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SSSR REMIA LIETUVA BYLOJ SU LENKAIS
♦ *»•'**

Lietuvos-Sovietu Nepuoli
mo Sutartis Atnaujinta

Sovietų Sąjunga nepripažįsta Lenkijai 
Vilniaus, Želigovskio smurto žygiu pa
grobto prieš vienuoliką metų

- Lietuvos-Sovietų

su-
pa-
bu-
su-

MASKVA, geg. 7. ■ 
go Daily Ncws koresp. Juniu 
B. Wood).
nepuolimo sutartis vakar tapo 
atnaujinta kitiems penkeriems 
metams. Ta sutartis, kaip ko
mentuoja' Maskvos laikraščiai, 
ne tik garantuojanti Lietuvos 
nepriklausomybę, bet esanti 
taip pat viena svarbiausių tai
kos vakarų Europoje garantijų.

Atnajihdamos nepuolimo 
tartį, abidvi valstybės dar 
tvirtina deklaracijos, kurios 
vo padarytos pradžioj, kai 
tartis buvo 1926 metų rugsėjo 
28 dieną pasirašyta, būtent. 
Lietuva ir toliau pasilieka loja 
Ii Tautų Sąjungai, o Sovietų 
Sąjunga nepripažįsta ginkluoto 
Lenkų pagrobimo Vilniaus, įvy
kinto 1920 m. spalių 9 dieną.

Tuo budu ginčas, dėl "kurio 
Lietuva ir Lenkija per daugiau 
kaip dešimtmetį buvo pasyvaus 
karo padėty, nežiūrint Tautų 
Sąjungos grasymų ir glostymu, 
pasilieka ir toliau, tuo tarpu 
kai pati sutartis rodo, jogei 
Sovietų Sąjunga yra priešinga 
bet kuriam tolesniam savo kai
myno—Lietuvos — skaldymu’. 
Tai ypačiai reikšminga yra da
bar, akivaizdoje Vokietijos agi
tacijos už atgavimą Klaipėdos.

Lietuva visados buvo neper
lipama kliūtis Francijos globo
jamai Lenkijai jos pastangose 
sudaryti Pabaltijo kraštų są
jungą, nes, nors ji kiekvieną 
kartą būtinai pralaimėdavo, 
kai jos ginčas su stipresniu kai
mynu (Lenkija) atsidurdavo 
Tautų Sąjungoje, Lietuva turė
jo vieną stiprų savo rėmėją — 
Sovietų Sąjungą.

Nežiūrint saVo politinių nepa
sisekimų, Lietuva yra tarpiau
sias Pabaltijo valstybių kraštas.

Maskvos Pravda, komunistų 
partijos organas, sako, kad 
“įtakingos tam tikrų valstybių 
sferos jau seniai bandė sunai
kinti Lietuvos nepriklausomy 
bę.”

“Kai kurios tų sferų norėjo 
Lietuvą padaryti ‘Didžios Jung 
tinęs Lenkijos’ dalimi. Kitos 
ambitingos politinės Vakarų 
Europos sferos norėjo atiduoti 
Lietuvą kaip atlyginimą dides
nėms valstybėms, kurios sutiks 
dalyvauti intervencijas į Sovie
tų Sąjungą planuose, o tie pla-
—..i—. r....,, ■............................

ORĄh
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau. Vidutiniai mainąsi vė
jai.

Vakar temperatūra’ įvairavo 
tarp 40° ir 41° F.

šiandie saulė teka 5:38, lei
džiasi 7:55. Mėnuo teka 1:51 
ryto.

— (Chica-inai koncentravosi Lenkijoje 
,p. Junius1 “Lietuviai,” sako tol____ toliau 

pravda, “kurie nori savo krašto 
nepriklausomybę parduoti ir 
Lietuvą padaryti lenkų kolohj / 
ja, yra ypačiai klerikalų parh 
jos žmonės. Klerikalai mano, 
kad jų pozicija bus stipresnė, 
jei Lietuvai viešpataus Lenki-, 
ja. Vatikano, kuris vadovauja 
intervencijos prieš sovietus po
litikai, įtaka yra svarbiausia 
pajėga, stovinti už tos kleri
kalų partijos nugaros.”

Savo straipsnį Pravda baigia 
nurodymu į ilgą Lietuvos ginčą 
su Vatikanu ir Lietuvos vy
riausybes neseniai padarytą rei
kalavimą, kad popiežius atšauk
tų savo nuncijų, kuris kiša no
sį į Lietuvos vidaus politiką.

Už durną, Illinois rū
kytojai gal turės 
mokėti taksus

SPRINGFIELD, III., geg. 7— 
Illinois legislaturos pajamų ko
misija, paskirta tam, kad su
rastų pajamų šaltinių valstijos 
iždui, nutarė apdėti mokesniais 
rūkytojus ir iš viso tabako var
totojus.

Komisija proponuoja aptuk-, 
suoti cigaretus 2-iem centais 
pakelį, o cigarus ir tabaką — 
10% jų kainos.

Komisija' apskaičiuoja, kad 
rūkymo taksai duotų valstijos 
iždui apie 20 milijonų dolerių 
pajamų per metus.

Savo sumanymą komisija pa- 
sulys legislaturai turbut atei
nančią savaitę.

Trijų dienų darbo sa 
vaite Sovietuos 

fabrikuose

darbo

MASKVA, geg. 7. — Mask- 
yoj ir kituose centruose dabar 
pradėta trijų dienų darbo sa
vaitė ir 7% valandos 
diena.

Ligšiol buvo keturios 
darbo, penkta poilsio, 
diena buvo 7 valandos.

dienos 
Darbo

Didelis gaisras Buffalo;
50 žmonių pritroško
BUFFALO, N. Y., geg. 7.— 

Praeitą naktį’ čia siautė dide
lis gaisras, sunaikinęs 106-tos 
lauko artilerijos ginklinę su be
veik visi jos inventoriuni ir ar
ti stovėjusią švedų bažnyčią. 
Apdegė taipjau keletas kitų 
trobesių.

Apskaičiuoja, kad ugnies pa
daryti nuostoliai siekia* daugiau 
kaip 7 milijonus dolerių.

Gaisrą gesinant pritroško 
daugiau kaip 50 gaisrininkų, ku
rie tuojau buvo nugabenti į li
gonines.

[Acme-P. « A. Photo]

Naujas Šekspiro Atminimo teatras, statomas Avano upes krante Straforde, Anglijoj, vietoj 
1926 metais sudegusio senojo teatro.
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Prof. Einšteinas apkaltina Jugoslavų 
valdžią kroatų mokslininko nužudymu
Garsus mokslininkas ir kiti vokiečių intelektualai protestuoja Tarptau

tinei žmogaus Teisėms Ginti Sąjungai prieš karaliaus Aleksandro
” * 'diktatūros terorą Kroatuose

'BERLYNAS, geg. 7. — Prof. [ žudymo ir nurodo, kad kai Ju 
Albertas Einšteinas ir rašytojas 
Heinrichas Mann’as pasiuntė 
Tarptautinės žmogaus Teisėms 
Ginti Sąjungos biurui Paryžiuj 
laišką, kuriuo jie apkaltina Ju
goslavijos valdžią dėl nužudymo 
kroatų profesoriaus Milano 
Sufflay, nukauto gatvėje Zag
rebe vasario 18 dieną. Laiškas 
pasirašytas taip pat žmogaus 
Teisėms Ginti Sąjungos vokie
čių skyriaus.

Protesto laiške sakoma, kad 
prof. Sufflay buvo gatvėj už
pultas iš užpakalio ir geležiniu 
kuolu taip sumuštas, kad ant 
rytojaus 
jis buvo 
kroatų.

“Bet

mirė. Vasario 22 d. 
palaidotas sale kitų

Zagrebo laikraščiams 
buvo užginta ką nors rašyti 
apie prof. Sufflay nuopelnus 
mokslui, apie jo darbus; buvo 
užginta dagi paminėti apie jo 
mirtį,” sakoma proteste. “Už
uojautos telegramos nebuvo 
pristatomos. Buvo užginta 
skelbti apie laidotuvių laiką, už
ginta iškelti ant universiteto 
gedulos vėliava. Vyriausybė 
nuėjo taip toli, kad išvijo iš 
mokyklų tuos vaikus, kurie da
lyvavo laidotuvėse, ir pašalino 
nuo Kapo vainikus, kurie buvo 
apraišioti kroatų tautos spalvo
mis. . z

“Galvažudžio vardas buvo ži
nomas. Jis buvo Nikola Jukič. 
Jo organizacija (“Jaunoji Jugo
slavija”) taip pat, buVo žinoma. 
Buvo žinoma dagi, kad sąmoks
las nužudyti prof. Sufflay bu
vo padarytas Zagrebo karo ko
mendanto Beli Markovičo na
muose naktį iš vasario 11 die
nos ir'kad tame susirinkime da
lyvavo “Jaunosios Jugoslavijos” 
nariai: BerkiČ, Godler, Marčec 
ir pats galvažudys Jukič. O 
betgi ant rytojaus po įvykusio 
užpuolimo Zagrebo policija ofi
cialiai paskelbė, kad galvažu
džio vardas jai esąs nežinomas.”

Prof. Einšteinas ir kiti pro
testą pasirašiusieji primena į- 
vykius pirm prof. Sufflay nu- 

‘ ’ r ; ■' c. 

goslavijos karalius Aleksandras 
sausio mėnesį atvyko į Kroatų 
sostinę Zagrebą, daugelis kro
atų gavo laiškų su parašais 
“Už Karalių ir Tėvynę,” ku
riais jiems buvo , grumojania 
mirtim, jei jie bandysią tarti 
bėhl žodelį protesto, kol kara
lius čia busiąs. Vieną tokių laiš
kų buvo gavęs ir prof. Sufflay.

“Ta teroristų organizacijta va
dinasi “Jaunoji Jugoslavija,” 
sakoma prof. Einšteino protes
to laiške. l“Kalbėdiainas tai or
ganizacijai karalius Aleksndras 
papasakojo, ka*p? jo paties pra
šymu, buvo upašalinti iš kelio 
kroatų atstovai > <, parlamente. 
Vienas to pavyzdžių buvo nu
šovimas kroatų vadą parlamen
to posėdžių salėj birželio 20 d. 
1928 m.” [Serbų “patriotas”, 
nors kilme montenegrietis, 
Munca Račič, tuomet nušovė 
Paulą Radičą ir. D-rą Bazari 
čeką, p keturis kitus kroatų at
stovus, jų tarpe garsų kroatų 
vadą Stefaną Radičą, pašovė. 
Pastarasis vėliau nuo to mirė.]

“Faktai parodo, kad žiauru
mas ir ‘ brutalumas su kroa
tais tik padidėjo,” sakoma prof. 
Einšteino laiške. “Tos šiurpios 
situacijos akivaizdoje mes ragi
name Tarptautinę žmogaus 
Teisėms Ginti Sąjungą daryti 
visa, kas tik galima', kad tam 
nežebotam smurtui ir terorui, 
kuris viešpatauja Kroatuose, 
butų padarytas gala$.

“Galvažudybės kaip politinis 
ginklas neturi būt toleruojama, 
o politiniai galvažudžiai nėtųri 
būt keliami į tautos didvyrius.”

Tarptautinis žmogaus Tei
sėms Ginti Sąjungos biuras, 
gavęs šitą prof. Einšteino pro
testo laišką, luojąu ėmė daryti 
žingsnių efektingam protestui 
Belgrade.

f 'z ’

Kas buvo pasalonjis nužudytas 
prof. Sufflay

i. Prof. Milanas Sufflay, -kuris 
buvo nužudytas Zagrebe’ Šių 
metų vasario 18 dieną, buvo

Zagrebo Universiteto istorijos 
profesorius per dešimtį metų. 
Jis yra parašęs daug veikalų, 
ypačiai Albanijos istorija. 1920 
metais jis, kaip vienas žymių 
kroatų tautos vadų, buvo jugo
slavų valdžios uždarytas kalėji
me dvejiems įr pusei metų “už 
karaliaus garbes pžgavimą ir 
valstybės išdavimą.” '

Karaliaus Aleksandro dikta
tūros teroras Kroatuose

Protestų prieš Jugoslavijos 
karaliaus Aleksandro diktatūros 
žiaurumus su kroatais buvo jau 
nekartą. Be nužudymo prof. 
Sufflay, pastaruoju laiku buvo 
daug kroatų “nusižudymų” Za
grebo ir Belgrado kalėjimuose. 
Neseniai Vienoje buvo aręštuoti 
trys jugoslavai, kurie, kaip sa
koma1, buvę ' Zagrebo/ policijos 
viršininko pasiųšti nužudyti gy
venančius ten kai kuriuos po
litinius kroatų vadus, pabėgu
sius iš Jugoslavijos.

Daugiau svetimšalių iš
važiuoja, kaip jvąžiubja

\WASHINGTONAS, geg. 7. -r 
Darbo departamento pranešimu 
kovo mėnesį į Jungtines Valsty
bes atvyko 16,344 įvairių kate
gorijų svetimšaliai, o išvyko 
17,444.

Kvotinių imigrantų tą mėne
sį įsileista 1,539, o deportuota 
1,726.

, ; ■ į- ■

Balandžio mėn.

Begaudydamas kibirą 
nuskendo

KAUNAS.
3 d. 15 vai. pil. Rakauskas Pet
ras, jėzuitų gimnazijos moki- 
nys> gyv. Kąune,i Daugirdo g. 
3, ties Vytauto bažnyčia , sem
damas Nemune vandenį, palei
do kibirą ir, jį begaudydamas 
paslydęs įkrito į vandepį. Van
dens srovė Rakauską pagavo ir 
papešė po ledu. Lavonas dar 
nesurastas. .

1. i... . < ■ j ■ ■ ■ >.. •

Trys žmonės prigėrė 
laivams susidūrus

■NEW YORKAS, geg. 7. — 
Long Island zunde šiandie su
sidūrė garlaivis New York su' 
motoriniu laivu Trimopt. pas*- 

• ftarusis, smarkiai sužalotas, tuo
jau paskendo. Ppnki jo įgulos 
žmonių buvo išgelbėti, bet tri
jų pasigendama ir manoma, kad 
jie prigėrė.

Woods keliauja Eu
ropon nedarbo są

lygų tyrinėti
NEW YORK, geg. 7. —Pulk. 

Arthur Woods, prezidento Hoo- 
verio pedarbo komisijos pirmi
ninkas, šiandie garlaiviu' Aqui- 
tania iškeliavo dviem mėnesiam 
į Europą nedarbo sąlygų tyri
nėti.

Rusija nepriima Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 

siūlytos pagalbos
WASHINGTONAS, geg. 7.— 

Sovietų Sąjungos Raudonojo 
Kryžiaus vicepirmininkas Bara
novas atsiuntė Amerikos Rau
donam Kryžiui, pasisiūliusiam 
suteikti pagalbos dėl žentas dre
bėjimo nuken tėjusiems Užkau- 
kazio žmonėms, šitokią telegra-

“beldėmės drebėjimo htiftetr- 
tėjusiems žmonėms reikiama 
pagalba jau yra suteikta. Ačiū 
už užuojautą.”

Amerikiečiam infor
muoti biuras tuo- 

jaus veiks
1

KAUNAS.— Amerikos lietu
viams informuoti biuras busiąs 
prie ekonominių studijų d-jos. 
Valdžia tą biurą remsianti. Už 
patarimus biuras imsiąs nors 
mažą, bet tam tikrą mokestį, 
kuris busiąs nustatomas pagal 
taksą.

PASADENA, Cal., geg. 7. — 
Kritingai serga' čia garsus Chi- 
cagos fizikas, * prof. Albertas 
A. Michaelson.

Didelis Gaisras

Visuomenes Komitetas prašo pašalpos 
padegėliams

Atėjusios iš Lietuvos žinios pranešė, kad Plungė, žymus Že
maičių miestelis, kovo 31 d. skaudžiai nukentėjo nuo gaisro: 
sudegė 143 trobesiai ir apie 1,500 Žmonių liko be pastogės. Jų 
tarpe yra daug beturčių, kuriems urna pagalba yra neišvengia
mai reikalinga. Dėl to tai Plungės visuomenės atstpvai sudarė 
ten komitetą tiems beturčiams padegėliams aukoms parinkti.

Veik nėra šeimos Lietuvoje, kuri neturėtu giminių Ameri
koje. Bet visuomeniškoji parama negali vien giminyste remtis. 
Kai nudega pirščiukas, sopa netik ranka, bet ir visas kūnas. 
Taip ir su Plungės padegėliais: tas turi rūpėti netik plungiš
kiams, bet ir visiems žemaičiams ir visiems lietuviams.

Smulkutės aukos niekam sunkumo nesudaro, o krūvon su
dėjus^ didelį labdarybės darbą ;galima nuveikti.; -

Kjad išvengti siuntinėjimo išlaidų,—žemiau pasirašiusi įstai
ga praneša, kad ji mielai priiminės smulkias aukas Plungės pa
degėliams ir jas urnai persiųs į Plungę komitetui nemokamai.

< LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS,
15 Park Row, New York, N. Y.

1931 m. geg. mėn. 4 d. •

Dėde Šernas ramina
si nedarbu svetur ’ v ♦

‘ Siaučiant nedarbui namie, 
Jungtinių Valstybių valdžia ra
minasi tuo, kad ir svetimuose 
kraštuose taip pat viešpatauja 
nedarbas. Washingtonas nuo
latos praneša žinių apie tai, 
kad Europoje esą bloga ir kad 
galį būt dar blogiau.

VVashingtoniškis United 
States Daily antai vėl suskaitė 
bedarbius dvidešimt penkiose 

| svetimose valstybėse ir rado, 
kad dvidešimt dviejose jų ne
darbas nuo praeito gruodžio 
mėnesio dar padidėjęs.

United States Daily nedarbo 
sumažėjimą rado Airijoje, kur 
Fordas turi savo traktorių fab
rikus; taip pat truputį suma 
žėjęs nedarbas Didžiojoj Brita
nijoj, Danijoj ir Suomijoj. Vi
sur kitur—bloga.

Kiek yra bedarbių Jungtinė
se Valstybėse, federalinė val
džia nežino, nors buvo daryti 
bedarbių surašinėjimai. O jei 
ir žino, tai tyčia neskelbia. Mat, 
geriau, kad niekas nežinos.

Norvegijos ministerių 
kabinėtas rezignavo

*

OSLO, Norvegija, geg. 7. — 
Norvegijos ministerių kabinetas 
šiandie atsistatydino?- 
. « 4 • r v, • »
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Dideli potvyniai sovietų 
Rusijos pietuose

MASKVA, geg. 7. — Pietų 
Rusijoje, ypačiai Volgos, Dono, 
Dniepro ir kitų upių srityse, 
siaučia dideli tvanai, šimtai kai
mų ir miestelių užlieti ir susi
siekimas geleži n keliais sutruk
dytas.

