
vieta.
Telefonas Virginia 1475 

Klauskite barbeno

wissig,
Pasauliniame Kare .

Seno Krajaus

u gavo 
Bukšnai- 

čio, ką tik išverstas iš sveti
mos kalbos; nėra abejones, 
veikalas bus pastatytas kiti} 
sezoną.

Gegužės Karalaite yra gra
žus ir nenuobodus .veikalas. 
Patartina visiems ją pamatyti, 
nes laikas labai patogus: kaip 
subatvakaris, visi turės užtek
tinai laiko ir su pažįstamais 
pasikalbėti ir kurie myli pasi
šokti prie ^magios simfonijos 
orkestros. v •

Senas giesmininkas.

Mes skolinant nuo $50 iki $300 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

3026 -— Praktiška sporto suknelė, t Tinka iš sunkesnes materijos. Pilką 
balta, arba mėlyna ir šviežiai geltona, šu dideliais guzikais. L Sukirptos mieros 

i zt J X A A A X • 1 A M 44 • ■ • ' - - • ' t J . ■ b. .
Jaunai panelei patogi suknelė. Tinka iš bile Vienos spalvos mate- 

i. 8, 10,' 12, 1,4 ir 16 metų amžiaus

Fumished Rooms
REIKALINGAS fornišiuotas kamba- 

ry^rie mažos šeimmos, Brighton Parke. 
Tel. Lafayette 8780

rijos 

sunku‘bus apseiti, nes . jisai galima dėvėti'prie kiekvienos progos,' Sukirptos mie 
ros 14, 16, 18 ir 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę. . • <

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos, Pattern Depty .1789 
So. Halsted St., Chięago, III.

EXTRA? . / 1 EXTRA

BALIUS
ATSIBUS SUBATOJ, 

May 9,1931 m.
Tautiškos Parajo. Svet, 

3501 So. Union Avė.r- - ‘ r
1 Pradžia 7:00 vai. vakare.

Bus 3 išlaimėjimai, 1 floor lamp, 2 
gramafonus, 3 dzitgurius. Įžanga 35c.

Tas pats tikiets Bus, geras dėl laimė-, 
jimo. Kviečiame jaunus ir senus prie ge
ros muzikos praleist smagiai laiką.

, . Kviečia KOMITETAS.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS it 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 it paslaptingas ligas. Jeigu kiti, ąte- 
galėio jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, k) jh jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 1.0 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. NedėUomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4ĮP0v.W^t 26 St.» kampas Kedtt Avt.»> TeL Crawford 5573

NAUJIENOS, CKlcago, III, 
......... . ....-.....

[TheEnglishCoiumn

* Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS patyręs painteris, pa- 
Žeidaujama, kad butų unijistas. Stanley 

abulskis, 5234 So. Seeley Avė., Tel. 
Hemlock 0653 . Atsišaukiu vakare nuo 
5 iki 8:00.

TURIU parduoti Šią savaitę 8 kamba
rių mūrinį namą su garažp. $7.500. 
Tikras paaukojimas. Veikite greitai 
Išmokėjimais. 6146 S. Keating Avė,

SPECIALIS
DAVIMAS MALEVŲ
Dutcb Boy White 
Lead 100 svatų

$10.98
■,. , ■ , •' , '■ 1 . -y

Pure Bolled Linse 
ed Oil. gal.

$1.00
4 colių į ruberį įsodintas 
šepetys i........ ............. ..............
Sienų popiera

Business Service 
Biznio Patarnavimas

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c., stogams $1. durys $1, 
garažo durys $2. Naujas ir senas lum- 
beris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, nt- 
dėliomis 9 iki 1. Abbott Lumber Co., 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321

Financial
, _ - Finansai-Paskoloa

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
gtčiaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mčn. ir ant 12 metų, už

Help Wanted—Malė 
j pąrMninkų reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
ris nebegali dirbti Šapoj 
namų ir prie virtuvės, 
apskalbimas. Darbas 
turėti paliudijimą ir ne girtuoklis

5530 Lake Park Avė. 
Tel. Fairfax 2619

f'1..,
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