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N. Y. Times rašytojas dėl 
Lietuvos-Rusijos sutarties

New York Times korespon
dentas Maskvoje, WaRer Du- 
ranty, savo kablegramoj apie 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
nepuolimo sutarties atnaujinimą 
dar penkeriems metams, sako:

“Nauja sutartis tarp vienos 
didžiausių ir vienos mažiausių 
pasaulio respublikų yra susido
mėti na ir dėl to, kad ateinan
čioje Tautų Sąjungos konferen
cijoje, kurioj, kaip- girdėt, da
lyvaus turbut ir Sovietų dele
gacija, pasireikš pirmas jėgų 
išbandymas tarp naujo susigru- 
pavimo Europoje ir karo laimė
tojų, kontroliavusių nuo pat 
karo paliaubų.

“ParyžisKis Londono Spec- 
tator’io korespondentas savo 
nepaprastai interesingame laiš
ke neseniai pareiškė, kad fran- 
euzai šiandie esą—kaip tie in
kvizitoriai prieš Galileo Galile- 
jį—apstulbę iš baimės dėl to, 
kad ‘Europa, juda,’ ir kad jie 
jauste jaučią, jogei tas nesulai
komas judėjimas nieko gero 
jiems nelemia.

“Taip, Europa juda ir, šiaip ar 
taip, tenka tik stebėti, kaip to
li Sovietų diplomatija— palie
kant visai šaly bolševikų pro
pagandą ir Kominterno darbuo
tę—tą judėjimą koordinuoja ir 
kaikurias jo sva^bįgpsips vie
las tampo. »

“Rusai turi vieifą didelę pir
menybę: jie dirba jauktu. Kiek
vienas, kuris ką nors žino apie 
užsienių ambasadas, valstybių 
departamentus ir diplomatinius 
atstovus, žino, kad didelį vaid
menį vaidina asmeninis senti
mentas. Atsitikimas su Ameri
kos ambasadorium Pagc Lon
done per pasaulinį karą—kaip 
Robertas Lansing savo memua
ruose atskleidė—parodo, ką ga
li tuo atžvilgiu reikšti ‘indivi
dualizmas.’ Bet Sovietų užsie
nių politika yra vedama vienos 
geležinės rankos, o jos ątstovai 
užsieniuose glaudžiai bendradar
biauja pagal suderintą ir nusta
tytą planą.

“Jei jūsų korespondentas ne
klysta, tai rusai dabar dirba, 
stengdamies sukurti opoziciją 
prieš Francijos hegemoniją Eu
ropoje. Jie nepraleidžia nė ma
žiausios progos ir neniekina 
nė jokiu nariu tam grandinini 
sunerti. Lietuva tėra mažas 
narelis, bet ji turi didelę bylą 
prieš Lenkiją, tą svarbiausi 
Francijos vasalą:—bylą dėl Vil
nia ut. O ta Lietuvos byla prieš 
Lenkus yra dagi geresnė, ne
kaip Vokietijos byla dėl Silezi
jos, kuri ateinančiomis savaitė
mis gali sukelti kai 
bruzdžio Genevoje.

“Tautų Sąjunga 
pasmerkė generolo
smurto žygį, tačiau Lenkija lig- 
šiol tebelaiko Vilnių okupavus.

O tai yra vienas silpniausių po
karinės Europos sistemos, ar
ba, kaip rusai sako, ‘Versalės 
traktato sistemos,’ punktų, ir 
pVieš tą sistemą Sovietų vals
tybė mobilizuoja savo jėgas, pa
lengva, bet su apsvarstytu pa
siryžimu.“

NEW YORKAS, geg. 8. — 
Gubernatorius Roosevelt iške
liavo j Franciją atlankyti ser
gančią savo motiną.

Briandą šautuvais 
gina nuo gaujų

Mirtis Briandui!” šaukia Pa
ryžiaus monarkistai

PARYŽIUS, gegužes 8. Ap
saugoti nuo pasikėsinimo prieš 
gyvybę Francijos užsienių rei
kalų miinsterio Aristido Brian- 
do, jo kabinetas tapo.apstatytas 
stipria ginkluota sargyba, po 
to kai gauja monarkistų pada
rė puolimą ant atstovų rūmų.

Netikėtai pasirodžiusi kelių 
šimtų monarkistų studentų 
gauja, kuri šaukė “'Mirtis Bri
andui!“ buvo policijos greitai 
išskirstyta. Apie pustuzinis bu. 
vo įsiveržęs į rumus kai tik tuo 
laiku kaip Briandas ėja iš rū
mų, ~ išklausęs interpeliacijos 
dėl Vokietijos-Austrijos muitų 
unijos. Briandas buvo skubiai 
palydėtas į automobilį.

Patirta, kad Birandas nuo ku
rio laiko gauna daug grasina
mų laiškų.

Nacionalistų įsiutimas prieš 
užsienių reikalų ministerį Bri. 
andą aiškinamas tuo, kad jie 
jokiu gyvu budu nenori prileis
ti, kad Briandas kandidatuotų į 
Francijos prezidentus. Briando 
populiarumas leidžia spėti, 
kad jis, jei kandidatuos, gali 
būti išrinktas.

Traukinys užgavęs 
busą užmušė 5 vai

kus; 23 sužeidė
MERCED, Cal., geg. 8. — 

Skerskely, netoli nuo čia, trau
kinys užgavo mokyklos busą, 
kuriuo . buvo vežami namo 
mokyklos 
vaikai, 
užmušti, 
sužaloti, 
ligoninę.

Bušo
gar, taip pat rimtai sužalotas.

iš
i dvidešimt astuoni
Penki jų buvo vietoj 
o visi kiti skaudžiai
Visi jie nugabenti j

vairuotojas, D. Creg-

kurio sam-

formaliai
Želigovskio

Orient kasyklos pradės 
vėl dirbti

FIRST
Ir Guinejos revoliucija 

nuslėgta
LISABONAI geg. 8. — Re

voliucija, kuri kilo Portugalijos 
Guinejojo ir,, uuo balandžic 17 
ligi geg. 6 valdžią laikė revoliu
cionierių junta, lapo valdžios 
kariuomenės patremta. Sukilė
lių vadai, kurie buvo pabėgę 
laivu Maria Amclia,' tapo por
tugalų valdžios suimti.

Ispanija pareikalavo 
kad Vatikanas at- 

šauktų kardinolą 
f I • <

fcgORHS

WEST FRAN'KFORT, III., 
geg. 8. —Vietos Orient kasyk
los No. 1, kurios per keletą sa
vaičių buvo uždarytos, ateinantį 
pirmadienį vėl pradės dirbti. 
Pradžioj bus priimta 400 an
gliakasių, o paskui, laipsniškai, 
bus priimta iki 1,200 žmonių.

Kas Dedasi Lietuvoje
Buv. katalikų kunigų 

palaidojo stačiatikių 
kapuose
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Amerikos Darbo Federacijos lyderiai, kurie laikytoja an- 
konferencijoj Washingtone paskelbė kovą su prohibicijos 

Joseph Weber,
prezidentas; Mathew Woll, A. D. F.

dai 
įstatymu. Pirmoj eilėj (iš kairės į. dešinę): 
muzikantų federacijos 
viceprezidentas, ir I. M. Ornburn.

Grenlandijoje pra
puolęs mokslinin
kas surastasgyvas
ANGMAGSALIK, Grenlandi

ja, geg. 8. —Augustinas Cour- 
tauld, jaunas, anglų mokslinin
kas, apie kurį buvo manoma, 
kad jis žuvo Grenlandijos ledy
nuose, tapo surastas gyvas.

Gelbėtojų partija su šunų 
jauktu, vadovaujant H. G. Wat- 
kinsui, britų arktinės ekspedi
cijos direktoriui, vakar surado 
Courtauldo grintelę snieguose ir 
ten patį mokslininką, kuris jau 
buvo praradęs viltį, kad bus 
išgelbėtas.