Bedarbių registracija
Kaimo miesto savivaldybės 

darbo biržoj vasario mėn. už
registruota 98 vyrai ir 259 mo
terys; vyrų pareikalauta 366, 
moterų 335.

300 vyrų pareikalavo Van
dens kelių rajopas į Juros sto
tį krantų sutvirtinimo dar
bams.



J Kenosha, Wis.
.'£> S’u beitas.

Gegužės 3 d. įvyko SLA 212 
Jcuopos susirinkimas (įerman 
American Home svetainėje. 
Narių palyginti sti kitais susi- 
rinkimais atsilankė pusėtinai 
daug. H svarbesnių tarimų pa
minėtini šie: priimta rezoliu
cija papeikimui Pildomosios 
Tarybos, kuri pasamdė pagel- 
bininkus prezidentui ir iždi
ninkui. Prezidento pagelbiuin- 
bui per savaite mokama $10, 
p iždininko $f5. Tokiu būdu 
per metus Susivienijimui susi
daro $1.300 ekstra išlaidų. Na-
rių supratimu, darbo Pildomą
ją! Tarybai neprisidėjo, ka
dangi bolševikai ištraukė ge
rokų skaičių narių. Tai turėtų 
reikšti, jog faktinai valdybai 
darbo susimažino. Kitas daly
kas, tai Dcvenio-Užunario pa
skola. Kuopa pataria Pildomą
ją! Tarybai daugiau dėl to 
reikalo pinigų nebeaikvoti, o. 
palikti viskų sekamam seimui. 
Savo rezoliucijoj kuopa reiš
kia pageidavimų, kad nebūtų 
bandoma visa bėda dėl tos pa-
skolos suversti ant vieno kurio pasimokinti pažangos dar me- 
nors Pildomosios Tarybos na-į tų bent keletu, 
rio. Tų klausimų turės išspręs
ti seimas. Duodu įnešimų, kad

Reiškia, 212 kuopa pradeda 
rimtai bruzdėti ir domėtis Su
sivienijimo reikalais. Pravartu 
dar pastebėti, kad rezoliucija 
buvo priimta kaip vienu bal
su.

Tapo nutarta surengti pikni
kų kuopos naudai. Pikniko 
tikslas bus dvejopas: p a di dili
Ii kuopos kapitalų ir kartu pa
minėti .30 metu sukaktuves 
nuo pirmojo Susivienijimo 
skilimo, kada jį buvo užvaldę 
klerikalai. Į pikniko rengimo 
komisija įėjo J. Pakshis, A. 
Kvedaras ir A. Kuncas. Mų-s 
nau, kad bus geros pasekmės.

SLA 212 kuopa yra tvirčiau
si visoj YVisconsino valstijoj. 
Musų lietuvių kolonija taip 
pat gal yra viena skaitlin
giausių.

* * . , iGegužės l d. čia įvyko Ka
zimiero Matuzevičiaus laido
tuvės. Jis pasimirė So. Mrl-1 
ivaukee gegužės *1 d. Tame j 
mieste nabašninkas su savo, 
moterimi išgyveno apie 10 mc-i 
tų. Bet Kenoshoj randasi jo 
duktė ir čia turėjo nusipirkęs 
Hillcrest kapinėse lotų, kur ir 
panorėjo amžinai ilsėtis. Pa
laidotas tapo ant gražaus kal
nelio.
Matuzevičius buvo gimęs 1860 

meluose Pumpėnų parapijoj, 
į A menkų atvyko, rodosi, 
1890 m. Buvo labai linksmo 
budo Ir draugingas žmogus. 
Daliai tos savo ypatybės jis tu
rėjo labai daug draugų, kurie 
skaitlingai susirinko palydėti 
jį į amžinaslį. Nabašninkas 
paliko moterį Elbietų Matule
vičienę, dukterį M. Mitkienę ir 
daug dar kitų giminiu Lietu
voj taip pat paliko vienių, se
sutę.

Laike laidotuvių ne vienam 
per veidų nuriedėjo ašara. Ne
susilaikiau nei aš. J. Marcinkc-
vičius pasakė" afsrsveikininU) 
prakalbų. Jis taip pat btivo su
sijaudinęs ir jo akyse matėsi 
ašaros.

Ilsėkis, drauge, šioj laisvos 
šalies žemelėj, —- anksčiau ar 
vėliau ir mes susilauksime to 
pat tikima.

Gegužės i d. bevarlyiftimfcs 
“Naujienas” užtikau žibutę. w 
iš musų kolonijos. Kažkoks 
Vietos pilietis bando man pri
mesti šidiškumų. Gitdk dš 
aprašęs operetės “Beprotna
mio” vaidinimų neteisingai b 
išniekinęs vienų vaidintojų.

Man rodos, ka<1 toks 
timas yra truputį per drųsus. 
Aš rašiau taip. kaip miunaut 
visai* nesivaduodamas kokiais 
tai asmeniškais sumetimais.

Kas mano supratimu buvo gex 
rai, — tai pažymėjau, o kas 
blogai, —* to irgi aerrutyĮėjau. 
Ahriprnftnr,' Aš užmiršo u pažy
mėti A. Kvedarų, Kuris vaidi
no tikrai gerak

Kai dėl choro ųš visai nesi
ginčysiu: jis yra vedamu* ga
baus muziko StcixonuvW‘iaiw ir 
gana gerai dainuto|ifc. Tačiau 
aš visgi nemanam tad jis ga
lėtų prilygti prmiaeiTiams 
Chicagos lietuvių chorams. 
Man atrodo, kad girti irgi rei
kia su saikiu o kitaip išeina 
nei šis nei ta*

— Keuoshielis.
. ..«... ii < ...................................................

KIBIRKŠTYS
Pilrctis K. J. Semaška “Nau

jienų” No. pajudino jau, 
rodosi, seniaus iškeltų klausi
mų apie tvėrimų Pažangios 
Nacionalės Lietuvių organiza
cijos. Mano manymu, kol kas 
tas nėra Įvykinama. Jeigu dar 
randasi žmonių tarpe musų 
“pažangiųjų”, kurie kelia su
irutę sueigose, kaip, pav., 
prof. Biržiškos išleistuvėse, 
kurios ivvko New Yorke, tai 
tas rodo mums, kad turime 

Iki Gegužės 15 Dienos

Pusei Metu už

Pasirinkimas tik grupėmis

$5.00Viso

$2.50Viso

$2.50Viso

$2.50Viso

Simui

Chicago, DI

GARS1NKITES “NAUJIENOSE

■X*y " r' tf “ 4 ’lt uoliau sįępgeši, kad
;šai savo užtarėjus

Penktadienis, geg. 8, 1931

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

NAUJIENOS duos, visiems NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAMS, kurie užsirašys 

NAUJIENAS sau, savo drau
gams bei giminėms

Iš mažų priežasčių dide 
Ii, vaisiai

ture jis, “nebega- 
rėikia pasi- 

Bet kur

Kad

LoverY tribure 
to M G II Irt lt P„ 
MOTHER'S DAY- MAY 10

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka
rės Metu, kaina ................. . .75
SIMUKAS ir MAGDUTĖ
Graži pasakaitė ................... ... J 5
DR. A. J. KARALIUS Pa- ' 
ravimasis pas įvairias Tau-

61 LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia

93 H. IBSENO Šiaurės Karžy
giai ................... ...................

80 M. GRIGONIO Katriutės
Gintarai ......................................

82 BR. VARGŠO Milijonai 
Vandenyje ....................

DR. KARALIUS Barbora
Ubryka arba klioštorius i

Jėzuitai ......................................
MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus ..........
ERKMANO ŠATRIJONO
Laikrodininko Atsiminimai

Grupė VH. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina ...................  $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka .............. 45
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ...........................  50
J. A. FREDRO CONC1L-
LIUM FACULTATIS ..........20

GOGOLIO Piršlybos. Ko
mediją .............  25
J. S. TURGĖNEVO Pini-' 
gq Nėra ............ . .......... ................ 10
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso *Atsilankymas kom.............20
J. GURAUSKIO Salaputris 
Komedija ......     .20
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija, komedija .............25
V. K. RAČKAUSKO Eilė

mis ir Proza  ......................35

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

Grupė m. $2.50
KL. JURGELIONIU Mįslių 
Knyga $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ........................ 20

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

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ .............. ?......... $1.75
JANULAIČIO Airija ............. 25
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
lioni į Tolįmą šaurę ............. 40
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos 

mokslų priekyn .....................40
OLSZEVVSKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną ........................20
R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ .... ....... .................... :.......... 35
SOCIALIZMO MINTIES- 
BLAIVUMAS .................... $1.00
LIEPUKO Peklos Kančios.
Dainos ..............................................20
VIŠKOŠKOS Gyvybė — ‘ 
Poemos ...........................................20
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ‘.......................................... 25

A. JANULAIČIO Airija ...1 
S. MATULAIČIO Dvi ke- 
lioni į Tolimą Šiauru .........
A, OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ...............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas .................. ..............
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .........................................
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda ......................... ........... .

Grupė IV. $5.00
9 Mv PETRAUSKO. Ii Mu- 

zikos sryties ..........................
25 BARBORA UBRYKA ar

ba Klioštorius ir Jėzuitai ....
26 MARIJOS KONOPNIC-

KOS. Pagal Įstatymus ..........
29 P. MERIME. Lokią. ■ Lie

tuvių legenda .......».........
30 V. GARSINO. Karės lau

kuose ...... ......................... .
36 V. KOROLENKO Makaro 

Sapnas .................................
42 DR. A. J. KARALIAUS 

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

48 S. K. KRUKOWSKIS Cbi- 
nija ......................................

52 JOHN M. WORKS Kas yra

panašus i dideli sviedinj. Vienu 
momentu virvukė nutruko ir 
sijonėlis pakilo į viršų, norėda
mas pabėgti j erdvę. Deja, lu
bos j j sulaikė. Tuo pat laiku 
atėjo sijonėlio savininkės vyras 
ir matydamas savo žmonos 
džiaugsmų šituo nepaprastu 
žaislu, u^šiĮnųste. Po to su ko- 
piččių' ptfealbd’ nutraukė skrai
danti sijonėlį ir antru, kartu i 
tų reiškinį įsigilino.

Po dviejų mėnesių į orų pa
sikėlė pirmutinis batonas, pri
pildytas šilto oro, Sijonėlio sa- 
vijhhikė buvo ponia MontgoL 
fi-eį’-; o jos vyras turėtų būti 
pagadintas pirmtakunas šių 

aeronautikos. Apie šitų 
jau^ tUr būt visi žino. Tik gal 
ne_Žin°’ ^s išradimas rė
mėsi jo žmonos sijonėliu.

TUNEIN—
l<lit»VsykH8»rBlue Rihbon 
Malt Heporl
kas vrtl<niT> H:3O v., 
(Yūiti'al Dtt.vllKht Suvlng 

. Time. UvWM AQ nt<>- 
f titoi, Chb'UKO

VotlVantl

Tat atsitiko pabaigoje XVIII 
amž. ir praįidė5o stabai papra
stai. Prasidejo'-Mto’to, kad vie
na piliete išmazgojo savo bale
tų batistinjJ •sijonėlį. Diena bu
vo lietinga, .tų^el džiovinti jį 
ore negalėjo,, tad perrišusi juo
stele, pakabino ’ ant virvukės 
ant stovinčios: vidury kamba
rio/krosnie^'? > J ■

Sijonėlis, džiudamas pamažu 
prisipildė šilto ‘ oro ir pasidarė 
------------- s—______________

vargšų pritarėjų/, sunui, /tai 
senio pasekėjai .pasamdė ke
letą vargšų, kurie jį ir nužu
dė, neatsižvelgdami į tai, kad 
jis (suims) dėl jų geroves 
darbavosi;,.. ? f.

T u v
tvs var
kankintų.
Arptt^jfįr šiandien? 

Kas gi na č.vfjrgš ust> y jei, y a rgšai 
neapkenčįa.

Ir laip/^’hfs šeniš džiaugės 
gerai padaręs, nors jo paties 
darbai ėjo priėš jį. ' ’ -

Nepadarė ’nidko seniš^nepa- 
dare nieko nei*jozsunušf

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija .........................20
W. SHAKESPEARE’O
Machbcth   ............................75

ilgam. Užsimanė dar kitokį 
daiktų sutverti. Vienų kartų 
bevaikštinčdanias po sodų, su
lipdė į save panašų gyvį, ma
nydamas turesiųs sau iš jo 
draugų. Naujų sutvėrimų- pa
skyrė valdovu visų gyvių. Ir 
kaipo draugų, nuvedė į savo 
dvarų, dąržų? ktyd būt jaių 
smagiau. Tiktai įsiuccJ kad’ ji
sai. klausytų senuko ir nesi
priešintų jo įsakymams. Leido 
naudotis visomis gerybėmis, 
tiktai uždraudė liesti vienų 
medį« Pabaigęs savo tvarky
mo darbų senukas džiaugės ir 
iįsėjos. Tų dienų jis paskyrė 
liet švente. Žinoma, ji buvo ne 
dvidešimt keturių valandų, bet 
tukstanlies hietų. Laikas luo- 
mcl>buvo kitokis.

Kaip tai nebūtų, bet sutvėri
mai garbino savo sutvertojų. 
Vienok neperilgam. Sunku pa
sakyti dėl ko, bet kilo betvar- 
kė, arfya kaip šiandien žmbnės 
taria-strėikas prieš tėvo valių. 
Bet tas nepavyko ir maištinin
kai tapo nubausti. Eina dabar 
senelis pas savo sutvertų drau
gų papasakoti jam kas buvo 
atsitikę.. Bet senelis didžiai 
nustebo, kuomet ir tas jo ne
beklauso, sulaužęs jo įsaky
mus. Už tokį nusidėjimų rei
kėjo prašalinti iš savo daržo. 
Taip senelio buvo ir padaryta. 
Nebepakeldamas skausmo, 
kad jo sutvėrimai eina prieš ji 
patį, jis vėl užmigo ilgiems 
laikams. Kuomet pakilo, tai 
nebepažino savo darbų, taip 
viskas buvo persimainę. “Aš 
mat senas 
liti nieko' veikti 
ieškoti sau padėjėjo 
rasti sau ištikimų? Pačios juk 
nėra...”

Bet visagalis sumanė pasiųs
ti savo tarnų, kad tas surastų 
tokių moteriškę, kuri didžiau
sioj paslapty pagimdytų jam 
vaikų. Kaip sumanyta, taip pa
daryta.

Nors buvo jis turtingas, bet 
iš savo dvaro gerybių 
nedavė nieko. Jis mat numatė, 
kad turtas ištvirkina ir ge
riausius pasekėjus. (Delio ir 
musų turtuoliai žmones visaip 
skriaudžia, kad jie nępralobtiį 
ir nesukiltų pyicš turtuolius). 
Taigi tas visagalio, smius, bu- 
daiuas Beturtis, tiktai betur
čius ir mylėjo, už juos rūpinos 
juos mokė kaip, iš vargų išsi
gelbėti.

Bet kada buvo atsiradę tarp

CHRYSLER
ŠIANDIE YRA SKAITOMAS GERIAUSIU IR PIGIAUSIU VI
SŲ AUTOMOBILIŲ SKYRIUJE. JIS YRA STIPRUS IR PUIKUS 
AUTOMOBILIUS. CHRYSLER GALIMA NUPIRKTI SU $3 3 5.00 

ATVAŽIUOK. PAMATYK IR PASIVAŽINĖK.

M. J. KIRAS MOTOR SALES, Ine.
Didelis Pasirinkimas CHRYSLER ir PLYMOUTH Automobilių

3207-09 So. Halsted St. Calumet 4589

4 ŠARŪNAS Gruodžio 
dienos Perversmas ...

Naujienos Chieagoje ir kitur
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

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

. užsakymus '

DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymą^.........
K. ŠEŠTOKO Km Išganys 
Liaudį? .........................................
Milui ijada Dzūko Virš žmo
niški Nuopelnai ir Juodeenia 

už Pragaro Pavydas .......
KL. JŲRęELKJNIO Dekle- 
įųatoriirs ............... .—~
K KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ....

Kaina

Grupė I. $2.50
J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo-

s4'.'

nančiuose SLA rinkimuose iš- 
rinktumėm i P. T. visas mote
ris, nes moterys mažiau poli- 
tikauja. Jos neturi draugų, 
kas už jas užtartų, lodei kilus 
nesusipratimui, kaip dabar 
kad turime, lengViaus galima 
butų su jomis “apsidirbti.”

Anų dien^, sutikęs vienų ko
munistų, klausiu: O kaip ma'- 
irai, su kuo dabar eisi, — su 
limbiniais, ar oportunistais?

“Aš esu ‘Vilnies’ šeriniu kas 
ir gali pats numanytų šią kuo 
eisiu.” i ■

Bet tai, sakau, busi prieš 
komunistų partijos nusistaty
mų.

“Tai kad aš prie komunistų 
partijos ir nepriklausau,” sa
ko jis. Gerai, manau sau, kad 
jus čion gyvenatę Dėdės Šamo 
apveizdoj, o jeigu būtumėt 
savo “matuškoj”, tai senai vi
si būtumėt pastatyti “k slien- 
ke.”

Mari, Mich. kaimiečių 183 
kuopos-SLA rezoliucijoje P. 
T. be kitko skaitau: “Kadangi 
P. T. j ieškodama šitos pasko
los žlugimo kaltininkų, tarpe 
savęs susipiko ir ėmė bartis, 
kas teikia medžiagų išlauki
niams musų organizacijos 
priešams, o tas gali sukurti 
didelius tarpe SLA narių ne
sutikimus kaip ilk tam laikui, 
kada pareis centro viršininkų 
nominavi-mas ir rinkimai, kuo
mi gali pasinaudoti musų or
ganizacijoj priešai.”

Jus ten ,kaimiečiai, iięs i rū
pinki! e. Jeigu kokie išlauki
niai priešai užpuls musų or
ganizacijų, tai nežiurtai kas 
jie butui — gruzinai, totoriai, 
ar sainoėdaK mes čion esanti 
miesčiones juos išbombarduo- 
šiinc. — Dailyde.

SENA ŽYDŲ 
PASAKA

Senai, labai senai gyveno 
karalius, viešpats savo tamsy
bės k apatijoj. Gyveno ilgiau- 
slttš metus be jokio darbo. Vis 
miegojo ir miegojo, kol neatė
jo nelaukta senatvė.

Sušitirtlkęs senatvės,, pabu
do iš liftego ir mušto, kų Čia 
veikli. Apsižvalgęs, apsidai
ręs, nič nieko nėsaniL sumanė 
jiasfdaryti sau Žaitjįų.
Mat, turėjo gabumu, kad. vi;e- 
iitt rsukoff uiostclijSiiJnK gali 
padaryti kas tik jatir tilkit. 
Tumui jis ir pasinaudojo.
'r 'Savo darbu buvo labai pa
lenkiu las ir gėrėjos, kad vis
kas puikiai padaryta. Bet ne
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NAUJIENOS, Chicago, 111

net kad karaliaus gar-

JUSU PATOGUMUI Mes PERKAME Kodėl Prarastas Vilnius
parašė UNTULIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
BY WESTPHAL

GRADUATED 
FROM STATE 
UNIVERSITY

VII 
VIII.

Vardus

Gatvė

Miestas

Tai Visai Lengvas Žingsnis...!
____ _ ‘ ~ .y

GREITESNI VALYMĄ

žmones 
Mazzini, 
Jie da- 

dabartės,

OlRfeCTEb 
CORlNNE 
GRIFF1TH IN 
OLD VHAGRAPH 
‘DEADUNE AT 
ELEVEN **1920

WENTON
THE STAGE.

IN I86G

“Prie diktatūros nėiu jokios 
viešos nuomonės. Bet karo ide-

BORN— 
ALEIANDRlA 

VIR6INIA '
ISfeO

LATER.
PLAYEO IN- 
MEN OF STEEL' 
WITH MlLTON

SILLS ,

BAGDONAS BROS.
PURNITVRB S PIANO MOVIMO 

Lotai S Long Dutanea Remo.al 

3244 S. Halsted SL
Office Te!. Calumct 3399 

Res. Ttl. Yards 3408.

FIRST FILM 
APPEARANCe 

FOR 
D.W.6R|FFITH

W. B. JUČUS 
BUČERNfi IR GROSERN8 

Valgių produktas parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

VYRAM, MOTERIMS 
MERGAITĖMS IR 

VAIKAMS.

Penktadienis, geg. 8, 1931

1$ MARRIfiD - 
MAS SCORE.S OF 
PICTURSS TO HIS 
CREDI.T- CAULED 
THE GRANO YODNG 

MAN OF FIUMS --

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 AVest 34th St.
Tel. Boulevard 9336

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav. 
Šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Pbone Victory 1039

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

NAUJIENOS”' TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Tel. Willow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Priešais Tautiškas Kapines

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

S. P. Kazvell and Co.
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd SL 
TeL Republic 8899

Hįrl niekuriuoše sluogsniuose. 
Tuli mato J j kaipo priemonę 
nuversti diktatūrą. Kiti gi tik
rai mano, kad Franci j a vado- 
yauja sąjungai prieš Italiją. 
Francijos diplomatijos klaidos 
daVe galimybės pateisinti fa
šistų kampaniją. Be to atsimin
kite, mano mielas Vigne, kad 
jys esat© perdaug turtingi ir 
kad mes esame perdaug bied-

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepot 
*•-—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

baudžiava ir dangus.
silpnina valstybę 

Vargas lenkino.
Velniai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

AR ITALIJA NORI 
KARO?

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Klausykitės Old Dutch Mergaites kiekvieną Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios rytą visu Coluinbia Broadcasting System ‘inklu. Atsisu
kite WBBM stotj 8:45 vai. ryte.

Pbone Prorpect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, VarniiiaL 

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

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Sinvame vyrų rubus ant orderio 
taipgi valome ir protiname 

4146 Archer Avė.
Tek Lafayette 9832

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnia* 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protcstonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
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AŠ sugryžau iš Romos įsi
tikinęs, kad niekas Italijoj nč- 
rą tvirtai jsisteigęs, nė dikta
tūra, ne monarchija, ne birža, 
nėgi Nacionalis Bankas. Fašiz
mas neišrišo nė vieno socialių 
priešingumų, kurie ne tiek se
nai buvo privedę šalį’prie pro
letarines revoliucijos išvaka
rių. Atpenč, tuos priešingumus 
dar labiau paaštrino, juos 
smurto keliu immobilizuojant. 
Tarp darbininkų viešpatauja 
skurdas. Bedarbiai paversti 
stačiai elgetomis. Diktatūra, 
apsaugoma jai parsidavusių 
sargų, nėra tikra nė už dabar
tį, hė už ateitį. Visa šalis yra 
jnilžiniškas kalėjimas. Visa ji 
gyvena vien viltimi, kad įvyks 
kas nors netikėto, kokis ste
buklus, kokis smarkus sąjūdis, 
kuris viską > sugriaus.
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. Jo vienatinė ambi- 
išsilaikyti. Nėra jokio

I Franci ižų socialistas J. J.
Vigne prieš pora mėnesių lan- 

| kėši Italijoj, kur išbuvo kelias 
[ savaites laiko. Francijos socia

listų dienraštyje “Lc Popu- 
lairc” jis apraše įspūdžius tos 
savo kelionės, Italijoj. Tie jo 
įspūdžiai betgi parašyti dar 
prieš Italijos ir Francijos pa
sirašymą laivynų mažinimo su
tarties. Gal padėtis Italijoje, 
pasirašius sutartį, kiek pasi
keitė, gal karinis ūpas kiek ir 
atslūgo, bet visgi gal bus kam 
įdomu žinoti kokis buvo Itali
joje ūpas prieš pasirašant tą 
sutarti, todėl čia paduodame 
bent svarbiausias vietas d. 
Vigne aprašymo savo įspūdžių.

Aš atvykau pačiose iškilmė
se sukaktuvių fašistų marša- 
vimo ant Romos, rašo d. Vigne. 
Mussolini laiko nuolatines pra
kalbas. Paradai, iliuminacijos, 
vėliavos, visur atmosfera mili- 
tarinio entuziazmo. Bet visame 
tame nėra širdies. Roma pilna 
policijos, milicijos, valdininkų, 
kurie maršuoja kaip atgiję Ju
liaus Cezario legionai. Bet kas 
labiausia man laike šių mani
festacijų krito į akį, tai dide
lis skirtumas tarp fašistų se
kėjų ir gyventojų masės, kuri 
sekė visą šią agitaciją kaip vi
sai jai svetimą dalyką.

Išrodė, tarsi tylos ir neapy
kantos siena yra padalinusi vi
sus italus i dvi nesutaikomas 
stovyklas. Viena šaukia už ka
rą, avantiūrą ir imperiją, bet 
kiti žmonės kalba patylomis, 
su baime. “Jus klausiate ma
nęs, ar Mussolini yra populia
ms”, pasakė man žmogus, ku
ris jį pirmiau pažino. “Kada 
žmogus yra visų mylimas, jam 
nereikia visą laiką būti apsup
tam policijos“.

Mano draugas neklydo. Ita
lija, daugiau negu kuri* kita ša
lis pasaulyje, duoda pajusti, 
kad policija yra visur. Kaip 
tik jus užžengiate ant Italijos 
žemės, jus pajuntate, kad jus 
užgulė šešėlis, kuris niekad jus 
neapleidžia. Fašistų Tribuno
las skleidžia tikrą terorą. Tai 
nėra vienatinis apsėdimas, ku
rį svetimšalis pajunta- Kitas 
— tai pats Duče. Mussolini 
mytas yra kurstomas tūkstan
čiais būdų. Mussolini fotogra
fijos persekioja jus be palio
vos. Jo tragiko veidas nuola
tos žiuri į jus hoteliuose, kny
gų sankrovose, kino teatruose, 
kavinėse. Jus matote jį grūmo
jantį kumščia įsivaizduotam 
priešininkui, žaidžiantį arkliu 
su savo jaunesniuoju sunum. 
klūpantį prieš Marijos stovy- 
lą, stovintį prieš savo muske- 
tierių kuopą. Biustai plasterio. 
bronzo, sidabro, aukso. Knygi 
sankrovos pilnos literatūroj 
apie jį. Aš paklausiau viem 
knygininkų, kaip populiarė yn
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2452 \VEST 69th STREET

tų milicija, kuri pereitą balan
džio mėn. Susidėjo iš 390,000 
žmonių, turinčių savo organi
zaciją ir arsenalus. Kiekvienais 
metais balandžio menesyje nuo 
40,000 iki 60,000 jaunų vyrų 
buna automatiškai su verbuoja
ma į miliciją ir gauna gink
lus. Fašistų vyriausioji taryba 
nustatė tarnybos laiką dešimtį 
metų ir sudarė tikrą profesio
nalę armiją skeletono formoje. 
Tas padaro arti miliono gink
luotų žmonių. Kam visą tai, 
jei ne karui?“

“Bet visuomet yra galimybe 
civilinio karoą..”

“žinoma.- Militarinės fašizmo 
organizacijos vyriausia yra 
reikalingos palaikymui tvarkos 
namie. Bet tai yra tas, prie ko 
niekas negali prisipažinti vie
šai. Valdžia turi dirbtinėmis 
priemonėmis amžinai kurstyti 
patriotizmo ir agresingumo at
mosferą”.

“Prieš Franciją?“
“Prieš Franciją pirmiausiu 

ir antra, prieš Jugoslaviją. Ry
šiai tarp Italijos vidurinės ir 
užsienio politikos yrą labai ar
timi, Kol fašizmas kovojo or
ganizuotą opoziciją namie, jis 
vedė neaiškią užsięmo politiką. 
Bet atvirai proklamavus dikta
tūrą. ir iškilmingai paskelbus, 
kad naminė opozicija pasiliovė, 
kuo gali būti pateisinti specia
lus tribunolai ir atsisakymas 
paskelbti amnestiją? Mussolini 
atsakymas yra, idad fašizmas 
negali ilsėtis ant Savo liaurų. 
Jis sako, kad yra Europos kon
spiracija prieš fašizmą, vado
vaujama Francijos ir kad Ita
lija todėl turi skaitytis esanti 
mobilizacijos stovyje. Fašizmas 
rengia save psichologiškai ir 
materialiai prie karo, kadangi 
jo reakcinė politika namie rei
kalauja provokacinės politikos 
užsienyje.

Saukit 
Randolph 0028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

ŠECŲRITY MAŠTER CLEANERS 
150 N. State St. 

kampas Randolph, Room 1612 
6 ar dauginu rūbai priatatomi dykai. 

Atvežkit juos.

ta literatūra. “Deja, signor”| 
atsakė jis man, “italai daugiau 
nebeskaito.“

Buvęs universiteto mokyto
jas, kuris i ado prieglaudą vie
name užkampyje, irgi tą patį 
pasakė. “Policijos režimas”, sa
kė jis, “visuomet bus neigi
mas filozofijos, mokslo ir lite
ratūros. Fašizmas visiškai nie
ko nesukūrė žinijos srityje. 
Taip vadinama fašistų dailė ir 
filosofija 
šiukšlės 
doktrinų, 
doktrinos 
cija yra 
nuosakumo suvaržymuose. Kaip 
jus galite tikėtis, kad literatū
ra galėtų egzistuoti prie tokių 
sąlygų ? Kritikos raštai bando 
pasislėpti praeityje, 
studijuoja Garibaldi, 
Francijos Revoliuciją 
ro tai, kad išvengti 
kuri nieko negali teikti.”

Bet kada susiduri su papra
stais žmonėmis, išrodo tarsi pa
puoli į 1830 metus, kada poli
tinės ir tautinės laisvės dvasia 
pradėjo atgyti visoje Europo
je. Slaptos draugijos yra labai 
skaitlingos ir nepapraščiausi 
gandai yra plačiai paplitę. In
teligentai ir proletarai gyvena 
tyru romantizmu. Niekuo nepa- 
grysti gandai atkreipia didelę 
domę 
bes savijauta atgims ir kad ar
mija kovos fašistų miliciją. Di
delių dalykų tikimasi iš prie
rašų, iš Europos socialistų ir 
iš karo.

Karas. Tai yra obalsis. Nie
kur tas žodis nėra kartojamas 
su tokiu griežtumu, kaip Ita
lijoje. Kaip tik įžengi į Itali
ją, tuoj pajunti karo slogutį.

žmones traukiniuose ir kavi
nėse kuždasi apie karą ir mo
bilizaciją. Jus susitinkate seną 
draugą, kurį jus nematėt per 
daugelį metų ir jis pirmiausia 
jus klausia: “Ar bus karas?” 
Vaikai, kurie vos tik atsipa
laidavo nuo motinos raiščių, 
kalba, apie karą kaipo apie pa
saulio higieną ir sako,’ kad pa
galios franeuzai užmokėsią už 
jų papildytas piktadarybes, 
žmonės, kurie stovi eilėse, kad 
gauti pasą, bėga j užsienį ne 
tik dėl reikalo užsidirbti pra
gyvenimą, bet kad ir išsigel
bėti nuo mobilizacijos. Vežėjas, 
kurį jus pasisamdote, klausia 
jus, kada jus grožėjatės Coli- 
seumu, ar jau arti karas.

“Ar jus esate, > įsitikinę, kad 
fašizmas nori karo?” paklau
siau aš savo draugo franeuzo, 
kuris nuodugniai pažysta Ita
lijoj ir jau daugelį metų gy
vena Romoje.

“Aš esu”, atsake jis, “pilnai 
Įsitikinęs, kad fašizmas rengia
si prie karo. Tai nėra klausi
mas nuomones, bet faktų. Jus 
išbuvote Italijoje šešias savai
tes ir visur jus girdėjote žmo
nes kalbant apie karą. Tai yra 
faktas. Ir ar yra kuris kitas 
vyriausybės galva, kuris varto
tų tokią kalbą, kaip Mussolini? 
Ar kas nors kitas diena iš die
nos giria kanuoles, kulkasvaid- 
žius ir durtuvus?

“Ti4 juodmarškinių batalio
nai yra dominuojanti jėga Itar 
lijoje. Jų nusistatymo negali
ma nepaisyti. Greta armijos, 
kurią sudaro 400,000 kareivių, 
greta policijos, kurios skaičius 
siekia 120,000, yra dar fašis-

....ir tiktai Old Dutch gali parodyti jums tą kelia. Kiekviena 
diena pareikalauja iš jus tiek daug laiko, kad laiko taupimas 
pasidaro labai svarbus dalykas. Old Dutch Cleansar padaro šj 
laiko tąupimo klausimą visai lengvą pagelbėdamas atlikti visą 
jusu namų valymą — greičiau negu kas kitas.
Pleskuotos, natūraliai valančios Old Dutch dalelė* niekad nesvy
ruoja kada jos susiduria su purvais ir nevalumais, švelnus, 
greitas pabraukimas, ir purvai bus išnykę—niekas neišsigelbės 
nuo Old Dutch, ar tas nešvarumas butų matomas, ar ne. Old 
Dutch neturi kietų žvirgždų ar aštrių dildytojų ir nebraižo. Tai 
reiškia, jis yra saugus—gražius dalykus palaiko gražiais. Old 
Dutch yra visuomet švelnus rankoms.
įsigykite daugiau laiko; padarykit šj lengvą žingsnį i greitesni 
valymą, vartodama Old Dutch... ir bukite tikra, kad šis mo
derninis valytojas yra geriausias dėl viso valymo.
Laikykite Old Dutch patogiai maudynėje, virtuvėje ir skalbyk
loje Old Dutch holderiuose. Užsisakykite juos šiandie vartodama 
žemiau paduotą kuponą. Del kiekvieno holderio prisiųskite 
mums 10c ir malūnų panelius iš trijų Old Dutch kibelių.

KUPONĄ ŠIANDIE___________
. Dcpt. 441.

111 Monrof St..
. Centų ir . . . leibelių 
. Ohl Dutch Hohlerhp 
ŽALIOS ----
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tąją JWWtU Lfetuvą nutempti. Bet dabar matome, kad 
ir patys tautininkai nieko geresnio nepajėgė sugalvoti, 
kaip iš naujo pasirašyt tą sutartį su Maskva, kurią 
buvo padariusi1 jų nuverstoji valdžia.

Iš antros pusės matome, kad bolševikai nelaiko 
nuodėme drąugautį su dabartine Lietuvos valdžia, ku
ri komunistus šaudo arba į kalėjimus grudžia. Be to, 
vyriausias viso pasaulio komunistų organas “Pravda” 
paremia tautininkų valdžios poziciją jos kovoje su kle
rikalais,.kuriuos jisai kaltina turint norą parduoti Lie
tuvą lenkams. Na, o mūsiškiai komunistai nuolatos 
triubija, kad ir dabartinė Lietuvos valdžia susidedanti 
iš Varšuvos agentų. Tai kurioje dabar pusėje tiesa?

IŠ to, ką sako apie Lietuvą “Pravda”, yra aišku, 
kad Maskva yra Smetonos valdžios sėbras — taip pat, 
kaip ji yra sėbras ir Italijos Mussolinio. Sėbras gai būt 
ne iš širdies, bet dėl “valstybinių sumetimų”.

....................  —l.l. I l m ......................... -........ -Į-.- - -- ............................... ' - ................... į

Illinois legislaturai bus įteiktas įstatymo sumanu 
m a s, kuriuo įvedama mokeaniai tabakui, cigarams ir 
cigare tams. Neperseniai ta legislatura svarstė suitia-* 
nymą įvesti šioje valstijoje mokesnius nuo pajamų 
(income tas). Toliaus dar numatoma galimumas imti 
mokesnius nuo Pullmano vagonų, aliejaus tankų ir t t.

laikams pablogėjus, nesirūpinamą, kad sumažėtų 
valdžios išlaidos (ir graftas!), bet vis žiūrima, kaip iš
sunkti daugiau mokesnių iš žmonių.

Valstijos mokesnių komisija siūlo imti 1 centą mo
kesnių nuo 10 cigaretų ir 10 nuošimčių nuo cigarų 
ir tabako kainos. Jos apskaičiavimu, tas duotų valsty
bei netoli 20 milionų dolerių pajamų.

Suprantamas dalykas, kad šitie mokesniai butų už
krauti vartotojais, nes kompanijos, kurios dirba ta
baką, cigarus ir cigaretus, pakeltų savo prekių kainas. 
Kainų kilimas, savo keliu, pakenktų bizniui, ypač smul
kiam, kurio kostumeriai yra daugiausia neturtingi 
žmonės.

Biznio depresijos laikais didinti mokesnius nėra 
sveika.

MINIMUM ALGOS MOKYKLŲ KONTRAKTAMS

Milwaukee’s miesto mokyklų taryba 13 balsų prieš 
2 priėmė rezoliuciją, kad visuose mokyklų statymo ir 
taisymo darbuose butų mokama darbininkams ne ma
žiau, kaip tam tikra algų skalė, pridėta prie rezoliuci
jos. Tai yra vienintelė savo rųšies reforma rnunicipa- 
linės valdžios reikaluose. Ją sumanė socialįtaL

Minėtos rezoliucijos reikšmė yra štai kame:
Mokyklų taryba, kaip ir kiekviena kita vieša įs

taiga, norėdama pastatyti namą, paveda tą darbą kon- 
traktoriams, kuriez apsiima jį atlikti pigiausia. Varžy
tinėse tarp įvairių kontraktorių tečiaus laimi dažnai 
ne tas, kuris tenkinasi mažu pelnu, bet-tas, kuris 
skriaudžia darbininkus, neduodamas jiems žmoniško 
atlyginimo. Konjraktorius, kuris moka geras algas 
darbininkams, prakiša, ir mokyklų taryba nieko šito
kiame atvejyje padaryti negali, kadangi įstatymas rei
kalauja, kad ji priimtų pigiausią pasiūlymą.