Truputį vėliau, Courtauldo 
buveinę surado taip pat jo ieš
kojęs švedų aviatorius kap. Al
binas Ahrenbergas. Radęs 
grintelę tuščią ir pastebėjęs 
sniege rogių pėdsakus, jis su
prato, kad mokslininką^ yra pa
imtas. Skrisdamas žemai rogių 
pėdsakais, jis pasivijo gelbėto
jų partiją su išgelbėta Cour- 
tauldu. Numetęs iš aeroplano 
jiems maisto, lakūnas parlėkė 
į bazę. Dabar laukiam parvyks. 
tant į bazę ir gelbėtojus su iš
gelbėtuoju.

Berengaria su 468 paša 
žiėriais įstrigo

NEW YORKAS, geg. 8. — 
Gauta pranešimas, kad Cųnard 
linijos garlaivis 
plaukęs iš v Southamptono su 
468 pasažieriais, įklimpo Grave- 
send seklumoj. Pavojus negre- 
siąs ir manoma, kad valkams 
pavyks garlaivį ištraukti.

Berengaria,

Sovietai sušaudė Uk-f

rainoj 22 karininku
BERLYNAS, geg. 8. —. Gau

tas iš Charkovo per Varšuvą 
pranešimas sako, kad OGiPU 
(slaptoji sovietų politinė polici
ja) sušaudė dvidešimt du augŠ- 
tus Ukrainos kariuomenės dis- 
trikte karininkus.

Pasak pranešimo, karininkai 
buvo suimti prieš mėnesį laiko, 
kaltinami bandymu padaryti 
kariuomenės sukilimą.

Lenkai nuteisė katorgai 
13 baltgudžių 

' ■ --į - I'
- LenkųVARŠUVA, geg. 8 

teismas Gardine nuteisė įvai
riems sunkiųjų darbų kalėjimo 
terminams tryliką baltgudžių, 
apkaltintų priklausymu Baltgu- 
dijos komunistų partijai. Be ka
lėjimo nuo vienų iki šešerių me
tų, jiems taip pat atimtos visos 
piliečio teisės.

Du katlinamųjų buvo paleisti 
be bausmės.

Automobilistas užmušė 
2 mažas mergaites >

BRAZIL, Ind., geg. 8.—-Ne
žinomas automobilistas mirtinai 
suvažinėjo Čia dvi.mažas mer? 
gaites, Ruth Haines, 12, ir jos 
sesutę Madonna 11) metų am
žiaus. . '

Respublikos vyriausybė kalbina 
katalikų bažnyčios.. Ispanijoj 
viršininką neleistinu 
muši į politiką

maišy-

MADRIDAS, Ispanija, 
—Fernando de los Rios, 
respublikos teisingumo ministe- 
ris, vakar vakarą įteikė papos 
nuncijui Tedeschinį notą Va
tikanui, kuria reikalaujama’, 
kad kardinolas Fedro Segura, 
Toledo arkivyskupas ir Ispani
jos primas, butų tuojau at
šauktas iš Ispanijos.

Kardinolo Seguros atšaukimo 
pareikalauta dėl to, kad jis 
ėmė aktingai maišytis į politi
ką. Praeitą trečiadienį jis iš
leido aplinkraštį, . ragindamas 
katalikus uoliai dalyvauti atei- 
načiuose rinkimuose į Ispani
jos, seimą ir rinkti'atstovais tik 
tokius žmones, “kurie gins ir 
garantuos . katalikų Tjužnyčios 
teises;’/ Sdvo aplinkrašty arki
vyskupas sako, kad dabartinis 
momentas esąs labai rustus 
bažnyčiai* Karalius Alfonsas ir 
ję šeima buvę uolus katalikai, 
ir bažnyčiai tuomet buvę gera. 
Dabar, įvykus atmainai valdžio
je, katalikų bažnyčios teisės Jjau 
nukentėjusios. >

geg. 8. 
Ispanų

Anglija prašo sovietus 
grąžinti britų amba

sados sidabrą
STOKHOLMAS, Švedija, geg. 

8.’—Gautu čia pranešimu iš 
Maskvos, Sir Esmond Ovęy, bri
tų ambasadorius, įteikė užsie
nių reikalų komisarui Litvino- 
vui notą, kuria reikalauja, kad 
stalo sidabras, kuris buvo 
grobtas iš britų ambasados 
ningrade, butų ambasadai 
grąžintas.

pa- 
Le- 
sii-

Skilimas Britų liberalų 
partijoj ,

Londonas, geg. 8— PuiE 
Charles j Kerr atsisakė iš libe
ralų partijos pirmininkų, pa- 
brėždamas, kad toje partijoj 
skilimas eihąs gilyn;.

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

Gali būti lietaus, bent iš ry
to; nedidelė temperatūros a t* 
maina; stiprus rytų ir žiemių 
rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 42° ir 51° F.

šiandie . saulė teka 5:37, lei
džiasi 7:46. Mėnuo teka 2:21 
ryto. :

Praneša apie studentų 
neramumus Argentinoj

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
g.8.—IŠ Buenos Airęs praneša, 
kad ten kilo smarkus studentų 
neramumai. Susikirtimuose tarp 
demonstrantų ir policijos kele
tas asmenų buvo sužėi&ti*

Neramumas patremti, prezi
dentas Uriburi pašaukę raitelių 
pulką. ■ ''

Oli-

—.. -————p ■
Sukilimas Morokoje is

panų nuspaustas
% ' ....... . ,»■ I

TANŽIRAS, Moloką, geg. 8. 
—Maištas, įkilęs Ispanijos legio
nierių tarpe, • tapo patremtas. 
Reguliarė kariuomenė sukilėlius 
apsupo ir nuginklavo.

■ - ———

Meksikiečiai prieš Ame
rikos darbininkus

< ...... . ...... '■ ■ ..

skilimas eihąs gilyn;. Skilimo 
priežastis esanti neaiški libera
lų padėtis santyky su darbie- 
čių, Vyriausybe.
i-________ ■

Francijos paskola Jugo
slavijai

PARYŽIUS, geg. 8. — Dery- 
įjos dėl paskolos y Jugoslavijai 
tos šalies finansams sustiprin
ti, baigiamos. Paskola tiekia
mai kaikurių Francijos ir už
sienių bankų, 
v ■

----,1 ’ -r- 
Jį; .

Anglijos darbietis prieš 
Alfonsą

LONDONAS, geg. 8f « 
ver Baldwin, žinomo konserva
torių partijos • vado Stanley 
Baldwino sūnūs, kuris yra Dar
bo Partijos narys, pareiškė 
nepasitenkinimo savo vyriausy
bei dėl priėmimo pabėgėlio Is- 
ponijos karaliaus Alfonso,

■J*' : ■41:v j
y‘. jv/;

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
8.-^Meksikos Pullman vagonų 
darbininkai nutarė prašyki sa
vo prėzidėntą, kad ateiviai dar
bininkai, amMkiėčiai, butų at- 
leistl;’’-'i3 leisti

tUKMERGifi.— Kovo 25 d. va
kare Valstybinės Gimnazijos 
mokytojas L. Dolangauskas iš
ėjęs į kiemą taip smarkiai bu- 
'vo suparaližuotas, kad vietoj 
sugriuvęs išgulėjo, iki pasige
dus šeima jį. surado. Nežiūrint 
visų pastangų pagydyti, kovo 
27 d. neatgavęs žodžio jis mi
rė.

Kuomet, teko numirėli laido
ti, vietos klebonas surašyti mir
ties metrikų ir susitarti dėl 
laidojimo apeigų griežtai atsisa
kė ir uždraudė laidoti parapijos 
kapinėse, motyvuodamas tuo, 
kad velionis neatliko prieš mir
tį išpažinties.