Tuo budu Mihvaukee’s mokyklų tarybos priimtoji 
rezoliucija apsaugos statybos darbininkus nuo kon
traktorių išnaudojimo. Tai yra pavyzdys ir kitų mies
tų įstaigoms, kurios samdo kontraktorius įvairiems 
darbams atlikti. /

> IV.JIIH i.l iii....... R

SUIRIMAS UETUVOS TAU
TININKŲ PARTIJOJE

. .............r y........<

Tautininkai yra menkiausia 
iš visų Lietuvos partijų. Ji dė
jo daug pastangų įtraukti pla
tesnę visuomenę į savo parti
ją, tam tikslui leisdama viso
kią literatūrą ir siuntinėdami! 
f.gitatorius po miestus ir kai
mus (žinoma, valstybės pini
gais), bet vaisiai iki šiol buvo 
prasti.

Nusižiūrėję į klerikalus, tau
rininkai įkūrė tam tikrą orga
nizaciją ūkininkams', kitą jau
nimui ir tt, Dabar viena iš tų 
organizacijų, “Ūkininkų Vieny
bė”, jau daro Qžinksnių atsi
mesti nuo savtK globėjų. Veda
ma vieno Bulvičiaus, ši orga
nizacija rengiasi patapti atski
ra nuo tautininkų partija. Tau
tininkų vadai tuo labai susi
rūpinę.

“L. Žinios” rašo:
■“Iš patikimų šaltinių su

žinota, kad, padarius didelę 
intervenciją, ‘Ūkininkų Vie
nybe’ pažadėjusi tautinin
kams lojalumą ta prasme, 
kad ‘Ūkininkų Vienybe’ ra
kanti bendradarbiavimo ba
zę su tautininkų partija,

“Bet gi
vardo 
darbo 
kaip 
sferų, 
kuris 
nybę’
vieningą partiją, tuo ‘vieny-, 
biečių’ ‘nusileidimu’ esąs ne
patenkintas ir laikąs jį tik 
laikinu reiškiniu.” v
Kita organizacija (kokių 

;ai, matyt, “tautiškų inteligen
tų”), “Atgimimo draugija”, 
kuri iki šiol buvo susirišusi 

tautininkų partija ir turėjo 
savo atstovus tautininkų cent
re, jąu nutarė visiškai nu- 
;rauk|i , ryšius su tautininkais 
r išeit iš politikos.

į Tur-but daugelis žmonių ma
čo, kad tautininkų laivas gali 
jaskįęsti,; tai kas gali, skubina
si iš jo kraustytis.

BOLŠEVIKIŠKA ŽEMĖS ŪKIO 
KOLEKTIVIZACIJA

neša valstybei

sulig planu, gaminti po 4% 
centnerius grudų nuo kiekvie
no margo, bet jisai pagamina 
tik po 31/j centnerius; tuo tar
pu, kad .tas ūkis apsimokėtų, 
jisai turi duoti mažiausia po 5 
centnerius nuo margo. Vadina
si, “Gigantas
nuostolius, nors jisai yra laiko
mas pavyzdingiausiu “duonos 
fabriku” visoje sovietų žemėje. 
Kaip jisai nėproduktyviškas, 
parodo šis palyginimas: Vokie
tijoje nuo margo žemes gauna
ma 10-11 centnerių, iki 20 
centnerių rugių — vadinasi, 3 
iki 6 kartų baugiau, negu ge
riausiame bolševikų dvare!

Kai dėl ūkininkų “kolektyvi
zacijos”, tai ji progresuoja tik 
ačiū valdžios terorui. Visokio
mis spaudimo priemonėmis bol
ševikai verste verčia ūkinin
kus eiti į “kolektyvus”. Stali
nas pernai kovo mėn. 2 d. pa
skelbė antrą laišką komisa
rams, graudendamas juos ne
vykinti “kolektyvizacijos” per 
greitu tempu, ir laikinai ji bu
vo apsistojusi, bet dabar ji 
vėl smarkiai varoma priekyn, 
ir apie 50 .nuošimčių ūkininkų 
jau “sukcuekti vizuota”. Bet 
ekonomišką ^pasisekimo ji Ųd 
Ši® dątf neparodė. ' 7atfode

ISPANUOS SOCIALISTŲ 
NUSISTATYMAS

BOMBARDUOJA “SKL0K4”

Iš Maskvos atėjo nauja telegrama, bombarduojan
ti Amerikos lietuvių komunistų “renegatus ir oportu
nistus”. Po ja pasirašo Kapsukas, Daubaras ir kokį 
tai bolševikiška panelė Grigaitė. Jie praneša, kad 
Maskvoje buvo atlaikytas “bendras lietuvių darbininkų^ 
studentų ir tarnautojų susirinkimas”, kurie pasmerk® 
Butkų ir Pruseiką ir kitus “sklokininkus”.

Nuo tų bombardavimų nabagas Pruseiką jau gavo 
4<flat tire”, ir opozicija pasiliko be galvos. Dabar belie
ka bimbininkams ją su purvais sumaišyti ir užgrąjinti 
triumfališką maršą. O paskui nugalėtiems “sklokinin- 
kams”,bus pasiūlyta vienas, kitas “džabelis”, ir jie vėl 
nuolankiai tarnaus tiems, prieš kuriuos jie bandė kelti 
skiauteres. * " ‘ •

» nli ........................................................ .

RUSIJOS LIETUVOS SUTARTIES ATNAUJINIMAS

Iš Maskvos pranešama, kad Rusijos . sovietai ir 
Lietuvos valdžia atnaujino dar penkeriems metams ne
puolimo sutarti, kuri buvo pasirašyta Maskvoje 192Q 
m. Oficialia komunistų partijos organas “Pravda” ta 
proga pareiškia, kad sovietai stoja uį Lietuvos nepri- 
kjausomybSs išlaikymą prieš tuos, kurie nori ją su
naikinti. . ■ /

čia ne pro šalį bus pastebėti, kad tą nepuolimo 
sutartį su Rusija padarė Lietuvos koalicinė ,v«l. liau
dininkų ir socialdemokratų valdžia, kurios miništeriu 
pirmininku ir 'užsienių reikalų miništeriu buvo Myki* 
’as Sleževičius. Kai gruodžio mėnesi 1926 m. tautinin
kai su klerikalais įvykino ginkluotą “pučą”, tai visa r ’ /

socialdemokratų valdžia, kurios miniSteriu

‘Vienybė’ savo 
ir savo organizacinio 
neatsisakanti. Del to, 
girdėt įš tautininkų 

•tautininkų centras, 
buvo nutaręs ‘Uk. vie- 
likviduoti ir sudaryti

Vokiečių pusuųl|p"bkio drau
gija surengė Berlyne paskaitą 
prof. Auhagenui, kuris kalbe- 
io apie sovietų Rusijos “penk
mečio” eigą. Prelegentas, be 
ko kito, plačiai - apsistojo ties 
klausimu apie žemės ūkio “so- 
cializacijų” bolŠevikijoje. Jisai 
nurodė, kad ji einanti dviem 
krypsniais: kuriąnt milžiniš
kus valstybinius dvąrus .(vidu
tinis dydis 80,090 hektarų) ir 
įteigiant “kolektyvius ukius”, 
sudarytus iš daugelio mažų 
ųklų. . / r.

a Valstybiniu! dvarai tai *— 
“grudų fabrikai”, kurie gami
na daugiausia eksportui. Jie 
yra dirbami “amerikoniškai” 
— traktoriais, pjaunamoms ma
šinoms ir t. t, Nežiūrint to, 
kad valstybė juos visaip re- 
rpia, jieips sekasi pr^tąį. Gar
susis dvaras “Gigant” turėtų,

t i » . < .mansiai trims menesiams. Per 
sutartą laiką darbininkas turi 
išbūti visai nuo aplinkumos 
atskirtas, net ir nuo šeimos. 
Jei kuris darbininkas turi iš 
kasyklos išeiti ar sutarčiai pa
sibaigus, ar kurių kitų priežas
čių verčiamas^ reikiamo laiko 
neišbuvęs, tai jį stropiai iškra
to, izoliuoja ištisai savaitei į 
tam tikrą kamerą ir nesigaili 
ricinos aliejaus viduriams pra
valyti, Tik po tokių gana savo
tišką ceremonijų darbininkas 
atleidžiamas. Visa tai daro ka
syklų eksploaloriai nuo dei
mantų vogimų apsisaugotį. 
Deimanto pramonininkų reika
lus apgina įstatymas, 
draudžia pašaliniams 
nėms pardavinėt ir pirkt ne
apdirbtą deimantą: sugauti 
žalio deimanto pardavėjai ir 
pirkėjai sodinami keliems mė
nesiams į kalėjimą.

Randamieji deimantai pa
prastai esti labai nedideli, bot 
prarečiui pasitaiko rasti jųjų 
ir stambesniais gabalais. Pats 
didysis deimanto gabalas bu

fetais sausio 
. pirmoj deimanto kasyk

ime

Vlncėnt de PaM pafrdpljos duo
ti pašalpą. \

Ivanas, pirmininkas tos įstai
gos, pasakė man negalįs duoti 
pašalpos, neturįs iš ko. Reika, 
layau iš jo, kad duotų man pa
liudijimą, nes vienas žydų šel
pimo komitetas prižadėjo dų^tį* 
pašalpos, jcj nuo vietos komi
teto pristatysiu paliudjimą, kad. 
man pašalpa reikalinga. Ivanas 
sakė sekretoriui Fryeriui para

šyti šitokį paliudijimą: “Our 
committee does not recomcnd 
aid.”

Vadinas, katalikai man kaipo 
katalikui nedavė pašalpos ir at
sisakė net duoti rekomendaci
ją, kad butų galima gauti pa
šalpos nors nuo. žydų, o alka
nam duona iš visur priimni.

Dabar aš ir mano šeimyna 
raudamės prastame stovy. įlen
da1 jau nemokėta už 6 mėne
sius; savininkas nnolal zurza. 
Pašalpos iš niekur negaunu. Su 
tais $25 į menesį prisieina tik 
badmįriauti, o čia mes net trys 
šiemynos nariai reikalingi ir 
medikalės pagelbos.

Taigį, sveikieji darbininkai, 
neapsigaukite, kaip aš apsiga
vau,. nepasitikėkite turtuoliams. 
Išmokite savo reikalus ginti, 
tvarkyti. Darykite ką nors sa
vo gyvenimo užtikrinimui.

Ivanas jr Fryeris yra biznįe- 
riąi, real-cstatininkai. O sotus 
alkano nepažysta. Turtingi vi
suomet pasiryžę biednioką po 
kojomis sutrypti. Tas jų nelem
tas paliudijimas, su Fryero pa- 

i ra#ų, užkirto man gavimą pa
šalpoj bent iš kur. Aš tą liu- 

' dijimą laikysiu kaipo dokumen
tą, kad įrodyti kaip bagočiai 
šelpia biednioką.

—Kastantas Kučinskas.
102 W. 103 W. PI.

.. .... . " " . ......

i suskaldė 
galvą. Keturis metus buvau be 
sąvol;o» ir laikė mane proto U- i 
goninėj, Atgavęs protinę są
voką, pasijutau nevaldąs gerai 
vieną koją ir vieną ranką. Į 
dirbtuvę jau daugiąii manęs ne
priima. Moteris, viena pasili
kus, su dviem mažom mergai
tėm, taip pat prarado sveikatą 
bekovodama su vargu. Mažąją 
mergaitę radau jau paraližuo- 
tą, kuri, mano nelaimei ištikus, 
buvo kelių menesių.

Kai buvo geresni laikai, tai 
gaudavau šian ten pas žmones 
padirbėti; kam skiepą išvalyti, 
kam žolę nuplauti. Dabar visa 
tai atlieku sveiki, giminės. Nie
kas niekur nesamdo.

Man esant ligotam, moteris 
išprovojo iš kompanijos nors po 
$25.00 į mėnesį palaikymui 
dviejų mergaičių gyvasties. Da
bar mudviem su žmona esant 
abiem be sveikatos, nieku bu
du negalima 4-rių šeimynai 
pragyventi už tą mažą mokesnį. 
Jausdamas atsakomingu šeimy
noj bandžiau kreiptis prie visų 
fondų; kurie skirti neva bied- 
nųjų šelpimui. Ir ve ką suti
kau sau ant kelio; kur tik nu
ėjau, ten gavau šitokį atsakys 
mą: “Eik prią savo parapijos, 
iš ten gausi pašclpą. Bet čia 
taipjau sutikau kliūtį: man 
esant ligotam niekas nepasirū
pino, kad užmokėti, kad pasi
likčiau pilnoj narystėj parapi
joj. Aš buvau jau išbrauktas 
iš parapijos knygų. Po ilgų gin
čų su Roselando kunigu Paš- 
kausku susitaikėme. Priėmė ir 
pasiuntė pas komiteto nariu# 
Ivaną ir Frycrj, kurie esą (įga
lioti United Charities ir St.
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Ispanijos^ laikinos valdžios 
darbo ministeris Cąballero te
legrafu pranešė Šveicarijos ži
nių agentūrai “Insa” Jitokių 
informacijų apie socialistų nu
sistatymą dėl dalyvavimo lai
kinoje, valdžioje:

Ispanijos profesinių sąjungų 
federacijos/atstovai kartu su 
socialistų iii republikonų parti
jomis sudaro Revoliucijos Ko
mitetą, kuriame dalyvauja so
cialistų vardu. Caballero, Fer
nando dėl los Rios ir Indalecio 
Prieto. Dabartinis dalyvaviipas 
laikinoje valdžioje reiškiA da
lyvavimą revoliucijoje. Kai bus 
sušauktas parlamentas, socia
listai iš ląįkjnosios valdžios pa
sitrauks ir ■ nutars, dalyvauti 
ar ne pastovioje valdžioje. Ši
to klausimo apsvarstymui bus 
sušauktas ? bendras i profesinių 
sąj ungų (upijų) ir socialistų 
partijos kongresas.
...... n,,,,,,.. i .   -       i m jn»n ■■■
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Prasta gyventi iš 
pašalpos

žmones, kuriems neprisieiną 
gyventi ir tykoti įš kitų žmo" 
nių rankų, negali nė įsivaizduo
ti, kaip tus žmogus turi gy
venti, kuriam kas dieną, kaip 
tam šuneliui, tenka laižytis prie 
kiekvieno kojų, kad išmestų ko
kį centeli ar atliekamą drabuži.

Nors yra šioje dalyje daug 
šęjpinąui biedbųjų įstaigų, bet 
iki žmogus prieini prie jų, tu
ri gerai pagalvoti, kaip tiems 
ponams įtikti, o kur nepataikai 
taip paprašyti, kaip ponams 
tinka, gauni išmesti laukan ir 
jokių teisių neturi.

šfaj kaip manim Rašlu 
atsitiko. Prieš 9 metus atgal,

Dažniausiai pasirodo, kad tai 
ne deimanto, bet kvarco ar 
kurio kito blizgančio mineralo 
gabalai. Kieta, pilka uola stro
piai slepia nuo žmogaus savyj 
turimas brangenybes, kurias 
žmogus pasiryžo žut-but iš jos 
įplėšti. Iš šoninių galerijų 
melsvosios žemės gabalai ir 
kimberlito skeveldros vagonė-- 
bais vežamos prie šachtos šu
linio ir mašinomis keliamos į 
Žemes paviršių. Kol darbas ci
ną melsvosios žemes sluoks-i 
Jiyj, 
vagonėliais vežami kiek to
liau nuo kasyklos ir nestoru Į 
sluoksniu išsklaidomi žemėj 
atvirame ore. Toji vietą ap-l 
tvertą dviguba ar net triguba: 
spygliuotos vielos tvora ir upJ 
statytą budrią sargyba- Kalba
mąją žemę taip palieka stovė
ti keliąs savaites ir ilgiau. Oro; 
ir atmosferinių kritulių povei
kiu deimantingos žemės gaba
lai pasidaro trupus ir vieni pa
tys subyrą, o kitus sutrupina 
darbininkai. Vėjas, nunešda
mas žemę dulkių pavidalu, iš
pusto aikštėn ten esamus dei
manto grūdelius, arba juos iš
plauna užėjęs lietus.
lieka jie tik surinkti. Bet tai 
pasenėjęs deimanto 
būdas iš melsvosios 
Dabar susmulkintą melsvąją 
žemę plauna vandens srove 
tam tyčia sukonstruotomis 
plovyklomis: vabdens srovė 
nuneša, išplauną smulkias že
mės daleles ir tokiu būdų pa
silieka stambesnės dalelės, ku
rių tarpe ir deimanto gabaliu
kai. Jei darbas eipa kieto kim- 
berjito sluoksnyj, tai iškeltą
sias iš kasyklos uolos skevel
dras čia pat darbininkai dau
žo, smulkina, krauna į vagonė
lius ir veža į mąšinų skyrių, 
kpr uolena trupinama ir malą* 
nta tam tyčia čia įrengtų maši
nų pagalba, o paskiau plauna
mą ir tam tikrais budais iš
renkamas deimantas,

Išnaudotą susmulkintą že
mę vagonėliais yeža ir m^ia" 
kur toliau nuo kasyklos. Iš tos

yi.rn.iF   m E    IRRAFM ■*  WH   
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žemes prie kasyklų supiląiul 
didžiausi kauburiai. Vienam; 
deimanto karatui gauti tenka 
suvartoti nuo 2 iki 12 tonų 
kimberlito arba melsvosios; 
žemės. Tos kasyklos, kur iš 12 
tonų gaunama ne mažiau, 
kaip vienas deimanto karatas, 
dar apsimoka eksploatuoti. 
Koks tąi didelis ir sunkus 
dąrbas! Todėl visai supranta
mas toks nepaprastas deiman
to brangumas,

Pati darbo tvarka taip pąl 
savotiška. Darbas kasyklose

j, iškeltieji icinSs gabalui! e'"“ be pertraukos dieną ir 
naktį. Darbininkai dirba at- 
maiuomis po 8 valandas per 
parą. Tiek darbo, tiek ir poil
sio metu darbininkai visiškai 
izoliuoti nuo aplinkumos, že
mės paviršiuj darbo vietą ap
tverta aukštą tvorą, kuri, be 
to, dar apvesta dvieiliu spyg
liuoti! tinklu. Poilsiui darbi
ninkai sudaromi į kvadrati
nius gardus, aptvertus aukštą 
dviguba,r ar net triguba spyg
liuotos vielos tvora. Gardo vi
duryj padaryta- pastoge nuo 
lietaus, kur įtaisyti narai mie
goti. Darbo viela ir darbinin
kų poilsio gaidai apstatyti bu
dria sargyba, kuri pasimainy
dama budi dieną ir naktį. 
Darbinį ūkams ir pačiai sar
gybai kontroliuoti, kad susb 
mokę deimanto" nepavogtų, 
prie poilsio gardų ir darbo 
yietų įtaisyti bokšteliai, iš 
kur kontrolieriai žiūronų pa
galba puikiausia gali sekti, 
ką daro darbininkai ir sargy
ba. Naktimis ir darbininkų 
poilsio gardai gausiai apšviesti 
elektra. Didžiąją darbininkų 
dalį sudaro laisvi žmones, 
daugiausia vietiniai negrai, 
bęt pasitaiko taip' pat ir ab 
valiavusių iš įvairių kraštų 
baltųjų, Nedidelę jų dalį suda
rų beteįsiai, teismo sunkiems 
darbams nuteistieji katorgi
ninkai. Darbo sąlygos visiems 
vienodos, tik atlyginimas už 
darbą laisviesiems darbinin- 
kams pagal sudarytąją sutartį. 
Iš laisvės darbininkai samdo
mi terminuotam laikui, daž-

Bepusi-

gavimo 
žemės.

vo rastas 1905 
26
loj netoli nuo Prctorijos, 
Oranžinėj respublikoj. Kalba
mųjų kasyklų vedėjas F. * 
Wells, bekonlroliuodamas ei
nantį darbą, pastebėjo kasyk
los sienoj blizgantį daiktą. Pa
sirodė, kad tai butą didžiulio 
įsiterpusio sienoj deimanto 
briaunos. Peiliuku jam pavy
ko deimantą iškrapštyti. Jį 
nusiuntė Anglijon. Siunčiant 
jis buvo apdraustas pusės mi- 
liono svarų sterlingų sumai. 
Šlifuojant jis kiek sumažėjo, 
nes iš jo teko atskelti keletas 
smulkesnių atšaužų. Nušlifuo
to pagrindine deimanto dalis 
buvo pavadinta Cullinanu 
(tuo laiku buvusio kasyklų Ji- 
rektoriaus M. T. Cullinan var
du), kuris dabar sudaro vieną 
gražiausių Anglijos karaliaus 
karūnos papuošalų.

1906 m. Cullinan pasiūlė šį 
deimantą padovanoti Anglijos 
'karaliui. 1907 m. rugpiučio 19 
dv'buvęs tuo ‘laiku Pietų Afri
kos minisleris pirmininkas 
gen. Both įnešė parlamentai! 
atatinkamą dovanojimo įstaty
mą. Įdomiausia čia yra tai, 
kad parlamentas 42 prieš 19 
nutarė deimantą dovanoti, bet 
prieš balsavo kaip tik anglų 
tautybes atstovai, tuo tarpu 
kaį būrai buvo už.

Iš kitų didesnių deimantų 
yra pagarsėję šie: Didysis Mo
dulis, Orlovas. Šiaurės Žvaig
žde, Kohinuras, Regentas, Sau
sy, Floreutinietis ir kiti, čia 
išvardinti deimantai, speciali
stų nuomone, visi yru rasti In
dijoj ir patekę į pasaulį 
(lijos valdovų iždo.

Deimantų didumas, 
svoris, yra matuojamas 
tais. Vienas karatas yra lygus 
penktajai gramo daliai, taip 
kad vieno gramo deimantas 
turi penkis karatus. Juo dau
giau karatų turi deimantas, 
tuo jis yra brangesnis, tačiau 
deimantu kaina auga daug 
greičiau, negu karatų skaičius, 

. (Tąsa ant 5-to pusi.)

iš In

arba 
kara-

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

DTT TPTTC

Būtina ir labai pagd- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tąpti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies ‘tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA Tik 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St

CHICA.GO. HX.
Siųsite mqoey arderj arba kraaw 

ženkleliui.
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ir pardavė
Liudvikui

GARSINĖMS 
NAUJIENOSE

Paint
Ready Mixed 

Galionas už $1.65

Fiat 
Paint

Vertis $2.40

Galionas už $1.85

Didelę
<W . 

Pypkės ir 
Cigarety J

Raky-

* H ' ' ■

Jus Kankina 
Niežėjimas?
Pagelbai Vartokite

ESKO

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

sterlingų. Pitt’as, įsigijęs dei
mantų, prarado ramumų: nak- 
čių nemiegojo, bijodamas, kad 
kas jo brangenybes nepavog
tų. Pagaliau nebeiškentęs par
davė jį Franci j os regentui, Or
leano hercogui, už 130,000 sva
rų sterlingų. Nuo tada jis pa
teko į Franci jos karalių karu-

daugiau 
nuoja daugiau negu kurie 
kitas geras molto syrupas. 
Jis yra “geriausias kg pini* 
gas gali pirkti’*. Virš 70 
metų patyrimas gaminime 
molto užtikrina jo kokybe. 
Pardavinėjamas visur. ; '

IR BENDRINIAI TRAUKJN1A* 
POPULIARIS KELIAS l

11:00 A. M
3:20 T. "

mi, kad paprasta akimi jų ne
gali atskilti nuo tikrųjų net 
įgudęs juveliras. Todėl dabar, 
dirbtiniams nuo tikrųjų dei
mantų atskirti, yra vartojami 
tam tikri aparatai, kurių svar
biausią dalį, ‘sudaro labai jau
tri šviesos niuansams fotogra
finė plokštelė, padengta plonu 
seleno metalo sluoksniu. Tų 
aparatų pagalba iš karto gali
ma nustatyti, ar deimantas yra 
tikras, ar padirbtas.

Deimantų metinė gamyba vi
sam pasaulyj nėra didelė: kas
met iškasama po kelias dešim
tis tonų neapdirbtų deimantų. 
Bet vis dėlto beveik kasmet 
yra randamos naujos deimantų 
kasyklos, taip kad deimantų 
kaina ilgainiui turėtų smarkiai 
nukristi. Kad to nebūtų, dei
mantų sindikatai yra susitarę 
kiek galima malinti deimantų 
gamybą ir neleisti eksploatuot 
naujų kasyklų. Tuo budu ma
noma palaikyti aukštą deiman
tų kainą. Iš to matome, kad ir 
deimantų pramonė, kaip ir vi
sos kitos pramonės šakos, per
gyvena sunkius krizio laikus.

Įdomios yra kai kurių žino
mų deimantų istorijos tuo, kad 
jie yra laikomi arba užburtais, 
arba užkeiktais ir atnešą savi
ninkams nelaimes. Čia paduo
dame kelių tokių deimantų is
torijas.

Melsvos spalvos deimantas 
FlorentinieGs, 133 karatų svo
rio, buvo pamestas Grandsono 
kovos lauke, nes jo savininkas 
hercogas! Karolis Drąsusis ten 
liko užmuštas. Vienas šveiea- 
rietis, kareivis samdinys, ap
žiūrėdamas kovos Jauką, rado 
deimantą po hercogo lavonu ir, 
palaikęs jį per gabalėlį stiklo, 
pardavė jį už vieną guldenų. 
Vėliau po ilgų nuotykių Flo- 
rentinietis atsidūrė Habsburgų 
rankose, Vienos mieste. Didy
sis karas nuvertė Habsburgus 
nuo sosto. Kur dabar yra tas 
deimantas

Kitas, vadinamas Pitto, arba

ŠVIESUS AR TAMSUS TĮSTAS 
GfcjRlAUSIAS SKONIS ” •

neteko karaliaus prielankumo 
ir buvo pakeista kita jo favo
rite Maintenop. PiHdya, kuriąs 
degraduotoji karajieuą favoritė 
Montospan buvo deimantų u|- 
stačiusi, užsitraukė karaliaus 
nemalonę ir pateko i kalėjimu. 
14 tolimesnių nelaimingų jo sa
vininkų tenka paminėti Liud
viką XVI ir jo žmonų Mariją 
Antuanetą. Juody buvo nužu
dyti pirmosios francuaų revo
liucijos metu, o , artimą kara
liaus rūmams princesė de Lam- 
basle, kuri kartais tuo deiman
tu pasipuošdavo, riaušių metu 
buvo minios sudraskyta. Revo
liucijos metu deimantas žuvo: 
matyti, jis buvo pavogtas. 1830 
metais jis atsirado vėl ranko
se anglo Hope, kuris j| pirko, 
kad pasipelnytų, už 18,000 sva
rų sterlingų, nors pats parda
vėjas buvo mokėjęs 28,000. 
Naujasis savininkas nuvežė jį 
į Ameriką, kad brangiau par
duotų milionierįų šalyj. Pirkė
jų jam čia* neatsirado: rišamas 
su juo prietaras, matyt, juos 
atbaidė. Devynioliktojo šimt
mečio gale Hope deimantas pa
teko į turkų sultono rankas. 
Jo savininkas, paskutinis Tur
kijos sultonas Abdul Hamidas 
buvo nuo sosto nuverstas, kiek 
Anksčiau nušauta jo favoritė 
<aip tik tuo metu, kai ją puo
šė blogą vardą įsigijęs bran
gusis akmuo. Paskutinis jo sa
vininkas, kartu su kalbamuoju

Del platesnių žinių ar rezervacijų kfeipkitės: 
CITY TICKET OFFICE. ,16 J WEST JACKSON RLVD 

Telefonas Wabash ,600
DEARBORN STAT1ON, Telefoną. H.rrhon M JO

Budweiset Malt savo ko
kybe yra pasaulio viršū

nėje. Jeigu j<? kainą butų 
tokia pat augšta, - kaip jo 
kokybė, jis kainuotų daug 
daugiau — betgi jis nekai-

Americtt's 
u finest 
\\ Gin{fer/»la

[Acme-P. U A. Photo]

Siamo karalius Rrajadhipokas su savo žmona, karaliene Kam 
baibarni, dabar atvykę į Jungtines Valstybes.

ROTTERDAM — VO LENDAM 
N.AMSTERDAM ir VĘENDAM 
yra po p u Ii ari ški šios Unijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rottėrdam’ą i ir iš visą dalių

LIETUVOS 
Laivai kas savaite 

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba; 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn Si. Chleago.

Regento, deimantas taip pat tu
ri keistą istorijų. Jis rastas In
dijoj ir nušlifuotas svėrė 137 
karatus. Jį rado kasykloj be
dirbdamas vergas ir paslėpė 
tam tyčia padurytoj blauzdos 
žaizdoj. Vergui pavyko iš ka
syklos pabėgti į Madrasą. Čia 
jis susipažino su vienu juri
ninku, kuriam ir pasipasakojo 
apie savo radinį. Pastarasis pa
sirūpino įsigyti pabėgėlio pasi
tikėjimų ir įvilioti laivan, kur 
jį nugalabijo, lavoną išmetė jū
ron, o pasisavintų deimantą 
pardavė pirkliui. Visai netikė
tai praturtėjęs jurininkas ėmė 
girtuokliauti ir nei nepamatė, 
kaip vėl tapo beturčiu. Vėliau 
jis, sąžinės graužiamas dėl 
Žmogžudybės, iš nusiminimo 
pasikoręs. Pirklys pardavė dei
mantą Indijos gubernatoriui 
Th. Pitt’ui už 10,000 svarų

Klausykitės . T 
Cabooch. ■' Ahb< 
Busch vieno 
radio prognmo 
vietų šeitadieato 
kaq vi»u ~ 
Broadcasting 
tinklu.

Didžiausis karatų atžvilgiu 
deimantas yra Cullinanas, ku
ris prieš šlifavimą svėrė 3,200 
karatų, arba arti 800 gramų; 
po šlifavimo jo svoris žymiai 
sumažėjo. Didysis/Mogulis, ku
rį pirmą kartą pamatė 1665 
metais pirklys Tavęrnier did
žiojo mogulio Aurengzebo iž
de, svėrė 793 karatus prieš šli
favimą. Jis, kaip manoma, vė
liau buvo perskeltas į kelias da
lis, iš kurių dyi yra ypač pa- 
garsėjusios, kaip atskiri dei
mantai, būtent, Kohinuras ir 
Orlovas. Kohinuras . paskutinį 
kartą buvo peršlifuotas 1852 
m. ir jo svoris sumažėjo ligi 
110 karatų. Vadinamas Orlovas 
gavo vardą iš rusų didiko Or
lovo, kurs tą deimantų pado
vanojo, gavęs iš Persijos, rusų 
carienei Katrei II.

Paskutiniais laikais imta ga
minti dirbtinius deimantus. 
Mat, chemikams jau senai ži
noma, kad deimantas yra gry
nas anglis, tad atrodo, kad dir
btiniu budu pagaminti deiman
tų neturėtų būti labai sunku. 
Tačiau lig šiol niekam to ne
pasisekė padaryti, jei neskai
tyti franeuzų chemiko Moissan, 
kuriam esą pavykę gauti mažu
čiukų deimančiukų, staiga at
aušinant ištirpintų anglį. Ta
čiau šiaip dirbtiniai, arba va
dinami sintetiniai, deimantai 
yra dabar taip gerai gamina-

Iš kitų deimantų minėtina 
Hope deimantas; labai gražus 
tamsiai melsvos spalvos 44 ka
ratų svorio. - Pirklys Tavernis 
kalbamąjį deimantų atvežė iš 
Indijos į Europą 
Franci jos karaliui 
XIV. Greitu laiku po to pirk
lys subankrotavo ir, bevažiuo
damas vėl į Rytus savo pasli- 
jusiems reikalams pataisyti, 
staiga numirė. Liudvikas XIV 
padovanojo jį savo meilužei 
Montęspan, kuri greitąi paskui

Pirkite
NUVEST

Tūkstančiai vartoja Esdko pa
gelbai nuo kankinančios eezę- 
ma ir kitų odę* ligų. Užtiki- 
masper50 metų, jis gttitai su
stabdo niežėjimą. Pas aptieki- 
ninkus. Sempelis DYKAI. Ra
šyk W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids. Iowa.

Vąrioklt Severą** Bklu Soap 
dėl Malonios Odos.

HARDWARE & WALL PAPER 
W«OLESALE IR RETA1L

200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 ui rolę.
Taipgi užlaikomu patyrusius malevotojus ir popieriuotoj’us

i J. S. RAMANCIONIS,
JlV SOUTH HALSTBD 6TRBET. TO,- VKT»R¥

* PATOGUS l LAIVU PRIEPLAUKAS 

r '<■ Žemiau t iot Kainoe

NEW YORK EXPRESS 

Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna į New Yorką (Jersey City Sq) 

THE ERIE LIMITED 

Išeina iš Cbicago (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Su) 

ATLANTIC EXPRESS 

Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey Cijy Su)

(Tąsu iš 4-to pusi.)
Sakysime, jeigu vieno karato 
deimantas kaštuoja 100 dole
rių, tai penkių karatų deiman
tas kaštuos ne $500, bet daug 
daugiau. Tik rasti deimantai 
savo gražumu nepasižymi, nes 
juos pirma reikia nušlifuoti, 
šlifuojant deimantas netenka 
dažnai pusės ir daugiau savo 
svorio, taip kad šlifuotieji 
deimantai yra kelis kurtus 
brangesni už nešlifuotus, šli
fuoti deimantai paprastai va
dinami briliantais. šlifuoti 
deimantus mokėjo jau žiloj 
senovėj, bent taip galima sprę
sti iš romėnų rašytojų pasako
jimų apie deimantus. Bet vė
liau, pirmaisiais krikščionybės 
amžiais, šlifavimo menas bu
vo, matyli, pamirštas. Po ilgos 
pertraukos šlifuoti deimantai 
vėl pasirodė tik po kryžiaus 
karų. Dabar didžiausios ir 
gražiausios deimantų šlifavi
mo įmonės yra Olandijoj, Am
sterdamo ir Antverpeno mies
tuose. Mažesnių įmonių yra 
Paryžiuj, Londone ir keliuose 
kituose miestuose. Garsiausias 
viduramžių deimantų šlifuoto- 
jas buvo Liudvikas Berchcms, 
kuris dirbo Burgundijos her
cogui Karoliui Drąsiajam. 
Taip antai, Sausy deimantas 
yra laikomas Bercliemso dar-

GERIAUSIA KOKYBE — 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

Vacniiiai nuo $2.10 iki $5.00 gal. 
Jewel| WaU Fiat maleva $2.40 gal. 
Jcwcl| aliejinė maleva $2.10 iki 

$3.65 gal.
Tyras Bailei! Linseed Aliejus $| gal.
Ducch Boy White Lead 100 svarų $11.35 ’

JUS SUTAUPINSITE DAUGIAU PINIGŲ — JUS GAU
SITE GERESNES PREKES—JUMS PATIKS 

DRAUGIŠKAS PATARNAVIMAS

IŠPARDAVIMAS! IŠPARDAVIMAS!
Pelnyčio j ir Subatoj, GEGUŽES 8 ir 9

J. H. Riczkus
MALEVOS — VARNlšIAI 

4357 S, Maplewood A v.
Tel. Lafcycue 7545

džiuliu laivu “Titanic* 
susidūręs sįi ledų kalnu/ sudu 
žo ir paskendo, o kartu ir dei 
mantas. ' .

. . . (Galas)

‘DEL MONTE” KAVAS;
lĮĮI.iy'l UiVr.IJ ....................... ,1 . .............. .. .........................f........  |,IW, 11., !.■

MidiDcat Stores’* savininkai yra (vairuį tautų, kurių 
kiekviena yrunė ,yra atstovaujama savo komiteto.
i'Lietuviu Skyriaus Komitetu Sudaro:

PAUL DOMBRAUSKĄS ““ ------------
858 W. 33 Street

ALEX CEBULSKIS'
836 W. 33 Place

A psimoka pirkti y erių ašį.
V aliokite lioky beč produktus -

'*■ * l1 ’’ » I ■ A. ■ *• * • * ' ’

ihs Houso pf \,
VICTOR SLEPJKAS 

4140- S. xMaplewood Avė. 
KONST. NALEWAYKO 

2U75 f Archer Avė.
ĮiiuR1-- i     w   p m 11ii," 'Hn i hm$i»'|i|1 I

MIDWEST STORES
RATYVAS NEPRIKLAŪ&PUŲ y . SANKROVŲ-

'yiht"!*"1...r1.".»

The ERIE LIMITED
SHlpBR

< H. T. HARLOW, Gep. Pats. Attnt. J27 S. L| $dk 
" . Telefonas Hartison 4160 ’ "

ERIE RAILROAD SYSTEM

STORES

A.

Varnish
Vertė. $2.50

Galionas už $1.49

v ▼ —

Y’ f.' “ • ’ w

sva
ras

TIKRAI ŠVIEŽI

KIAUŠINIAI
11 O V Lizinas

Absoliučiai 100.% Tyras ‘Elmdalc’

SVIESTAS
2 7 svaras

“BIG R” RŪŠIES

TOMATĖS
No: 1 Re* 
kenai kenas

Tomačių Puree
kenai kenas

LUX

Tualeto Muilas 
3š.nOtai20C

“O- K”

Skalbimui Muilas
1 svarQ

' OO šmotas
’  .............. ................ .... ...... "1....... .