Aiškinimo, kad vėl. prieš tai 
būdamas visai sveikutėlis netik 
mirti, bet ir sirgti nesirengė, o 
urnai susirgus žodžio neatgavo, 
klebonas nepriėmė dėmesin ir 
pridūrė, kad velionis kalendra-

Tvanas pietų Vokietijoj
-------- --------------- - , ■ ,

Štutgartas, . Vokietija, 
geg. 8. —Smarkios liūtys visoj 
pietų Vokietijoj sukėlė didelius 
potvynius, kuriuose žuvo 6 Žmo
nės. Daug žmonių buvo išgel* 
būti nnn stogų.

>L 1 J- :k

Lordų butas atmetė 
bilių apdėti taksais 

žemės nuosavybes

vot pas save klebono nebuvo 
užprašęs.

Vclionies šeimai kilo visai 
rimtas klausimas, kur gi dėti 
numirėlį? Gerai, kad dar sta
čiatikių šventikas, kaip velio- - 
nies kolega (mat, dėsto toj pa
čioj gimnazijoj stačiatikių tiky
bą), sutiko priimti į stačiatikių 
kapus, surašyti mirties metri
kus ir pats net iš namų iki ka
pų su apeigomis palydėjo. Ve- 
lionies šeima turėjo, žinoma, 
netik su tuo sutiktai, bet dar 
būti dėkinga.

Kovo 30 nežiūrint į šaltą 
orą velionies palydėti susirinko 
didžiausia minia žmonių. čia 
buvo kuone visi Ukmergės in-> 
teligentai, gimnazijos ir kitų 
mokyklų mokytojai ir moki
niai. Lydint ir ant kapų grojo 
I p. pulko dūdų orkestras. Pa
sakyta prakalbos, uždėta vaini
kai. ;

Bet dėl tokio klebono elgesio 
visų paspiktinimas buvo di
džiausias. Visi nerimaudami, 
klausė: kada gi galų gale val
džia pasirūpins civile metrika
cija ir kada bus užkirstas kelias 
tokiam kunigų sauvaliavimui.

Velionis savo laiku buvo ku
nigas ir užėmė aukštą klebono 
vietą, buvo katalikas, pažiūro
mis krikščionis demokratas.

LONDONAS, geg. 8. —-Lordų 
butas vakar 82 baisais prieš 3t 
atmetė svarbiausius punktus 
vyriausybės pasiūlyto bilįaus 
apdėjimo i 
vybes tam tikru mokesniu^-. Jft-metų prisijungimo prie Lie-

10 metų Palangos prisi
jungimo prie Lietuvos

pasituyvu LHųttuo ---- ------------
mokesniais bilius tu-“ ~Kovb 31 d. Palanga minėjo

Bilius, kurį atstovų butks jau 
buvo priėmęs, dabar atgal grą
žinamas , atstovų butui patai
syti.

» Atrodo, kad tuo dvarų žemiil 
apdėjimo mokesniais biilus ta
po numarintas. Nes įstatymu jis 
gali patapti tik parlamento ak
tu, kuriuo bilius galėtų būt 
priimtas per lordų veto per dve
jus metus.

Bankų plėšikai pabėgo 
su $2,500 pinigų

ELKTON, S. D., geg. 8. —Du 
banditai šiandie puolė čia Elk- 
ton Corn Exchange Banką ir 
pabėgo su $2,500.

Japonų gaisre 14 mirė
TOKIO, geg. 8. — Keturioli

ka žmonių sudegė ir $2,000,000* 
vertės turto žuvo gaisruose, ki
lusiuose keliose vietose Japoni- 
. . . - • ■ 

n- . - .

tu vos. sukaktuves.
Prieš 10 metų Palanga buvo 

užimta latvių, Amerikietis pro
fesorius Simpsonas čia padarė 
referendumą, visuotiną gyven
tojų balsavimą, kuris pasisakė 
už Lietuvą. Tokiu!budu, Pa
langa’ nuo Latvijos buvo atskir
tu ir grąžinta tikrai! jos savi
ninkei Lietuvai. ’

Iškilmės buvo mokykloj. Joms 
vadovavo pil. Stankys. Dalyva
vo Klaipėdos gubernatorius p. 
Merkys.

Be to, kurgauze buvo bendra 
arbata.

Padės plungiečiams
KAUNAS.—Plungės mieste

lio padegėliams vyriausybė su
teiksianti prieinamomis sąlygo
mis kredito iš žemės banko, o 
taip pat busią padegėliams duo
ta miškos medžiagas sudegu
sioms troboms atsistatydinti.

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

1-
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NAUJIENOS
1739 So.Halsted Street 

‘ CHICAGO, ILL.
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Ofisas atdaras kašdie nuo 7 iki 8 valandai,. 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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šeštadienis, gegužės 9, 1931

APŽVALGA

nie

Canada

SVARBU LIETUVIAMS

KORESPONDENCIJOS

Visko po biskį

Calumet 4589

rūmas

Vaizbininkai In

•fe*.

lentelė pa- 
automobilių 
šeimų įvai-

Bile vienas iš šių lietuvių maloniai jums 
patarnaus, 
bąitkąt ' 
čius, $ 
Adomuvldia ir Luucaile

Pernai aukščiausią 
vo George W. Hill, 
Tobacco kompanijos

skamba optimistiš- 
jo, biznis Amerikoj 
gerėja. Kai kuriose 

pasireiškia atgiji-

|speja 
algas. Al- 
ji, jokiu 
biznio par

Žemiau telpamą 
rodo, kiek tenka 
kiekvienam šimtui 
riuose miestuose:

Pragyvenimas per pereitus 
metus atpigo ant 4.2 nuošim
čių, o tuo tarpu žmonių įplau
kos sumažėjo ant 25%.

ta kompanija 
per paštą ir

Amerika dabartiniu laiku tu
ri $4,685,000,000 vertės aukso, 
kuriuo yra paremti pinigai. Ta
čiau cirkuliacijoj pinigų tėra 
mažiau, negu to aukso. Suma
žėjimas/ pinigų cirkuliacijoj 
pareina nuo biznio sumažėjimo.

paeinantis nuo sąžiningos
STIPRUMAS — p*

dępozitorių, ir pagelbėjo pasiekti eilę Aš 
tunto Didžiausio Tuupimo Banko Chicagoj

STIPRUMAS 
sugabios vadovybės 
remtas viršijančiu šešiolika milippų/dojerių 
turtu. STIPRUMAS — kuris laimėjo šiai

per pereitus 
Amerikos stambiosios 
padarė 34 nuošimčiais 
pelno, negu 1929 m.

Olšausko kurinių. Atsa- 
kad iries^siVežėme visą

i Peoples Krautuves, kuriems rei 
nors (jei namų.