MIDWEST :

BALTI MILTAIK sv. 24y2 sv.w ma»$. ■ maišas

MIDV/EST

SWEET'MIXąr
Saldus* Agurkiukai

14c ■
SNIDER’S

SPINAKAI
Dideli ■■
No. 21/; 1 0V kenas
KENAI ? ■ . >

“NATCO”

DEGTUKAI
Didelis 14© pakelis

“UTAH VALLEY” BALTOS

VYŠNIOS
Dideli ''’iA A
KBNAl'4 2wC Renus

' OXYDOL
Skalbimo Milteliai 

maži<Spake|įai&OC



NAUJIENOS, Chicago, III.

TheEnglishCoiumn

Raudonos žarijos

APSAUGOKITE
SAVO NAMUS!

1SS1

jau

Window Lock

Padėkos žodis už mažai pinigų turėsite

A.M.Butchas Didžiausia Lietuvių Laikraščių
• *

Ekskursija 4 Lietuvą4414 So. Rockwell St.

BIRŽELIOBrighton Park
Liūdni girdai iš Lietuvos

6,1931$1.90

ROTTERDAM

Chicago, m

'„•■į t
QU

UGHT 
FMOROIL

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

Ra ud and varis pa si ruošęs 
kįa gegužės 10 dienos

Lietuvos Daktarų 
padėka Am. Lietuvių 

Daktarų Dr-jai

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

Chicago Lithuanian 
Chorai Society 

“Pirmyn”

Užrakinkite Atda 
rus Langus

Dr. Karaliaus pa 
skaitos

Gautas pranešimas, kad Lie
tuvoj sekmadienį, kovo 29, š m. 
pasimirė Alena Venckaitytė-Ta- 
lalienė, vieno musų Brighton 
Park draugijų darbuotojo ir 
“American Lithuanian Citizens 
Club” pirmininko,' Stepono Tve- 
riono žmonos sesutė. Taigi p. 
M. Tverionienė labai apgailės* 
tau j a savo mylimos sesutės, ku
ri dar visai jaunutė turėjo skir-

5 Dr. W. B, Caldwell*s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

Jo vei- 
Didelės 

visose aptiekose*

kia, kad dainouja 
skamba. Paliovus chorui dai
nuoti, imasi atskiros grupės 
spiestis apie mokytojų. Dainuo
ja paaugusių mergaičių kvarte
tas vėl mažiausių “vyrų” kvar
tetai tokių pat “leidžiu” trio, 
solos ir visi kiti skirtingi daly
viai. Vėliau imasi instrūmen-

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai 
Vienybe” ir “Amerikos Lietuvis”, — 1

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

reikmenų.

Kaip išrenka Gegu 
žės Karalaitę?

tis su Šiuo'pasauliu. A. a. ve
lionė Talalienė gyveno Vilka
viškio npskr., Pilviškių pasėdoj 
(priemiesty), paliko vyrų, senų 
motinėlę, du brolius, Feliksų ir 
Stanislovų, Venckaičius, sesutę 
Marcelę Tvorionienę, dvi bro
lienes ir kitus artimus gimines. 
Ką gi padarysi, kad toks likimo 
patvarkymas. Mes užgimėm ir 
kiekvienus turėsim mirti, tik 
mirtis tuom yra labai žiauri, 
kad žmogų dar jauną, dar ne- 
prisirengusį atskyrė nuo viso 
ko amžinai.—S.

Fiat
Getos rūšies gatava maleva, gal. 1.25
Varnišius, gal
Dutch Boy 

100 svarų
Geriausios rūšies alyva, gal. ..
4 colių geras brušis
Nerūdijantys peiliai ir Šakotis 

(Stainless Steel)

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Palįstai, smuikininkai ir kitokie. 
Pervariusi visus per “šerengą”, 
šaukia Jonuko trupę. Susirikia
vusi j “pozicijas” grupė jau
nuolių imasi lošti veikaliuką— 
tai esama “Jonuko liga”, gyvas, 
juokingas vaizdelis iš mokyklos 
dienų ir dalyviai matyt kuo ne 
visi jau moka savo roles iš at
minties. Pasikalbėjus su mo
kytoja p. Steponąvičiene-Sala- 
veičikiute sužinojau, jog dirba
ma visu stropumu, kad prisi
rengus prie sezono užbaigtuvių, 
kurios įvyks gegužės 16, šeš
tadienio vakarą, puikioj North 
Sidės svetainėj, Masonic Tem
ple, ant Lėavitt gatvės arti 
North Avė. Programas, sako 
busiąs kuoįvairiausias. Busią j- 
vairių dainų, baleto šokių, Mu
zikalių gabalų ant įvairių in
strumentų ir juokingas persta
tymas “Jonuko liga”. Sako, da
rysime ką galėsime, kad paten
kinti atsilankiusius, taip kad 
per vasarą Bijūnėlio nepamirš
tų. Gero pasisekimo—Smalstys.

This will be given May 91 h at 
the Lithuanian Auditorium, 
and it premisos to give n last- 
ing enjoyment. No t only that, 
būt after this operetta tliorc 
Will be a “May Dance” and 
h ere we can all enjoy oursel- 
ves to the utmost. This being 
a chorai society composed of 
young people, they desire to 
ineet other Lithuanian folks 
at their affairs. Lefs all go 
and have a good time! Besides 
the operetta, there’s the May 
Dance afters!

Iš medicinos draugijos meti
nio susirinkimo iš 1930 metais

/

—tarp daugelio svarbių tarimų 
ir pranešimų, skaitoma skirsny 
VIII štai: Susirinkimo nutari
mai priimti:

a) Padėkoti amerikiečiams 
gydytojams už “Medicinos” rė
mimą ir ypačiai D-rui A. L. 
Graičunui už nenuilstamą jos 
platinimą.

b) Išklausęs Kauno Med. 
Draugijos Valdybos ir “Medi
cinos” redaktoriaus pranešimų, 
susirinkimas taria jiems ačiū 
ypačiai Draugijos pirmininkui 
ir “Medicinos” redaktoriui Dr. 
J. Staugaičiui.

c) Skirti 1000 litų “Medici
nai” iš Kauno Medicinos Drau
gijos lėšų.

Ateinantį sekmadienį bus 
lermo Bridgeporto raudondva- 
ryje; mat tą dieną išsiris klau
simus, ar “Vijnies” krėpastj 
valdys pruseikininkaį ar bim- 
bininkai. Tų pačių dienų 
riš ir “poeto” Genių Dėdės- 
Valionio - Strazdo likimas. 
Strazdas kaip retas kitas yra 
“nusipelnęs” Stalino medalio, 
per ištisus 7 metus prakaituo
damas “Vilnies” pastogėj ir 
aikvodamas paskutinę tulžį 
netikintiems į Leniną šmeižti. 
Dabar atėjo laikas, kada pape 
Bimba arba duos jam patepi
mą arba galutinai prakeiks. 
Nieko nepadarysi, toks 
yra tas pasaulis, kad galų 
le tuo pačiu atmoka, kuo 
tiems buvai mokėjęs.

Ne tik Strazdo, bpj ir 
laukia arba palaiminimas 
ba iškeikimas. Pruseika, šar- 
kiunas, Tarulis, Senas Vincas, 
Paukštis, . Stilsonas, Butkus, 
Jokubonis, Kuodis ir visa eile 
kitų laukia iš Bimbos švento 
Benito kepures... Taip buvo su 
visais eretikais viduramžiuo
se, taip yra ir dabar. Nusidė
jo prieš “kolektyvį protą”, da
bar nešiok gėdos kepurę, už
dėtą tų, kurie likosi ištikimi 
vyriausiam Lenino vietininkui

Giminėms, draugams, pažys
tamiems ir visiems atsilankiu
siems į laidotuves a. a. Mari
jonos žekonienės (7011 S 
Maplewood Avė.), tariame šir
dingiausią ačiū! *

Juozas Žekonis, 
Jurgis Grybas, 
Anthony Royce, 
A, Vanagaitis.

Gegužės 5 d. Liet. Tautiškos 
parapijos svetainėje įvyko Dr. 
Karaliaus pirmoji paskaita 
apie sveikatą, vieniems tik vy
rams. Paskaita buvo su kru- 
tomais paveikslais iš biologijos 
mokslo, apie tai kaip vystosi 
visokia gyvybė ir žmogus.

Pirmas paveikslas atvaizdina 
kaip ąžuolo medis auga ir au
gina giles ir kaip tos noksta 
naujoms ataugoms leisti. Ki
tas paveikslas vaizdavo žuvų 
išsivystymą ir iš žuvų išsirutu- 
lojimą kaikurių sausžemio gy
vūnų. Trečias parodė, kaip iš
sivysto paukščiai, kaip jaunas 
viščiukas, po ilgos procedūros, 
išsikalęs žvalgosi i savo pasau
lį, kuriame teks jam gyventi.

Ketvirtame paveiksle buvo 
vaizduojamas žmogaus vysty 
mosi. Kadangi žmogaus evo
liucija klausytojams buvo įdo
miausia, suprantama, kad pa
veikslus baigus rodyti, pasipylė 
eilės paklausimų. Dr. Karalius 
turėjo atsakinėti į visą gausybę 
paklausimų, čia jau buvo pa
liesta ne tik žmogaus vystymo
si procesas, bet ir sveikatos už
laikymas bei ligų nugalėjimas 
ir nuo jų apsisaugojimas.

Po paskaitos p. Kuzmickas 
pasakė trumputę prakalbų, ra
gindamas žmones dauginu skai
tyti moksliškų knygų. Paskuti 
nis pakalbėjo kun. Linkus, ps 
aiškindamas, kad jo parapija

Ilere we are, ,in the jnidst 
of hard work. Although our 
season has been a verv busv 
onė, the chorai society, having 
forgotten about “spring fever” 
and whatever else gęes with 
it, hąs begun \vork on a new 
operetta, “The May Queen”.

V .s ,

Laimei yra viena labai pa- 
sukri mergaitė Lizetta, kuriai 
tenka eiti kaip 4r piršlio par
eigas, tad visi tie kavalieriai 
prie jos puola, kad ji jiems su- 
fiksytų reikalus su Alena. Ka
dangi Lizetta pati yra intere
suota' vienu iš tų kavalierių, ji 
dalykus taip sutvarko, kad tie 
nė vienas Alenos negali pasi
gauti. Galop du konkurentai 
Alenų užpuolę sykiu reikalau
ja, kad Alena dabar pati pasi
rinktų. Alena taip ir padaro: 
pasirenka, bet ne pienininką ir 
ne baroną ir ne grafą, bet pa
prastąjį piemenuką Filiną. ži
noma, viskas pasibaigia labai 
gerai. O kad dar butų geriau, 
tai ateina žinia, kad Alena tuo 
laiku kaimo gyventojų išrinkta 
geužės karalaite.

Svarbiausia, kad operetė yra 
labai muzikali ir pilna smagių, 
melodingų arijų. Operetė palie^ 
ka labai smagų įspūdį, ir yra 
suprantama kiekvienam klausy
tojui.

šeštadienio vakarą, gegužės 
9 d. bus proga kiekvienam ją 
išgirsti ir pamatyti Lietuvių 
Auditorijoj.—Ns.

yra 
čios
kiti
rie
Bet

....................   1.00
White Lead
............................ 11.25

1.00

Išradėjas 
F.' Laseck- 
(Lasevičius)

Su šiuo naujai išrastu langų užraktu 
jus galite atidaryti langą kiek jums 
patinką ir;užrakinti jį taip, kad nie
kas iš lauko pusės negalės atrakinti 
ir įlysti į vidų. Eidami gulti galėsite 
pąliktį langus atdarus, kas yra labai 
naudinga sveikatai. Jūsų maži vai
kai galės būti prie atdaro lango ir 
jie negalės langą labiau pakelti ir 
nebus pavojaus Vaikui iškristi. Lan
gai, po užrakinimo, nebarškės kad ir 
laike didžiausios audros. šie prie
taisai tinka prie visų langų ir kiek
vienas lengvai gali juos prie savo 
langų pridėti. Langų negadina. Vi
si“ dekitėš prie savo langų 
didelę apsaugą. Tuzinas dcl 12 langų pasiduoda už $4. 
Persiuntimą apmokam. Sutaupinsite daug anglių, neš 
langus, taip sutraukia, kad šaltis negali įeiti.

' Agentams didelis nuošimtis. Klauskite laišku.
, \ n Adresuokite:

KRANK LASECK
Newark, N. J.

Linksmos operetės, kurią C. 
L. Choras Pirmyn jierstatys ši 
šeštadienį Lietuvių Auditori
joj, siužetas yra toks:

Kur tai laimingoj šaly gy
vena piemenukas Filinas. Tas 
Filinas yra jau toks, kad gali 
mylėti ir myli su visa širdimi. 
Jo tos meilės objektas yra vie
na mergaitė, Alena. Piemenu
kas labai nelaimingas, kad prie 
jo Alenos gerinusi tiek daug vi
sokių konkurentų: ir turtingas 
pienininkas, ir koks tai francu- 
ziška's grafas, ir dar koks ten 
pasiturįs senbernis; piemenu
kui belieka dainuoti ir dainuo
ti, ką jis iš visos dūšios-ir da-

Hollandų
Amerikos 

Linijos 
laivu

1. Išgerkite didelį stiklą van
dens prieš pusryčius ir ke
letą kartų į dieną.

2. Užtektinai pasimankštinkit 
ore, bet be didelio savęs 
nusivarginimo.

3. Bandykit 
lygiai tų 
kiekvieną
Kiekvieni

reikalauja pagelbos ir geriau
sias dalykas . vartoti yra 
Daktaro CaldvveH’s Syrup 
Pepsin. Jūsų viduriai bus pil
niausia išvalyti, bet nebus su
silpninti ar vandeniuoti. šis 
šeimininio daktaro receptas 

tik šviežios liuosuojan- 
žolės, tyras pepsinas ir 

pagelbingi priedeliai, ku- 
negali pažeisti kūdikio, 

kaip jis pažadina tuos 
sutingusius vidurius! Kaip 
puikiai jus pasijaučiate kada 
iš jūsų sistemos būna pašalin
tos visos nuodingos atmatos.

Nuvalykit tą padengtą lie
žuvį, pasaldinkit tą prastą 
kvapą ir atsikratykit to pikto 
galvos skaudėjimo. Biskutis 
Syrup Pepsin greitai paliuo- 
suos vidurius nuo visų atma
tų, kurios padaro neveiklią 
visą sistemą. Jus geriau val
gysite, geriau miegosite ir 
geriau jausitės.

Jums patiks Dr. Caldweirs 
Syrup Pepsin skonis 
kimas jus patenkins.
bonkos

Pas Bijūnėlį apsilankius
Praėjusį sekmadienį beklajo

damas po North Sidės lietuvių 
koloniją apie Humboldt Parką, 
užsukau j Almera Simons sve
tainę ant Hancock gatvės 'arti 
North - Avė., kad aplankius Bi
jūnėlį, nes, mat jie ten kas 
sekmadienio rytą nuo 10 iki 12 
vai. susirenka praktikuotis. Na, 
ir ką; didelis būrys mergaičių 
ir berniukų 'a*psėdę apie moky
toją su pianu kampe, kad trau- 

net salė

ĮAcme-P. Ji A. Photo]

Francisco Fimbres, Arizonos 
kaubojis, apie kurį praneša, 
kad jis atvykęs į Guaymasą, 
Meksikoj, su Jaki indiečių skal
pais. Prieš penkerius metus 
indiečiai nužudė jo žmoną ir 
pavogė vaiką; tada jis prisie
kė indiečiams už tai atkeršyti.

vidurius išvalyti 
pačią valandą 

dieną.
viduriai kartais

1 — “Naujienos”, “Dirvai 
susitarę su Lietuvių agentų sąjiinga rengia 

didžiausią Ekskursiją Lietuvon >kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydo
vai prašalys visus jūsų rūpesčius Kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. 
Klaipėdoje pašitiks Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis 
ir sutvarkys kelionę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų./— Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsikreipti prie Naujienų, kad 
butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per- 
mito sugryžimui. — Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

• - 'v ’ -

Kreipkitės ypatiškai arba laišku

PILSEN M ALE VOS r— VARNIŠIAI

HARDWARE IR NAMŲ 
REIKMENYS

esanti nepriklausoma ir tinkan
ti pažangiai lietuvių visuome
nei ; kad busią rengiama visa 
eilė moksliškų paskaitų ir kad 
abelnai nepriklausomųjų tikslas 
esąs ne prieštarauti mokslui, 
bet taikintis prie mokslo ir 
šviestis.

žmonių buvo atsilankę pusė
tinai. Įžanga buvo po kvoteri, 
bei kadangi aš bedarbis ir kvo- 
terio neturėjau, tai įleido ir be 
jo. Matyt, kun. Linkus prijau
čia bedarbiams. Iš pradžių pa
veikslai atrodė kiek tamsus, 
tad pasakiau, kad duotų dau 
giau elektros. “Tu už dyką į- 
ėjai ir nori daug šviesos”, 
kažkas j nokdamas atsakė, bet 
šviesos buvo duota daugiau ir 
paveikslai atrodė gana aiškiai. 
Tik" gaila, kad vaizdų buvo kaip 
ir per mažai, bet juk tai ne pas
kutinė lekcija.

Tokių paskaitų pamatyti ver
ta. Čia iš gyvų paveikslų pa
simokinti apie gyvybės tvėrimo- 
si paslaptis. Kaip tai skirtin
ga nuo tų pasakų, kokiij moki 
no žydų biblija. Tokios moks
liškos paskaitos ateity dange 
liui biblijistų atims riebų uždar» 
bį, kuomet žmonės pažins save 
ir savo kilmę iš tikrų faktų, 
kokius mums mokslas parodo.

—Bedarbis.

Stalinui Maskvoje ir jo kardi
nolams Amerikoje: Bimbai 
Brooklyne ir Andriuliui su Gu
si un u Bridžporte.

Well, kai]> ton ir Imlų, da
bar tie “eretikai” patys gali bu
čiuoti savo pėdas, kad jos juos 
atnešė į Dcdes Šamo žemę, o 
nenunešė į Sovietų rojų, čia 
dar gali ir “iškeiktas” gyventi 
kaij> žmogus, o tenai — jie pa
tys žino, kas jų lauktų. To
kia tai yra tikroji bolševikų 
viera. Senas Petras.

Pastebėjimas Radio Klausytojams
15 priežasties, kad tautiškų “base balt” serijų žaidimas bus bro>dkastina- 
mas per chain stotis nuo 2 iki 4 vai. nedčlioj po pietų,

PEOPLES FUKNITURE CO.
RĄDIO PROGRAMAS Iš '

WBBM STOTIES, 
770 kilęcydes \

Tiktai sekantį sekmadienį tapo perkeltas nuo 4 iki 5 vai, 
nauju Cbicagos laiku... Tiliaus ir vi^ bus reguliariu laiku.