, kada atsilankysite ? j mtisų 
■ Sediįmka, Yagminas, Rymkevi- 
#ubellq, Mickewioz, -Laurinavičių,

neduodavo rmw ramybės ir 
kląųsdayo, kada atvyks d. Ctyb 
gąitis. Tad dabar ty 1^’ 
nitai k y s. Visi, kurie domisi so
cialistų judėjimu, atvykite j 
tąį prakalbus. v ’ #

Tiesa, tos prakalbos musų 
Maskvos davatkoms -baisiai ne
patinka. Kai sužinojo, kad at
vyksta d. Grigaitis, fai ant jų 
kaktų net šaltas, prąkaitą^ pa
sirodė. Ot, ir pataikyk sureng
ti prakalbas kaip tik tokiu lai
ku, kada maskvinių tarpe pra
sidėjo tikrą r-r-revolįucija, ka
da jie vieni antriems kimba j,, 
čuprinas, //

Ir man net gaila tų sukvai
lintų žmonelių: jie tiek stora-, 
vojosi, tiek dėjo aukų, o dabar 
jų vadai pradėjo s peštis dėl šil
tų vietelių. Diktatorius Bimba 
suvarė sdvo priešus j ožio ra
gą. Net lietuviškų bolševikų po
piežius Prtiseika tapo išjotas ir 
pasidarė nebekošer. Eiliniams 
Stalino garbintojams susimaišė 
visi poteriai, — jįe ir patys ne
bežino kur stovi. Tikra tragi
komedija.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

■ CMCAO0. .M*. • ••

Klausdami informąci 
jų iš kitų miestų ‘ 

rašykite,

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Liepos-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII’
Liepos-July 25 d. Laivu “UNITED STATES

Bendrai imant 
metus 
įmonės 
mažiau

Gavau pakvietimą iš ponų 
Sutkų; kurie gyvena Toledo 
mieste, kad balandžio 26 d* at
vykčiau pas juos. Kartu su L, 
Oleku sėdome į jo forduką ir 
pasileidome į kelionę. Važluoti- 
teko tik apie 50 mylias. Pava* 
sūrio oras gražus; medžiai pa
sipuošę žiedais,, o laukai visur 
žaliuoja. Tikras inalonumasM 
Apie 9 valandų jau buvome pas 
ponus Sutkus. Vos spėjom6 at
važiuoti, kaip pradėjo snigti, — 
iri tai labai , dideliais gabalais. 
Na, sakau,- išvažiavome pava
sarį; o atvažiavoihę -žiemą.

i

Pradėjau teirautis, kame da
lykas, kad tapome pakviesti at
vykti. Ponia Sutkiėpč sakp, • jog 
nieko nepaprasto neatsitiko, — 
visi sveiki ir lipksmi- Bet, gir
di, mes prašėm^ kad atsivež- 
tute kompozitores Vanagaičio 
ir J. Olšausko*kurinių. Atsa
kiau
glėbį tų kurif^^Pasitiesėme 
gaidas ir pradėj£mV‘groti viso
kias daineles bei šiaip' lįnks-

Sears, Roebuck visokį biznį 
daro per paštą. Kompanija 
siuntinėja katalogus, iš kurių 
galima pasirinkti visokių daik
tų ir paskui laišku užsisakyti. 
Dabartiniu laiku 
planuoja ' varyti 
apdęaudos biznį.

Balandžio mėnesyj buvo 'pa
gaminta apie 400,000 naujų 
automobilių. Daugiausia paga
minta pigesnės rųšies automo
bilių, — fordukų ir Chevrolet, 
įdomu pastebėti, kad tarp for
dukų ir Chevrolet eina didelė 
konkurencija. Viršų ima pa
starieji. Chevrolet šiais metais 
parduota daugiau, negu fordu
kų. Dėliai tos priežasties pla
nuojama fordukus pagerinti, 
kad atlaikytų konkurenciją.

Topeka ............... 102
San Francisco .... 101
Tulsa ................  96
St. Louis ...............  87
Dės Moines i........... 86
Kansas City ....... 84
Omaha ................... 79
Philadelphia ....... 59
Chicago ............... 56 *
New York ..........   49
Išeina, kad daugiausia auto

mobilių, proporcionaliai imant, 
turi Topeka, Kan.

Biznio depresija palietė. ir 
paštą. Pernai Amerikos paštas 
viso įplaukų turėjo $366,000,- 
000, o 1929 m. $388,000,000. 
Pajamos, vadinasi, sumažėjo 
beveik ant 6 nuošimčių.

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA 

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra palaikomas 

nuolatinis susisiekimas New York

Darbai pas mus nei kiek ne
gerėja, ir matomai dar negreit 
tebus galima sulaukti geresnių 
laikų. Automatiškų mašinų pa
gerinimas išmetė šimtus darbi
ninkų iš darbo, šiam krizini 
gali 'pagelbėti tik socialistiška 
valdžia. Visi tad darbo žmonės 
turėtų rūpintis savo ateitimi 
ir balsavimo dienoj atiduoti sa
vo balsus už socialistų kandi
datus. Reikia stengtis kiek ga
lima daugiau išrinkti socialistų 
į įvairias valdiškas vietas.

Malonu pastebėti, kad ir lie
tuviai socialistai pradėjo veikti. 
Pąs mus jau tapo atgaivinta 
LSS. 116 kuopa su 30 narių. 
Man tenka važinėtis su savo 
reikalais po įvairias miesto da
lis ir susitikti su daugeliu žmo
nių. Ir turiu-pasakyti, kad ūpas 
gana geras. Daugelis reiškia no
ro vėl grįžti prie socialistų ju
dėjimo. * ,»

Bus pravartu priminti, kad 
gegužės 24 d. Lietuvių Svetai
nėj įvyks socialistų kuopos ren
giamos prakalbos. Kalbės d. P. 
Grigaitis. Prasidės 2 vai. po 
pietų. Iki šiol detroitiečiai ,vis

Bus duoUamgjS gražiausias, indoųiiausiąs ir brangiausias 
programas per radio.

Galingas “DAINOS CHORAS” Vadovaujant Kompozito
riui POCIUI, Dainuos Sasnausko Garsiąją Kantatą

“BROLIAI”
■ ' t ••

■ '

Taipgi dailiuos naujas ir dar negirdėtas Chicago je daini
ninkas p. PETRAITIS. Dainuos panelė ŠIDIŠKIUTĖ ir 
.įcltĮ. Todėl kur busite kur nebusite, bet Nedėlioję 4-tą 
valandą po pietų bukite prie radio.

Taipgi labai svarbu žinoti, kad abejose Peoples Fur- 
niture Go. Krautuvėse ateinantį Antradienį, Gegužės 
12-tą dienį prasidės metinis išpardavimas

Radio, Rakandų ir Visokių Kitų Namams 
Reikmenų.

Tėmykite laikraščius, tėmykite per radio, nes ten bus 
/ % ' PASKELBTA

MAŽIAUSIOS KAINOS
, . ■ , • * -j,

Visoje PeopĮes Kompanijos 15-kos metų biznio istorijoj. 
Tai bus didžiiusis pinigų taupimp įvykis visų Lietuvių 
atpiinlyje. Tojlel laukite, tėiųykite, o Antradienyje, Ge
gužės 12-tą dieną visi 
kia ką

Amerikos valdžios deficitas 
Šiais fiskališkais metais, kurie 
baigiasi su birželio 30 d., sieks 
maždaug $ 1,000,000,000. Tai 
pareina nuo to, kad valdžios 
pajamos sumažėjo, o išlaidos 
tuo pačiu laiku padidėjo.

kad iš 
bankų 
vienus 
Amerikos istorijoj 
tiek daug bankų. Daugelis ban
kų buvo gana gerame stovy j, 
bet visvien turėjo užsidaryti, 
kadangi ant jų buvo padaryta 
“run”.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Rtchmond gatvės Kampas Mapileivood gatvės

Lafayėtte 3171 Hemlock 8400. . . ? f CHICAGO, ILL.

spekuliuoti biržoj. Jie pirko 
įvairius Šerus, kad juos paskui 
parduoti su pelnu. Įvyko kra
chas. Nemažas skaičius žmonių 
prarado savo pinigus. Vėlįau 
jie dar bandė atsigriebti, bet 
ir vėl nudegė nagus. Prof. Fri- 
day mano, jog nuo spekuliavi
mo Šerais žmonės pradeda at

perkamoji J vėsti. Esą galima tikėtis, kad 
žymiai pasitaisys 

bonų marketas. Na, o kaYtu su 
tuo pradėsianti atgyti ir staty
bos pramonė.

Linksmiausia Vyčių Ekskursija Tiesiog j KLAIPĖDĄ 
Birželio-June 6 d. Laivu “HELLIG OLAV’

Prieš porą metų daug buvo 
kalbama apie reikalą jconser- 
vuoti mineralinį aliejų. Buvo 
reiškiama nuomonė, jog jo pa
kaks tik kokiems 25 metams. 
Bet štai dabar Dr. Ralph Ar- 
nold, žymus geologas, paskelbė 
savo apskaičiavimus. Jis sako, 
kad visos kalbos apie, aliejaus 
pritrukimą yra grynas nonsen
sas. Esą Amerikos aliejaus re
zervas siekiąs 714,000,000,000 
bačkų. To kiekio užteksią 140 
metų. O kur dar “shale” alie
jus, kurio Amerikoj galima 
gauti daug bilionų bačkų. Va
dinasi, kalbėti apie aliejaus ba
dą jokiu budu negalima.

algą gų- 
American 
preziden

tas. Pinigais jis gavo $1,000,- 
000. Be to, jis dar gavo nupi
ginta kaina kompanijos ŠSrų. 
Ačiū tam, jo metinė alga pa
siekė $2,283,000.

Palyginus su ta suma prezi
dento alga atrodo visai mizer-

1, Lukauskus. Jųo»ąs, sūnūs 
Jono, 1925 metais išvykęs iš 
Lietuvos į Cubą, Jcame išgyve
no apie ketverius metus.

2. Perminąs Vaclovas, kilęs 
|š Viekšnių miestelio ir gyve
nęs Amerikoje 1J73 Washįng- 
tpp Street, South Norwood, 
Mass. '

Ieškomieji ar asmens ■ žiną 
apie juos * prašomi . kręjjptią į 
Lietuvos Pasiuntinybę Was'h- 
ington’e: /,’>1

Ljtiwnlan Legation, 
- 16th Street, N. W„ 
Washingtop, D. C.

pirmą sykį savo gyvenime:
Iš Phiiądelphia, Pa. Vaizbos 

Buto: p. J V. Grinius, adv. M. 
M., šlikas.

Iš Baltimore, Md. Vaizbos 
Buto: adv. Nadas Rastenis ir 
Dr. Bučais, Ek. Centro narys.

Iš Newark, N. J. Vaizbos 
Buto: p. Trečiokas, Ek. 
Centro narys.

Brooklyno Vaizbos Buto de
legatas, Ek. Centro Vice Pir
mininkas, adv. R. .1. Urevich 
dėl ligos km nenuvyko. <,

Parvykę delegatai be abejo 
pasidalins savo įspūdžiais su 
kitais vaizbininkais per spau
dą ir padarys pranešimus Vai
zbos Butų narių tarpe. Bus į- 
domu patirti, ką ir kaip gal
voja Amerikos stambus biz
nieriui apie susidarusią sun
kią ekonominę padėtį: ar jie 
rūpinasi bedarbių klausimu ir 
kaip jie apie lai “rūpinasi”; ar 
jie vien tik apie savo biznius 
galvoja, ar tą ima plačiau, 
rišdami su viso krašto padėti
mi, ar kokia iš tikrųjų yra da
bartinė Amerikos ekonominė 
padėtis — stambiųjų komer
santų akimis žiūrint.

Geistina, kad Ekonominio 
Centro nariai stengtųsi daly
vauti ir kitose konvencijose 
(darbo unijų, finansistų ir ki
lų), kaip šiais metais, taip ir 
ateityje: tas duotų galimybės 
musų vaizbininkų organizaci
jai savystoviai susivokti • (o- 
rientuolis} kas dedasi aplink 
imis ekonominiame krašto gy
venime.

A rneri bos Li e tuvi ų
Ebonomiiufi Centras.

Amerikos Darbo Federacijos 
pranešimas 
kai. Pasak 
po truputį 
pramonėse 
mas. Susilpnėjo tik plieno ga
myba. O tai vyriausia dėl gelž- 
kelių krizio ir statybos suma
žėjimo. Daugely j miestų staty
ba pusėtinai dar šlubuoja.

Sausio mėnesyj abelnas biz
nis buvo nukritęs 25žemiau 
normaliu. Po to jis ėmė taisy
tis. Nuo gegužės iki liepos nie
ko gero negalima tikėtis, ka
dangi tais mėnesiais kiekvieną 
metą pasireiškia biznio susilp
nėjimas. Bet jeigu biznis pasi
laikys per tuos mėnesius maž
daug tokioj aukštumoj, kaip 
dabar, tai galima tikėtis, jog 
rudenį reikalai žymiai pasitai
sys.

Pranešime pabrėžiama ir tas 
faktas, jog susimažino bedar
bių skaičius. Sausio mr----- ‘
apie 20 nuošimčių visų darbi
ninkų neturėjo darbo. Dabar 
tas nuošimtis nukrito iki 18. 
Vadinasi, įvyko šioks toks pa
gerėjimas.

Darbo Federacija 
darbdavius nekapoti 
gų kapojimas, sako 
budu neprisidės prie 
gerinimo, kadangi 
žmonių jėga dar labiau suma-j Sla vasara

i Gegužės 2 d. New Yorke mi
rė vienas turtingiausių Areri- 
Jcos žmonių, bankininkas Geo
rge F. Baker. Mirė turėdamas 
91 metus amžiaus. Savo turtina 
gurnu Baker užėmė trečią vie
tą, — po Fordo ir Rockefelle- 
to. Kiek jis turto turėjo, 
kas tikrai negali pasakyti, 
pok spėjama, jog jo visas 
tas išnešė $500,000,000.

Pernai nusibankrotavo labai 
daug bankų. Apskaičiuojama, 

kiekvieno devyniolikos 
vienas užsidarė. Per 
metus dar niekuomet 

neužsidaro

suzi- 
lietilt 

vių Vaizbos Butų Sąjunga pa
galiau pradėjo labiau intere
suotis kaa dedasi Amerikoje, 
kaip ilgai dar tęsis ekonominių 
krizis ir bedarbė, kuri taip 
sunkiai užgavo ir lietuviui 
ateivius.

Šiais metais balandžio 28- 
29-30 dienomis Atlantic City, 
N. J., įvyko metinis 19-sis iš 
eilės Nacidnalių Prekybos Ro
mų (Chamber of Conunerce 
of thc United States) atstovų 
suvažiavimas.

Į tą stivažiavinią nuvyko de* 
legatai nuo Amerikos Liėtib 
vlų Vaizbos Butų Sąjtingpš

Musų 
teresuojasi Amerikos

* Ekonomika

» 1 1 ................ . .............. .'i 1 .■ .............. p ...............   i.... . ,» ■ .... . ;■...... . . ............. .  ■»''i

2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2 j
; ■ *- Eina kiękvjęnj javAiię b<ndw<iarbiaujant ' i
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Nedėlioję Nuo 4 iki 5 vaL Po Piety
Nauju Chkagos Laiku

Iš Broadkastinimo Stoties

W. B. B. M. 
į - T*

770 Kilocydes ''
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CHRYSLER
ŠIANDIE YRA SKAITOMAS GERIAUSIŲ IR PIGIAUSIU VI
SU AUTOMOBILIU SKYRIUJE/ JIS YRA STIPRUS ĮR PUIKUS 
AUTOMOBILIUS. CHRYSLER GALIMA NUPIRKTI SU $335.00 

ATVAŽIUOK, PAMATYK IR PASIVAŽINĖK.

y.j •>' , j j i “»Be

■■■ IHHIII Himnu■|W I II

ĮGALIOJIMUS 
(Dovieitoaith) < 

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur. '

KLAIPBDON

Gcgužes-May 1
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgi

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

mTNGForTne HoMte:

Kopenhaga — Klaipėda.

Didžiausia Bendra Ekskursija
d. Laivu “UNITED STATES 

rtos.