Daktaro 3 Taisyklės 
Didelė Pagelba

* Viduriams
Kokis smagus yra kada ju

sli viduriai veikia kaip laik
rodis, kiekvieną dieną! Tai 
lengva, jei jus laikysitės šių 
paprastų taisyklių garsaus 
sano daktaro:

M' Į U '

1^^
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Via įdomesnių graftų 
suranda

■« i1........  *

Žada apdėti tabaką 
naujais mokesniais

Numatoma naujas biznis 
buUegeriams

Susekta, kad Lawndalc poli
cijos kapitonas John Ptacek 
laike penkių savo tarnybos 
metų pasidėjęs į bankus $227,- 
000. Laike pirmųjų savo tar
nybos metų pasidėjęs $15,000. 
Tuo tarpu jo 
vo $4,000. Be 
kapitonas jau 
sumas pinigų
ir rastoji suma esanti tik ma
ža dalis to, ką jis laike 5 me-

metinė alga bu
to patirta, kad 
suspėjęs dideles 
išimti iš bankų

Legisiaturoj jau galutinai 
paruoštas bilius, kuriuo butų 
aptaksuojami Illinois valstijos 
naudai visi cigaretai, cigarai ir 
tabakas. Jei bilius praeis, tai 
už kiekviena cigaretų pakeli 
teks mokėti taksų 2 centus ar
ba po vieną tūkstantinę nuo
šimčio dalį nuo kiekvieno ciga
rete. Nuo kiekvieno cigaro 
reiks mokėti po 10 nuošimčių 
taksų; toks pat nuošimtis bus 
už tabaką. Valstija tikisi tuo 
budu iš rūkytojų išspausti po 
$20,000,000 metams.

Cigaretai yra jau gana aukš
tai aptaksuoti federalinės val
džios. Nuo kiekvieno 15 centų 
vertės cigaretų pakelio jau mo
kama po 6 centus taksų; da
bar teks mokėti po 8 centus. 
Dabar pardavėjai turės išgal
voti, kaip tuos naujus mokes
nius uždėti ant rūkytojų.

Kadangi Indiana, 
Missouri, Michigan 
neturi tokių taksų, 
niekas nesulaikys
arba krautuvininkus pasinau
doti nauja rūšim butlegerių, 
kad iš tų valstijų tabaką ir ci- 
garetus pristatytų. Tokiu 
du bus nauja šaka geram 
legaliam bizniui.

Kiek valstija iš to turės 
no, sunku apskaitliuoti,

Taip pat bevartant Chicagos 
miesto valdybos , rekordus su
sekta, kad virš $75,000 yra pa
dėta miesto kasieriaus smulkių 
išlaidų kasoje, tuo tarpu kai 
miesto atskaitoje trūksta $40,- 
000. Padėlių orderiai esu pasi
rašyti kaikurių aldermonų ir 
kitų miesto oficialų iš Thomp- 
soro administracijos laikų.

Gengsteriams apsun
kins bondsų gavimą i

Majoras Cermak paraše j 
Springfield legislaturai laiškų, 
prašydamas praleisti per sena
tų jau praėjusį bilių, kuriuo 
bus apsunkinama kriminalis
tams, gengsteriams lengvu bū
du gauti ir užsistatyti bondsus, 
ačiū kuriems ligi šiol visi stam
besnieji nusikaltėliai išsisukda
vo kalėjimo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

1 ’ ..........-.............

Grahoriai
<•«

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaikkti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevek 251,5 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI;
Tel. Cicero 5927

...... IRMIUI■ m mI. ||!I.

Metnviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomit St. 
kamp. i-8 ir Bkie Itiand Av«.

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

Res. Phone Faitfaz 6353

IM

Lietuvės Akušerės

[Acme-P. 0 A. Photo]

Miss Sheila MacDonald, Ang
lijos darbiečių premjero Ram- 
say MacDcnaldo duktė.

FRANCIŠKUS KNEITA

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

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

a

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA 

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

■M. ,, ..M. , ,

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy 0 Michvife 

Naujpj vietoj
6109 South Albany Avenue

A

Grabortai

Wisconsin, 
valstijos 

tai, sako, 
rūkytojus

bu
ri e-

pel
nės 

reiks naujos armijos inspekto
rių, kurie turės prižiūrėti, kad 
taksai butų uždedami, išrenka
mi, kad nebūtų įstatymas lau
žomas, kad butų naujieji but-

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

ir

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

2400 W. Maditon Sk

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

Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Piaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. CupIer,M.D. 
CHIRURGAS

Oaktey ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3' iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pčtnyčiomis 1 iki 4 v. v.Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

SVARBI ŽINŪTE~

DR. M. T. STR1K0L
Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. boulevard 7820

Namai: /

: 6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 -

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Victory 6893

Phone 
Hemlock 9252

Pitone Boulevard: 4139 
A. MASALSKIS

prie 
duodu 
electric

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 Ist Street 

•
Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 yak.
Nedčliomis ir švenead. 10—12 dieną.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 5 dieną, 1931 m-- sulaukęs 
apie 48 metų amžjaus, gimęs Lie
tuvoje. Telšių apskr., Plungės pa
rapijoj ir miestelyj. Amerikoj iš
gyveno apie 18 metų. Paliko 
dideliame nubudime 2 broliu — 
Petrą ir F'alinarą ir gimines Ame
rikoje. Lietuvoje, brolius, sese
ris ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi Masalskio koplyčioj, 3 507/ 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny ge
gužės 9 dieną, 1 vai. po 
koplyčios bus nulydėtas 
tiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,

Broliai ir Giminės.

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

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag-
netie blankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti'Lįzi-’ 
ningas ir nebrangia to
dėl, kad neturime- iš> 
laidų užlaikymui sky^ 
rių. /

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL. .

KAROLINA MATAITIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 5 dieną, 10:30 valandą ry
to 1931 m., sulaukus 
amžiaus, 
tekų 
Šiaulių apsl 
nubudime du sūnūs
Edvardą, vyrą Jurgį, pusbrolį Jo
ną Katilcvą. 2 pusseseres — Elz
bietą Petrulienę ir Oną Šlapelie
nę; Lietuvoje 2 brolius — Vladis
lovą ir Kastantą, seserį Zabelę, gi
mines ir pažįstamus.

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

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

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

Nubudę liekame, 
frtintrt, "GtaMftr 

ir Pažįstami.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

41 metų 
gimus Lietuvoje, Aukš- 

kaimę, Radviliškio parap., 
Paliko dideliame 

Joną ir
pietų iš 
j Tau-

Kneikos IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis' 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.’

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Advokatai

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CARTĘR, WIS
4

f-

1327 So. 49th^ Ct 

Telefonas
T Cicero 3'7^ C

-r-,..,4....■*

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUPTOJAS
1 Didelė- ir graži koplyčia dykai

..718 W. 18 St. v
Tek Roosevek 7532

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
r

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 
—4... ......... ..  .

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

T ei. Lafayette 4146 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 AL Qeacbocn St., Room UD 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Haltted Street 

Tek Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

i

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ryt®

Phone Canal 2 H 8 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So, Halsted St^
Rezidencija: «

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po pie® 

Phone Lafayette QQ93

\

11
Rbom. 1S

A. A. OLIS
A. VASALUS

ADVOKATAI
^outh La Saite Street
H ' Tel. RandoMt 0332 
«uo 9 iyt«r 8d 5 tA vak,

________  Tet.SVKto'V Q$42 
Valandos — 7 iki 9 v^kar*

Olis—Utarm, Ketv.“ ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa vale*

v

Lietuvis Advokatas
Iki- 3 vai* kortuose — nuo 3 iki 9 

Sukatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Av«.

‘TeK Puflman 5950—namų Pult 6377 
. W ofise 5UtartL 

127 N. Dearbom St
Ketvergaia ofisai uždarytu

T

<
Ai

Undertaking Co.
Wm, A. ‘ Pakorny 3

Koplyčia dykai . ;

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161 V

Lietuviai Gydytojai

. Phonc Canal 6222

t -Vyra#, Suims ir Dūkti. .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

i Vai.: 1—3 ir 7-

Telefonas Republic 7868

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted S t.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedčliomis nuo, 10 iki 12.

—8: Nedi 10—*1'2 rytu
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Ane.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A, R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

t Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

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

Tel. Cąlumet 3294 
Nuo 9' iki 12 'vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Namų Tek Ravcnswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Mitivaukee Avė.
(kambas North ir Damen Avės) 

Tek Brunswfck 8281 
‘ Utąm., Ketv. ię Sųbatomh, 

Ofiso1 valandos: 1-3. it 7-8. p. tų.
Nedčliomis pagal' susitartai

»■ -r...........r . 1 - .......ii....... ... ..................... . 11 1 ■"

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

4142 Avenue

Valąndps 1< 1 ryęo iki 1 po pfcriL 2 iki
- 4 ie 6 O 8 vak., Nedėlioip nųb- 1 o 

. iki ii dieną;
___ --t-,.! e

■Ii IRH iniiii —I > I ašimi

A. LDavidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 51Q7
VALANDOS:

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

. apart šventadienio it ketvirtadienio

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

1931 m., sulaukęs 51 metų amžiaus, gimęs Mikniūnų kaime, Kamajų 
parapijoj. Ežerėnų apskrity].

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

Kūnas pašarvotas, randasi graboriaus Lachavičiaus koplyčioj, 2314 
Wcst 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 suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.'

Nuliūdę liekame, >

Broliai, "Sesuo, Pusseseres ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. D. Lachavich, Tel. Roosevelt 25 15

VILMA TEREVIČIENĖ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ligo
ninėje gegužės 5 dieną, 12:30 va
landą dieną 193 1 m., sulaukus 
19 metų amžiaus, gimus Rygoje, 
užaugusi Goodman, Wis.

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

Kūnas pašarvotas, randasi Car 
x ter, Wis.

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

<

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

Nubudę liekame,

Vyras, Motina, Brolis 
ir Giminės.

J,Lulevičius
GRABORIUS IR ‘ 

^LSAMUOTOJAS 

Patarnauju laidotuv^- 
Hfcį' vreose miesto ir 
metėlių dalyse. Mo
derniška koplyčia 

fe veltui.
Bta&S. Halsted St. 
^1 Chicago. III.
Tel/ Victory 1115

8

PADĖKAVONfi

k.

PIGIAUSIAS LIĘTUVI5 
GRABORIUS CHICAGOJ 

-Laiclptuyėse patarnau
ju . gėriau ir pigiai!, 
riegu - kili todėl, kad 

■i ' priklausau prie1 gra- 
1 - bų išdirbystės. >

OFISAS:
668. W. 18th Street 
v Tek Canal 6174
—' SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
TeL-Victory 4088

> Dentistas
1 4712 South Ashland Avė.

Tek Boulevard 7589-
Ofiso vąlandps 10 ryto, iki 8 vakaro. 

Residence Phone Hemlock 7691
■ - ..... . y-., ,. ............. . , i

Pfeonp Boųhvatd 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
vmįš Marshali Drog store, arti 47 St.

DR. J. J. KOWARSKAS 
■ GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3 

Tel. Prospect 1028
Rez. 23,59 S, Leavitt St. Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartą

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd SL 
Arti Leąvitt St.

Telefonai Ganei 2552
Valandos 9 . ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

i.... .

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Jieva Kazlauskienė 
po tėvais Kasmauskaitė 

kuri mirė balandžio 24 dieną ir palaidota tapo balandžio 
28 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją i tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimų iš 
musų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tėvui, kun. kleb. Baltučiui 
ir kitiems kunigams, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą ir už pasakymą pamokslo; dėkavojame gra- 
boriui Ežerskiui, kurs savu geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jį j amžinastį, o mums palengvino 
perkošti nubudimą ir rūpesčius, dėkavojame grabnešiams, 
gėlių aukautojams, mišių aukautojams, vargonininkui ir 
visiems tiems, kurie atjautė mus nuliūdima valandoje, ir 
pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau, musų mylima moteris ir motinėlė, sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje ir lauk mus_ateinant pas sa- 
VL’ . - Nuliūdę *

’f/.

^■1

"K

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatihgą ir rumąi 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai .reikalingas*.

JŪSŲ GRĄBORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vui TMonai-. YARDS 1741 ir 1742 -

Tell Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Vai: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9 
vai. vakare. Nedčliomis pagal sutartį) 

4847 West U Street
r CICERO, ILL.
i ,įi |m 1.ĮHL, J|».».M 1 r'if'y—i...... m ■1 .i ...

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 pie- 
tųs kaipo, patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 

-metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 181* St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10-—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3'0 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 '
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Sts. 
. Ofiso Tel. Central 2978 
Namų TeL Hyde Park 3395

................................................... ....... iii ■■■

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

2 lubos 
CHICAGO, ILL. 
JIALISTAS DŽIOVOS

4729 South Athland Avė.
• į

SPEęiALI$_.__ _
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nędęk nuo IQ iki 12 v. dieni 

Phonę Midvay 2530

“ORTO. L. MADGĖ
.DENTISTAS

4930 W. l-3th Sc. Tel. Cicero 49' 
Dūlei sunkiu Jalta kainos nuplaktas

Sidabro «ill|Waį ----- ------------- -------
Pareeliano Filliiurai ,------------------------ JUO
Aųkslnfis CpoMrna —------ — 0.00

tr Xč.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžljnnaa Bbrdcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo. 6*P 
. Telcpbonc Roosevek 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96(g)

V. NV. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS '

29 S. La Šalie St. Room 730 
Tel. Centrąl 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talmaa Av. 

Tel. Pfospect 3525
—w  1 " ' -  ——. 1 ■*

Paul M. Adomaitis
Advokatą®

Ofisas vidmmiestyje 
Room 2444, 

One North Ltt Šalie Bldfh 
One Nąrtb La Saįle St.

(Cor. La Salk aųri Marfkon Su.) < 
Ofiso Tai. State 27044 44it

, M ,, ... ................................

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

463. L So. Ashland Avė.
. Tel. Bonfevatd 2*800
;. Re& 6515 So. Rockmell S^ 

Mm « V* •
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jaunųjų Balsai
žemiau dedamas pakvietimas 

j operetę “Gegužės Karalaitę“ 
yra atsiųstas vienos čia gimu
sios jnunos choristes.

Pirmyn Chicagos 
tuvių Choras

Nekartų kokiam tai viešame 
susirinkime ar šiaip privati#- 
koj draugijoj atsiranda koks 
nors barzdotas psichologas, 
kuris savo kalboje pranašauja 
liūdnų ateitį musų lietuviškam 
jaunimui. Sako: Kaip tik tie 
visi seni dvasios auklėtojai 
pranyks ir nebebus kam ra
ginti jaunimų prie išsitobulini- 
mo, ir tada užges visas lietu
vių veikimas.

Kiek man yra tekę čia Chi- 
cagoj būti jaunuolių tarpe ir 
kiek aš suprantu (žinoma, ne 
labai daug), galiu tikrinti, kad 
jaunimas pats savo pastango
mis, pažadintas tos įgimtos 
lietuviškos dvasios, žengia net 
prie aukštesnio* laipsnio išsito 
bulinimo, negu musų tėvai kad 
sapnavo. Dabar jau atėjo tokie 
laikai, kad jaunimas ragina se
nius prisidėti prie jų darbo ir 
eiti pažiūrėti kų jie veikia.

Tų visų faktinai įrodo Chi
cagos Lietuvių Choras Pirmyn, 
kurio sųstatas ir yra maždaug 
iš vien čia augusio jaunimo.

Daug apie “Pirmyn“ chorų 
nerašysiu, kitaip sakant negir- 
siu, nes jis dalyvavo beveik 
kiekviename šio sezono paren
gime, ir gausus aplodismentai 
reiškė publikos malonų atsi- 
nešimų pilnų simpatijos jau
nam vedėjui, kuris džiaugėsi 
savo pilniausioj kontrolėj di
delio choro.

Visiems jau yra žinoma, kad 
“Pirmyn“ choro priešaky Mfb'-

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Iš Radio WCIII Stoties 
1490 kilocycles

Nedėlioj, Gegužės 10, 
nuo 3:30 iki 4:30 po pietų 
(Chicago daylight Saving

Time) 
Kalbės

B. KARDELIS
P. S. Ieškokite WCHI sto

ties prie pat krašto ant jūsų 
atimtuvu.

Kožnų nedėldienį nuo 3:30 
iki 4:30 po pietų.

EXTRA EXTRA

BALIUS
ATSIBUS SUBATOJ, A

May 9,1931 m.
Tautiškos Parap. Svet.,

3501 So. Union Avė.

Pradžia 7:00 vai. vakare.
Bus 3 išlaimėjimai, 1 floor lamp, 2 

gramafonus, 3 dziegurius. Įžanga 35c.
Tas pats tikiets bus geras dėl laimė

jimo. Kviečiame jaunus ir senus prie ge
ros muzikos praleist smagiai laiką.

Kviečia KOMITETAS.

gas muzikas p. K. Steponavi
čius. w ?'

Nežiūrint v to, kati . pavasario 
gamta mus visus vylioj n į lau
kus tyro oro pakvėpuoti, ti
kiuosi, kad kiekvienas atras 
nors valandų laiko šeštadienio 
vakare t. y. gegužės 9-tų dieni 
8-tų vai. vakare ateiti į Lietu
vių Auditorijų pasižiūrėti, pa
sigerėti ‘‘Gegužes Karalaite“, 
Tai operete, kurių rengia Chi- 
cagos Lietuvių- , Choras Pir
myn

Kviečiu visus kUoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes šis yra 
paskutinis parengimas “Pir 
myn“ choro šį sezonų.

Rytoj!”

pavasariui Chicagos
Choras “Pirmyn” 

pabaigti sezoną su 
gražios ir links-

ONA BERKIUTfi
Lietuvių 
rengiu#! 
perstatymu 
mos operetes “Gegužės Kara
laite“. Artistai pati jaunuo
menė, rengiasi iš visų pastan
gų. Taigi ir Simfonijos Orkest
rą ir choras patieks daug mu- 
zikališkų kurinių ir dainų po 
vadovyste gabaus, mokytojo 
p. Steponavičiaus. Visa tai bus 
vakare, rytoj, gegužes 9 d., 8 
vai. vak. O po perstatymo bus 
linksmi šokiai ir tada galėsi
mo pasipažinti ir pasišneku
čiuoti su savo draugais. Rytoj 
visi į Liet. Auditorijų. Iki pa
simatymo! -^-Ą. K.

Iš Teisybės Mylėtojų 
Draugystės pastogės

Balandžio 12 d. įvyko T. M. 
Dr-tes pavasarinis balius. Ba
lius nusisekė gerai. Prisirašė 
apie 30 naujų narių, tarp ku
rių didele dalis abiejų lyčių 
jaunimo. Buvo dalinamos do
vanos nariams nesirgusiems 
per 12 metų.