...........»****■ i ............ff/'-U '» 

mąt kalbėtis. P-ia SutkieriS pa- 
Ifaipino garęlžips pietus. Buvo 
ir kilgęlio, kurj ai labai mėg
stu. Laike pietų, žinoma, ne- 
apsiėjo ir be lašiuko iš to ma- 
>0* būt?.., ’ r

Apie' 4 va|. pradėjo rinktis 
svečiai. Atvyko Jurgis Sutkus 
su savo šeima, ponai Aponai- 
čiai, Plačenas, čemas ir dauge
lis |dty, Pasirodė, kad tai po
nios Sutkienės gimimo diena.

Visi svečiai linkėjo pdpiai 
Butkienei ilgy mėty ir laimin
go gyvenimo. Ponai Sutkui tu
ri gražiną namus ir yra links
mi bei svetingi žmonės/

Vienas dalykas man pabare 
labai gero įspūdžio: Toledo lie
tuviai labai gražiai tarp savęs 
sugyvena ir yra labai draugiš
ki žmones. Atrodo, kad tai vie
nos šeimos nariai. Visi laisvų 
pažvalgų žmones, jokių politikų 
'nevariuoju, myli daineles ir 
muziką, ypač p. Vanagaičio 
kompozicijas.

Beje, bučiau pamiršęs p. 
Staponauską, Icuris savo itali- 
joniška armonika pagrojo dau
gybę visokių šokių.

Linksminomės iki vėlumos. 
Visiems buvo smagu pas sve
tingus šeimininkus, O kai at
ėjo laikas skirstytis, tai p, L. 
Olekas ir aš palinkėjome 'šei- 
mtntokama visokių gerybių ir 
atsisveikinę sų tolediečiais iš
traukėme atgal J Detroitą.

Vandupe.
m i, i i. u -

leSkomi

Peoples J^tional“Bank 
and ^rust Company 

t^ Ghieago ;
47THiSTW-X AND ASHMND AYENUf 

Susiifienijį-s SU balionui Itepublic Dancorporalim.

SS8

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintiną ir pilr.ą įvairumų ir 
malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje.
Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SČANDINAVIAN-AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Saite St., Chicago, III.
969 St. Ąntoine St., Montceal, Que

Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 
27 Whitehall Stret, Neto York City

.. . . . ...■r11 ■..... . i,'<w
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NAUJIENOS, Chicago, IIIšeštadienis, gegužės 9, 1931

ŠĮ VAKARĄ JIE DAINUOS PAVASARIO KARALAITEI

UlinoisValstijIšvažiuoja į Lietuvą

TRUST KOMPANIJA

Valstijinis Bankas CIearing House 'Bankas

SPORTAS

Steele defeat

raštinę.

DOVBUOUKK

$2.10

LIETUVAMes PERKAME
Philadelphijos Įžymus Baritonas

Petras Petraitis
Ulini

Duos5,600 žmo-

RYTOJ

MOTERIMS NEIŠSIMELUOSI

Street 
Mass.

10 State 
Boston,

to which he 
with a front

ringšide fAns. 
time wns once

Lietuvių Drabužių 
Krautuvė A

W. B. JUČUS 
BUCERNfi IR GROSERNB 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St 
Tel. Victory 2168

more often than not spent* it- 
self oii the smoke-filled air o f 
the structure. Thricc the Colo- 
rado Gii-eek was hurled through 
the ropes to the feet of the

■ Goodeonai Broliai' •
Fornylių ir pianų -muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

Golden Gloves 
bokso rungtynių 

laimėtojasTel. Willow Springs 46 
JOHN GRIBAS

THE KEAN INN 
Pasirenduoja daržas Piknikams 

Kean Avenue and 83rd St. 
Priešais Tautiškas Kapines

REAL ESTATE, SUBDIVIDER 
AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
Tel. Repnblic 8899

Tarp Chicagos 
Lietuvių

POŽĖLA PAGULDĖ GEORGE 
ZAHARIAS

Cook pavietas ir Chicagos miestas visi jie 
turi sąskaitas Central Manufacturing Dist- 
riet Ęanke. Šiame banke jie randa Saugu
mą — saugumą ir stiprumą subudavotą per 
devynioliką metų. geros vadovybės.

DIDELIS PASIRINKI
MAS PAVASARINIU ir 

VASARINIŲ 
DRABUŽIŲ.

F. MICKAS 
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir protiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

Headlocks of various des- 
criptions, body slams and’ the 
spectacular back body drop 
were> Pojello’s answer to Za- 
harias’ famed flying -laukio that

PERKAM IR PARDUODAM •' 
Siuvamas Malinąs, Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir 11. 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

night for thirty-nine minutes 
he played Goliath to Pojello’s 
David only to wind up a near- 
iinconsciųus and (įuivering heap 
of flesh and bone on the floor 
of the Coliseum 
had been hurled 
headlock.

Jeigu jus neturite sąskaitos, pradėkite da
bar šiame stipriame ir patogiame banke ir 
bukite užtikrinti, kad jūsų pinigai visuomet 
bus saugus.

Rytoj Universal Atletikos Kliu- 
be bus daug ristikų

Rytoj po pietų Universal At
letikos Kliube bus daug risti- 
kų, kurie treniruosis. Pasižadė
jo atvykti ir J. Komaras. Jis 
irgi treniruosis, jeigu susiras 
sau tinkamų oponentą.—N.

Baltgudžių radio 
‘ . programa

Gegužės 6 d. St. Louis mies
te Įvyko Požėlos ristynės su Ge
orge Zaharias, kuris pasižymi 
savo žiaurumu. Ritosi juodu 
svarbiausioj poroj. Publikos su
sirinko labai daug, 
nių. Apie tas ristynės “The St. 
Louis Star” rašo sekamai:

The dragon, a monster that 
for months has been snuffling 
out the chafnpionship hopes of 
these šame fans’ wrestling he- 
roes, was George Zaharias, the 
240-pound bravvler from the 
beet fields of Colorado, and lašt

Not since Ray 
cd Fred Grobmeier i n the šame 
ring more than a year ago has 
a gathering at a' local vvrestling 
mateh seen a wrestler finish 
an opponent with such tho- 
roughness. Tossing Zaharias 
about the ring much as a ter- 
rier torments a rat before the 
kili, the little Lithuanian, who 
looked lighter than .the 194 
pcmnds crcdited to, him, gavę the 
ponderous Greek the licking of 
his life and at the conclusion 
of the bout drew applause that 
rocked the Coliseum.

Taipat Rūtos Dramos Ratelis Vaidins 
Juokingiausi Teatrą

Bugailįškic- 
gegužūs 10 

pašven- 
o savo 
o mi- 

1929 m.

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

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
truotame daiške, tuoj gau
site bankosčekį.

B. J. Kazanauskas 
y

Apdrauda automobilių, namų 
ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

Phone Prospect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardware. Malevos. VarniŠiai, 

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliu.
806 W. 31 St Victory 1696

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Pbone Lafayette 3847

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųltea ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Marija Dink ir basas 
Kosteliuk, ir kt.

ŠVEDU AMERIKOS UNIJOS 
Dideli, Modemiški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

LIBERTY TAILORS 
T. BRAZIS, Propr. 

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, taisom ir prosinam 

1403 S. 49 Ct., 
CICERO, ILL.

‘Savas Pas Savą’
— sako biznieriai ’

BAGDONAS BROS. 
PURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Dutance Re movai 

3244 S. Halsted St 
Offk. Tel. Calumct 3399 

Re*. Tel. Yards 3408 •

Antra Amerikos 
Lietuvių Laikraščių 
Kartu su Lietusiu Agetų Sąjunga 

EKSKURSIJA

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav.
Šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL, VISŲ

Kean Avė. ir 82nd St
JUSTICE PARK, ILL.

^4rs.. Pranciška 
nė šį sekniadįęnį 
dieną 3 vai. po piet 
tins paminklą ant kap 
vyro Antano Bugailiskii 
rūsio birželio 18 d 
ir po to gegužės 21 d. išvažiuo
ja į Lietuvą pas brolį Vainaus
ką į Panevėžio apskritį, Upy
tės par. Zuhiškės kaimo, kur 
Mrs. Bugailiškienė žada ap
lankyti savo įnirusio vyro se
ną motinėlę, ir gimines.,

Tai Adomas Smiht, Rockfor- 
do lietuvių boksininkas. “Golden 
Gloves” bokso rungtynėse jis 
labai pasižymėjo. Dabar jis 
atvyko Chicagon ir rengiasi 
franeuzams pliekti kailį. Mat, 
gegužės 12 d. tarp Amerikos ir 
Francifos mėgėjų boksininkų 
įvyks rungtynės.

CHICAGOS LIETUVIŲ CHOBAS PIRMYN' . ;
šis choras paskutiniais metais nepaprastai užaugęs geromis jaunomis pajėgomis ir pasi

žymėjęs dalyvavimu skaitlinguose lietuviškų draugijų parengimuose yra dar savotiškas tuo, 
kad šiame chore labiau negu kuriame kitame chore yra išsilaikęs sutartingas ir draugiškas 
bcndradarl>iavimas tarpe senesniosios ir jaunesniosios kartos arba tarp ateivių ir čiagimių. 
Tai jau toks norlhsidiecių būdas — laikytis visi už vieną, vienas už visus.

Chicagos Lietusių Choras Pirmyn sykiu ^u Simfonijos orkestrą, vadovaujant p. K. Stepo
navičiui, šį vakarą, gegužės 9 d. Lietuvių Auditorijoj pcrslato operetę “Gegužės Karalaitė.” 
Visas roles išpildys jaunieji dainininkai ir dainininkęs.

LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ 

3327 S. Halsted St 
Tel. Yards 4669

Fiat maliava vertės $2.50 — $1.98 
Clarcmont maliava buvo , $3.00 

dabar $2.10
Peoples Mixed Paint, 

vo $2.50

Telef. Republic 6396

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

Ižio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
>os prieinamiausios.
2452 WEST 69tli STREET

Geresnė Sveikata, 
Didesnis Stiprumas

Silpni, liguinti vyrai ir moterys ras Nura- 
Tone pastebėtinais sveikatos ir spėkos vais
tais. ši puiki gyduolė išvalo kūną nuo litrų 
perų. Jis suteiktą naują spėką ir stiprumą 
silpnam skilviui ir kitimes organams. Po 
ėmimo Nuga-Tono per trumpą laiką jus 
turėsite ygeresnį apetitą, maistas bus leng- 
iau suvirškinamas, ji)s busite sveikesnis ir 
stipresnis ir Aiiegas bns poilsingas ir,- at
gaivinantis. Nnga-Tone yra pardavinėjamas 
aptiekininkų. Jeigu aptiekininfcas beturi jo, 
paprašykite jj užsakyti dėl jus iš savo ur
mininko.

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

M. J. KIRAS
RE AL ESTATB, 

Parduodam, mainom ir renduoj 
namus 7

3335 S. Halsted SL
Tek Yards 6894

VYRAM, MOTERIMS, IH 
MERGAITĖMS, IR H L > 

VAIKAMS. jį y
Geriausių išdirbėjų tavorai už 

, žemas kainas.

JUOŽAS PIKELIS
2945 W. 63rd St.

arti Ricbmond St. 
Tel. Grovėhill 0989 .

Nedaliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
įi iSdii- fciiiiiiirMiisftMilM

Sekmadienį, gegužės 10 d., 
4:30-5 vai. po piet iš stoties 
WEDC (1210 kil.) “Balldgu- 
džių Trihuna” duoda radio 
programą; kalbės angliškai 
Dr. Kancer ir dainuos sopra
no 
si m

NEW YORK© KLAIPĖDOS
(cP&r

Specialės Ekskursijos į Lietuvą
Visos Išplaukia Motorlaiviu “GRIPSUOLM” 

GEGUŽĖS 29 d. Ekskursija, Am. Liet. Taut. Federacijos 
BIRŽELIO 27 d. Pirma “Jauriuolių Ekskursija” rengia 

Amerikos Lietuviu Ekon. Centras.
LIEPOS 23> d. Specialė Lietuvių Ekskursija. •
RUGPIUČIO 19 d. Am. Liet. Ekon. Centro Ekskursija. 

Platesnhj Informacijų ir laivakorčių kreipkitės i savo laivakorčių 
• agentą, ar bet kurią švedų Amerikos Linijos

S W E D I S H AMERICAN 
181 N. Micbigan Avenue, Chicago, 

21 State Street 
New York. N. Y..

Specialia Išpardavimas
GEGUŽIO 2 IKI GEGUŽIO 16 d., 1931 n

PETER BARSKIS
Mea parduodam rakandu* ir radio* 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
Tel. Yard* 5069

And . the third turn to the ring before Refereo 
too often "for Harry ęook counted “twenty 

Zaharias. He wns unable to re- and out.”

Jevvel Varnisb, 4 valandas 
džiustantis buvo $4.50 — $3.98

Capital Varnisb $3.00 —7 $1.50

Garantuojame kad juoksies per tris dienas 
/ ' ■ /A- ' ’ r•< s ’ „'C' 1 ’■ ' • ■’

Po programo, 8:30 vai.
J. WELICHKA

PIGIAUSIAS LIETUVIS MOTERIS 
CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Pbone Republic-3713-3691

Lietuvių Auditorijoj
3133 Su. Halsted St.

- . I

6-tą vai. vakare . ,

Central^^S^Bank
ATRŲSTCOMPANY

U10West35th Street
' AStateBank • • • • A CIearing Home Bank

• Dideliu 45J647 Tonų Įtalpos Laivu 

“AQUITANIA”
Birželio-June 16,1931

Kurie besuspės važiuoti su pirma, tiems 
t bus progą važiuoti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI ' 

VISUS DOKUMENTUS 7,
——'■ 1 f —------------------------------S", u. -•

Peiliai nuo ............35c S'leži P’’“1'- buvo 50c.
ir augščiau. / dabar ..................... L............ 29c

Daržui laistyti robęrinės paikos 50 pėdų,' kaina .............   ..., $3.87
Čia yra didėlis pasirinkimas visokių reikalingų daiktų prie namų.

' f Pristatome visur.
PEOPLES HARDVVARE & PAINT CO.

1901 W. 47th STREET. Kampas Lincoln St. ■ CHICAGO, ILL.

Įįį.1 rv! ri
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pagėtmti' būvį tų 96 ar S# nuošimčių gyventojų, kurie 
tm’to turi mažai? Matyt, jisai turi galvoje, kad nerei
kia tobįninkų> turtds konfiskuot ir dalint tapp betur
čiu — kas, be abejonės^ yra teisinga. Bet jo liberaliz
mai toiiaus neina.

Tikras klausimo išrišimas yra ne turtų padalinime.‘ 
bet jų* paėmime į visuomenės rankas. 
, „M.^l^rilitĮĮMIt.111 , Į,.art fa rt.lill <*■ I IKI.

RIM—liBI,1! I*
1 ... > A

pžvalga Į

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. Telefonas R&osevelt 8500.

Chicagoje —. paStU*.

Metams
Pusei metą ......
Trims mėnesiams ...... ......
Dviem mėnesiams .............
Vienam mSnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštui

Metams ...................
Pusei metų ------ -
Trims mšnesittms .. 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mšnesiui ..