Ateinantį nedėldienį, gegužio 
10 d., 12 vai. dienų, įvyks mė
nesinis susirinkimas. Geistina, 
kad visi pripildžiusieji aplika
cijas atsilankytų ir formališkai 
įstotų į draugystę. •

Taigi musų draugystė auga 
ir bujoja. . Jęi. nariai pasidar
buos, yra vilties, kad iki Nau
jų Metų suorganizuosime 500 
narių ir- $16,000 - kapitalo.

' Sekretorius S. Narkis.
• ■ • 7. ■■ ■ '■ v ■ ; \ ' •

SkiIvio Gyduolė,
Kuri Patenkina

“Cbathman, Ont.. Canada, balandžio 
12. — Aš esu Trinerio Kartaus Vyno 
pasekmėmis pilnai patenkintas. John 
Lukša*'. To jus ir trokštate, jei jus 
kenčiate nuo konstipacijos. prasto apeti
to, galvos skaudėjimų ir panašių skilvio 
pakrikimų.

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

yra pastebėtina gyduolė, kuri padaro tai, 
kas jai yra skirta ir kenčiamieji nuo 
skilvio tai prisiekia. Nežiūrint kokius 
vaistus jus esate bandę, čia yra tikra pa- 
gelba dėl jus. Jis nebūtų galėjęs būti 
markęte per 41 metus, jei jo pasekmės 
nebūtų absoliučiai patenkinančios. Dau
gelis daktarų jį prirašinėja, nes jie žino 
jo tobulą formuįą. Pas visus aptieki- 
ninkus, mažos ir didelės bonkos.

Rusiškos ir Turšikos Vanos
12th STREET '

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelc Rd. 
arti St. Louu Avė, 
CHICAGO. ILL.

ši jauna dainininke, vienu 
veikliausių Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn ir Mergaičių

perstatomoj operetėj “Gegu
žės Karalaitė“ vienų iš vado
vaujamų rolių. — P-lė Berki li
te labai gerai pasirodė dainuo
dama solo Gegužės Pirmos ap- 
vaikščiojime.

Ji yru jau dainavusi M. Pet
rausko bperetėj “Kaminakretis 
ir Malūnininkas“., Dabar dai- 
nuo apsukrios merginos Lizet- 
tos rolę.

Naujienų Ekskursija
Sekanti didžiausia ekskursi

ja Lietuvon, rengiama per 4 
didžiausius lietuvių laikraščius 
Amerikoje, kartu su laivakor
čių agentų susivienijimu, išt 
plauks birželio 6 d. laivu “Ro- 
tterdam“. Be jokio rūpesčio su 
bagažais iki Klaipėdos.

Nors laiko jau įiedaug, bet 
Naujienų laivakorčių skyrius 
turėdamas gerą, patyrimą, su* 
tvarkys jūsų dokumentus ir 
suspės Visktt prirengti Tuojau 
kreipkitės dėl iriftirihacijų j 
Naujienas, 1739 S. Halsted StĮ

Bridgeportas
J, Mauručiui gatvekary 

išvogė $37.00

Gegužės 5 a. važiuojant Hal
sted gatvės gatvekariu į nūes- 
ų kišenvagiai ištraukė p. Juo* 

zui Mauručiui iš ■ Itišeniaus - z v f . <■
$37.00. Mauruti# važiavo į 
mieštų pirktis siuto ir nuvažia-- 
vęs bei siutų išsirinkęs žiuri, 
<ad kišenini tušti. Kada, kur 
ir kas išgriebė pinigus, jis vi
sai nepajutęs. Visokių “pro
cesijų“ ir ^profesionalų” yra 
didmiesčiuose.

Senas Petras.

WISSIG.
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitoną*

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUS1OŠ ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uŽnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. .• Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metu ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas ' 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

lt J6 SCu . pjurapas Cnerford 557$

kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. .• Jeigu kiti ne 
Jo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jut 

Praktikooja per daugelį metu ir Išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai OFISO VALANDOS: KasdĮe nuo 10 valandos 
1

flOMFų M Keti

•J.. >.
-f!t. .
j-.','. .i»-- .rAį* kA's,

PRANEŠIMAI
^Gegulės Karalaitė” operetę stato Chi

cagos Lietuvių Choras Pirmyn, subatoj. 
gegužės 9 d., Lietuvių Auditorijoj, pra- 
ižia 7:30 vai., vakare. Po perstatymo 
>us šokiai, prie Simfonijos orkestro. 
Viskam . vadovauja t K. Steponavičius. 
Gerbiama Chicagos publika kviečiama at
silankyti. —- Komitetai.

Weit Side. — S. L. A. 109 kp. lai- 
cys 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.

V — Valdyba.
. A

Baliui su laimėjiųiąis subatoj. May 9, 
1931, Tautiškos Parapijos ... svetainėj, 
3501 So. Union Avė. Pradžia, 7-tą 
valandą- Rengimo Komitetas.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. IV. oft A. 
susirinkimas įvyks pėųtyČioj, gegužės 8 
d.,. Amalgamated Centro name.' 333 So. 
Ashland Blvd-. 7:30 vai. vak. Taipgi 
šiame susirinkime bus daug svarbių reir 
kalų. Malohėkit dalyvauti visi.

, . Valdyba.

Town of Lake. — Dr-stė Lietuvos 
Sūnų, No. 1. Priešmėtinįąme susirin
kime gruodžįo 6 d. 1930»m. nutarė 
Draugystę likviduoti < ir pinigus pasida
linti, įr metinis susirinkimas sausio 3 d. 
1931 m. tą nutarimą, užtvirtino. Da
bar jau yra visi pinigai padėti pas John 
J. Zolp, 4559 So. Paulina St. ir yra 
nariam* išmokama. Nusineškit savo mo
kesčių knygelę ri atsiimsite /savo dalį.....

L. Geležinis, rašt.
>1. • . •• • '•> 3 .< J .

------------------------------- .

Draugystė Lietuvai Vėliava. Amerikai 
No* f 1',. laikys niėnėsįnį siiririnkim^' ^e< 
Žužės 10 d., 1 valandą po pietų Antano 

Resnos svetainėj. 45P1 S. Paulina St. 
braugai ..'ir draugės meldžiu atsilankyti, 
o išgirsite daug naujo* , Sekretoriiis,

J'.- <ę... v..

t-’/

" ■ vr.7^?.rr ......"'

Lietuviai dalyvaus 
Gegužės 19 d. 

parade
Apie 30 Liūtų paroda 

fielde'
Soldier

Margiausių ■ reginių 
Ųhicagos Jubiliejaus 
pabaigai rengiamą# didžiausias 
tautų paradas Sojdier field, 
antradienio vakarų gegužes 19 
d. Toje tarptautinėje parodoje 
rengiasi dalyvauti apie 30 tau
tinių grupių su savo kostiu
mais, šokiais, žaislais, dainomis 
ir kt. Kiekvienai tautai bus

suteiks 
savaitės

. . <■ .

Gėles dėl Motinų 
Dienos

Tai dienai gaunamos puikiausios gėlės

Apie 20 metų atgal Motinų Diena 
pasidarė gana populiarė ir nuo to laiko 
ios populiarumas nuolatos vis labiau ir 
labiau augo, 
terų organizaciją 
dienį gegužės 
šventę pagerbti motiną, 
paskirti dieną pagerbti savo motiną vi- 
siemš pštilco- ir greitai prasiplėtė.

Dabar Motinų pieną yra proklamuo
jama Jungt. Vąlst. prezidentė, < kitos ša
lys irgi priimš t^ mirjtį ir dabar Motinų 
Diena yra švenčiama veik visose civili- 
lizuotose šalyse. . ,Laipsniškai ši diena 
patapė.glreiČiacr doVanų diena ir pirmąją 
vietą tarp’ dbvanit užėmė gėlės, nes kas 
yra tinkamesnio1 -į|ž ĮgČles išreikšti mei
lės sentimeiitą? Toijel gėlės patapo Mo
tinų- Dienos simbolu ir jos laukia jūsų 
pas kiekVlffiir k^tlęįpinlįą visoje šalyje, 
af tai didelianie mieste, 'ir tai mažiau- 
siame kaimelyje,,. A,

Bet ne visuomet taip buvo, nes is- 
pradžių nėbuvd ^6fctrIinlA gėlių tai die
nai. Kada užęidavo .didesnis pareikala
vimas, gėlių pritrukdavo it jų kainos 
žymiai pašokdivo augŠtyn. Bet au
gintojai dabar auginą gėles specialiai tai 
dienai ir jų trukumo daugiau nebepasi- 
reiškia,' jiį dabar galima gauti užtektinai 
jr už.jžemas kainas. (;

šiemet gėlių augintojai savo geriau
sias gėles išlaikė Motinų Dienai. * taip 
kad7 sūnūs, duktė ar vyras nereikalauja 
bijotis, kad jis negaus gražiųjų gėlių iš
reiškimui savo meilės ir prisirišimo sa
vo geriausiai motinai, nes kiekvienam jo 
motina yra geriausią motina pasaulyje.

Kvietkininkai- yra prisirengę jums pa
tarnauti ir jie sudalys tokius gražius 
vainikus, kad kiekvienos moteries širdis 
pradės smarkiau plakti juos pamačius. 
Užmerkite akis ir .įsivaizduokite savo 
motinos džiaūgšiną, ' kai ji gaus tokį 
puikų vąinj|tą, kokis yra parodytas ki
toje Šio laikraščio vietoje. Bet dar gra
žesni vainikai ir bukietai randasi pas 
kvietkininktis, *riįe< jb gtafyimo jokis pa
veikslas negali iikrftai pęiduoti.

C. JOSEPH

Philądelphijoj viena mo- 
paskyrė antrą sekma- 

menesy kaipo naciohalę 
Ta mintis

.• . • :v ' y.
NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 

. ĄGĮSNTAS , '

r Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springfield, III., apięlin- 
kes» - užrašinėdamas- -/‘Naiijie-

Kpr jis atsilankytų, ines .pra- 
šomę,; “Naujienų“ skaitytojų 
pagelbėt! jam, kad jo darbas 
galetijį butl sekmingešnis. Per 
j į ga|įma ir atnaujinti prenu- 
merdtą.—-N-nų Administracija

»■- 1 ;...........j................................i .............. ........ .........

IJetnyių; Tau tiško® Parapijos 
y -jrengusias / ,

MASKINIS BALIUS
su prizais, moterims ir vyrams

Gegužes-May 10, ’31
J Pradžia- 7 vai. vak.

“ Taiptiško J svetainėj, ’
3501 > Š. Union Avė.

Kviėčiftfnė višas ir visus
Klebonas kun. Linkus ir 

; Komitetas,
.................... M ■■m

n IT SI 711 VAU Į** V 
Daugelis įpirnlujii itypu&fa 
dažnai eiti sugadinama ko« 
Imu norą mažu iš pažiūros 
daiktm
TAI yra plukti JėigU ftalj taip 
J4 padaryt Jog kllkin patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti Jums f Ui 
pirmin. ' / ,

Pavyzdžiui, Jęigd Žmogaus 
dantis yra nešvarus, Ui Jus no
toms ar nenoromš tiltesite ta 

■ kaipo užmetimą tam žmogui, p 
tuo tarpu gal-but toks Pat uz- 

’ metimas yra daromas ir jums.
Ldetsrfao, dantų tepšlš'i valo 

dantis nauju budo. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištlkro Šveiči# n0rasky-

. ...j,^’tnu'sun-
os tapo ii-

DideU tubS LJsterine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptičkonu. 
Lambart Pharmacsl Co, Saint

rištas.

Ji-'Jį

duota po 10 minučių laiko.
'Į tamtikrę subkomitstų pir

mininkais įeina: Lietuvių: Juo
zas J. I^liap; Vengrų Dr. A. M. 
Baiothy; Francuzų*kanadiečių: 
P. J. Poleųuin; Kiniečių: G. II. 
Wang; Lenkų: Walter Wiec 
Worek; Ukrainiečių: Dr. Sie
mens; žydų: Miss Toby Gold- 
stein; Rumunų: ohn Spornik; 
Kroatų: Mrs. Skyork; Asyrų:

SMUIKO LEKCIJOS 
Klesa iš keturių. 75c kiekvienas. 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jUsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

x •

Phone Humboldt 8559

e/^^MAILOR
Room 704-705 7 

1608 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO 
--- --------------

Specialistai, irydyme chroniškų Ir naujų H- 
eų. Jei kiti negalėjo jumis iSeydytl, ateilan* 
kykit pas mane. Mano pilnas iSesrzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei ad apsi- 
imsiu jus- gydyti, sveikata jums surryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

* ’ ' " ‘ i yra.po galutino ifiegzaminavimo—kas Juma

Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Dr
20 St.

po

Kiekviena,., moteris kuri nori gražiai 
apsirepgti,- bet neturi ganidųai pinigų, 
kad nusipirkti; naujausios mados jiibus, 
gali' MADŲ KNYG^ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
flO CENTŲ/ o patentas kurį išsi- 
Hnks sau suknelei tik 15 centų.
r? ' ’
į. Taip bus pigiau ir smagiau.
• ‘ Rašykite tuojaus į

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

IŠMALEVOK SAVO
NAMUS VASARAI

MlHlfe

- - ‘—
Daleiskit suteikti jums sdrprizą jūsų 
gyvenime . . . apie žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom naują staką. At- 
silankykit j musų krautuve

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063

SPECIALI# IŠPAR
DAVIMAS MALĘVŲ 
Dutch Boy Whlte 
LeadlOO svarų

510-98
Pure Boiled Linse 
ed 011. gal.

$1.00
X 1 ' ■ *

4 colių j ruberį {sodintas CQf* 
šepetys ...............  vvV
Sienų popiera 1 f>A

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St

Telefonas Boujevard 3998 
\>wnwiHi"i ■■b.ini iTinriii tftu

A..’. • . ’Zw .

L’t.. i.

'J-.Lk'L;..;.

ĮMixed

_______ Penktadienis, geg. 8, 1931
Y. L. Yames; Amerikos Indio- 
nų; S. II. Peters; šveicarų: Eu
gene J lildebrand; Japonų: H.
S. Shimizu; Italų: Dr. Castruc* 
cio, ir Grokų: Paul Šėmos.

[CLASSIFlEDADS.į
Educatlona!

Mokyklon
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paakoloa

Skoliname Pinigui ant pirmo mor- 
giėtaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mėn. ir ant 12 metų, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted Sc.

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

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

Business Service
BiznioPataroavimag

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, ne
dėliomis 9 iki 1. Abbott Lumber Co., 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321

Automobiles

ĮciaSSlFIEO AŪS.j
For Rcnt

RENDON 4 kambarių flatas. elektri
ką, vanos, labai pigi renda.

4213 So. Campbell A ve.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

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

5200 So. Westem Avė.

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

4358 S. Honore St.

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

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. 1 Atvažiuokit 
patys — pamatysite.

Lietuvis savininkas
28 N. Halsted St.

RESTAURANTAS parsiduoda ar iš
simaino ant automobiliaus. Kas pir
mas, tas laimes. Pasiskubinkit. F. G. 
Lukas 8 Co., 4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI barbernė, dviejų kė
džių. labai geroj apielinkėj. 
tų apgyventoj. 
dviem 
vietos, 
rodyta

visokių tau- 
nebrangi, suRenda 

ruimais. Priežastį patirsite ant
Pašaukite telefonu 

vieta. 
Telefonas Virginia 1475

Klauskite barberio

— bus nu-

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

PARDAVJMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Taipgi ir na
mas, viršuj 4 kamb. ir prie storo 3.

6009 S. May St.

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 gasolino stotis, arba 
mainysiu ant mažos prapertės. Prie ge
ro kelio. Archer Avė. ir lllth St., Sag 
tiltas, Lemont, III.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

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

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

DU ir pusė akerio žemės su maža 
trioba, netoli Chicagos parsiduoda tik
tai už $1250.

Telefonuokite''Grovebill 1965

NORIU parduoti I.V2 metų German 
Police šunį. Priežastis pardavimo ne
turiu vietos laikyti. Atsišaukite po pietų. 
5648 So. Shields Av„ 1'lubos.

Exchange—Mainai
KAS KA TURIT MAINYTI?

• Mainom nathus, farmas, lotus, viso
kius

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaishi

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

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU vidutinio amžiaus vaiki
no arba našlio. Esu našle, bagota, no
riu uždėti biznį, ale vienai per sunku. 
Malonėkit kreiptis laišku. Box 1293. 
Naujienos, 1739 So. Halsetd St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

)’ IEŠKAU darbo prie biznio arba na 
mų taisymo, 
steam ar electric. 
mus.

Turiu šoferio laisnį, gas, 
Turiu gerus paliudiji- 

Dirbsiu už mažą atlyginimą.

• C. JANSON 
1438 So. 50 Ct. 

Cicero, III.

Partnere VVanted
Pusininku Reikia

IEŠKAU 
biznį. 
Street

partnerio i Road House 
John Sedorko, 3908 West 111

Heip VVanted-—Malė
Darbininką reikia

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

Atsišaukite, 10 vai. iš ryto arba po 
vai. vakarei

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

5

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

DARBININKO REIKIA , 
Kas norėtų janitoriaus darbą, aš ap

leidžiu darbą, vertės $300 į mėnesį. 
KAS turėtų . pinigaįs paskolinti ant 

morgičio $3500 dėl nupirkimo gyvulių 
ir mašinų. 

MITTKUS 
1508 N. Leavitt St.

Furnished Rooms
RENDON kambarys dėl vieno arba 

dviejų vyrų. .
7007 S. Maplevvood Avė., 2 luboą

biznius.
C. P. ŠUROMSKIS CO.

2552 W. 69 St.
Tel. »Prospect 2300 

ir 3222 So. Halsted St.
Rez. vakarais ir nedėliomis

6101 So. Whipple St.
Tel. Grovebill 0017

Real Estete For Salo
Namai-ŽenaS Fardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkėę ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir aod mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

SAUGIAUSIAI PINIGAMS
Čia yra proga nupirkti namą už 

$1200 cash. 2 flatų po 5 kamb., ant 
2 lotų ir 4 mašinom garažas. Morgi- 
ėius iš bankos $4000. Kaina tik 
$5,500. Randasi ant Homan Avė., prie 
95 St. * l

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

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

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

Boulevard 0.611 ar 0774

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

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 20 flatų, kas nori, gali nupirkti 
Eusę namo -—10 flatų, su mažu įmo- 

ėjimu. Man reikia partnerio prisidėti, 
bus gedaus laikyti namą. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos. Kreipki- ' 
tės adresu, 6425 S. California Avė.

SAVININKAS PAAUKOJA

6 kambarių presuotų plytų, 2 karų 
pritaikintas garažas, šonu įvažiavimas, 
karštu vandeniu Šildomas, tile virtuvė ir 
maudynė 7 pėdų. 40 pėdų lotas.

10537 S. Campbell Avė.
Tel. Beverly 8345

■Ut