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams a »aaaaa* eaaa<a«aa*a«M,aa»aaaaaaa«». aea $8.00
Pusei metų ......    4.00
Trhns mėnesiams ak •••• ••••»• 2»50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

.. “REVfflLrtSCINaS-' KARTE-
BOS” GA1/AS

mln

sidrovėjo tame pačiame* nu
meryje d'ar kartą pasibažyt,

: buk jis ‘klausąs’ Komunistą
Internacionalo!”
Patį nutarimą apie Prūsei- 

kos išmetimą “L.” redakcija* 
įvertina, taip:

ANTRAS BAŽNYČIOS SUSIKIRTIMAS SU 
RESPUBLIKA

Katalikų bažnyčios vyriausybe Ispanijoje užėmė; 
gana taikią poziciją linkui revoliucijos.' Ji žino, kad, 
supykindama respublikos vadus,, ji galėtų. susilaukti 
tokių pat smūgių,, kokių yra gavęs klerikalizmas Mekai-. 
kojef Rusijoje ir kitur. Spaudoje kai kurie Ispanijos 
dvasiškiai darė pareiškimus, kad katalikų' bažnyčia 
nesanti priešinga revoliucijai, nes bažnyčia prisitaikan
ti prie visokių valdžios formų. Teciaus be konfliktų 
tarp dvasiškijos ir valdžios visgi neapseina. x

šiomis dienomis katalikų bažnyčios galva Ispanijo
je, kardinolas Segura, išleido atsišaukimą į tikinčiuo
sius, ragindamas juos rinkti į steigiamąjį seimą tiktai 
tokius atstovus, kurie gintų bažnyčios teises valstybė
je. Teisingumo ministeris, Fernando de los Rios, prieš 
tą atsišaukimą užprotestavo papos nuncijui ir pareika
lavo, kad Vatikanas atšauktų savo kardinolą. Laikino
ji Ispanijos vyriausybė yra pasiryžusi pravesti taisyk-, 
lę, kad bažnyčia ne tik neprivalo agituoti prieš revo
liuciją, bet ir neturi teisės nė kištis į politiką.

Kardinolo Seguros atsišaukimas gal ir nebūtų taip 
užrūstinęs Ispanijos valdžios, jeigu tas dvasininkas 
nebūtų jau antru kartu išsišokęs. Pirmą kartą, tuoj po 
monarchijos nuvertimo Ispanijoje, tas pats kunigijos 
galva, sakydamas pamokslą katedroje, pareiškė, kad 
revoliucija esanti “prakeikta”. Valdžia tuomet padarė 
jam griežtą įspėjimą ir pranešė Vatikano atstovui, kad 
ji šitokių plūdimų netoleruos nei iš kardinolo, nei iš 
kitų kunigų pusės.

Valdžios įspėjimas, matyt, sulaikė tą “artimo mei
lės” skelbėją nuo tolimesnių keiksmų, bet ne nuo politi
kavimo. Kardinolas Segura savo atsišaukimą dėl rin
kimų išleido tuo pačiu laiku, kada karalius Alfonsas 
atsikreipė į savo šalininkus Ispanijoje, kviesdamas juos 
organizuotis ir stengtis pravesti į steigiamąjį seimą 
kaip galint daugiaus monarchistų. Kardinolo atsišau
kime irgi agituojama už monarchiją, primenant Ispa
nijos katalikams, kad Alfonsas visuomet buvęs “ištiki
mas katalikų bažnyčios draugas”.

Į šitą sutartiną monarchistų ir bažnyčios vado 
kampaniją laikinoji valdžia negalėjo nereaguoti. Jeigu’ 
ji nieko nedarytų, kuomet respublikos priešai -mobili
zuoja savo pajėgas, tai Ispanijos žmonės pakeltų balsą 
prieš valdžią.

Taigi kova tarp bažnyčios ir valstybės respubliki
nėje Ispanijoje jau prasidėjo. Jos visas smarkumas te- 
čiaus pasireikš tada, kai susirinks steigiamasis seimas,- 
kuris turės išspręsti klausimą apie bažnyčios atskyri
mą nuo valstybės ir apie bažnyčios turtus, ypač jos 
žemes.

TURTO PASKIRSTYMAS IR POLITIKA

• Neseniai įvykusioje radikalų ir progresyvių sena*- 
torių, kongresmanų bei visuomenes veikėjų konferen-^ 
cijoje, vVashingtone, senatorius Borah, iš Idaho, par 
vartojo šitokį palyginimų parodyti, kaip yra šiandie 
padalintas turtas ir valdžia'tarp Amerikos žmonių:

Ekonomistai apskaičiuoja, kad 3 nuošimčiai Ame
rikos gyventojų valdo 75 nuošimčius jos' tuvio. Bet, 
sako jisai, bukime truputį duosnesni. Sakysime, kad 4 
nuošimčiai valdo 80 nuošimčių turto.

“Tą turtą”, tęsė jisai, “aš nenoriu iš jų atimti) 
bet aš manau, kad turėtų būti politiška partija 
šioje Šalyje ■** jėigu ne partija, tai bent politiški 
balsai — kuriems daugiaus rlipetų ‘96 nuošimčiai 
žmonių, negu 4 'nuošimčiai” ~ j 
Taigį iš tų senatoriau® BoraJą žodžių išeinu kad 

Šiandie tos partijos, kurių rankose yra valdžia Ameri
koje (t. y. repubiikonai ir demokratai), daugiau rupi* 
naši 4 arba net tik 3 nuošimčių gyventojų reikalais, 
negu 96 (arba 97) nuošimčių.

šis vaizdas, iš tiesų, gana tiksliai išreiškia tą po
litišką padėtį, kuri šiandie yra Amerikoje. Mažos* sau
jelės rankose yra milžiniška dauguma krašto turto, ir 
jos rankose yra visa valdžia. ' ’ ‘ J/

Senatorius Borah sakosi nenorįs-atimti turtus iš

Susipratusio proletariato ži- 
niar perspausdiname iŠ “Lais- 
vės” gegužės m. 7 d. numerio 
Šį o4itna)lį pranešimą:

“L. Ifriiseika Išmestas iš, 
Kom. Partijos

“Ckicagos distrikto kontrolės 
komisijos veikąmu ir su užgy- 
rimu (Partijos) Centro Kon- » X
troles Komisijos, L. Pruseika, 
lietuvių’ dienraščio ‘Vilnies’ re
duktorius, tapo išmestas iš 
Amerikos Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos, kaipo ne
pataisomas dešiniojo sparno 
oportunistas ir kaipo apgynė
jas smulkia i-buržuazinių ele
mentų, kurie manevruoja ir 
kovoja prieš Komunistų^ Parti
jos- įtaką ir vadovybę lietuvių 
darbininkų organizacijose, p 
ypač tarp ščrininkų dviejų lie
tuviškų darbininkiškai-klasinių 
dienraščių, ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’.

“Iš jo paskutinių veiksmų ir 
straipsnių, prasidėjusių balan
džio 29 d. ‘Vilnyje’, kuriais jis 
aiškiai stengiasi suklaidinti 
lietuvius darbininkus ir bando 
sumobilizuoti ‘Vilnies’ - šerinin- 
kus prieš Komunistų Partijos 
liniją ir politiką, — dabar yra 
aišku, jog kas liečia Partijos 
padarytas pastangas pataisyt 
Pruseiką ir išgelbėt jį revoliu
ciniam judėjimui, tai jis lošė 
dviveidę rolę; jis tiktai ma
nevravo, kad pratęst sau laiką, 
kuriuo jis galėtų ir toliaųs po 
tokia priedanga varyti kovą 
prieš Partiją, ir tuo pačiu lai
ku* vis dar skaitytis Partijos 
nariu.

“Išmesdama Pruseiką iš sa
vo eilių, Komunistų Partija at
sišaukia į visus klasiniai susi
pratusius proletarinius elemen
tas lietuvių organizacijose, kad 
jie su panieka atmestų visus 
tuos supuvusius smulkiaiburžu- 
ažinius ąrgumentus ir manev
rus dešinsparnių oportunistų 
ir jų apgynėjų, o susitelkę 
krūvon remtų vienintelę tei
singą klasių kovos politiką ir. 
vadovybę, Komunistų Partijos 
politiką.ir vadovybę. *

"Amerikos Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos 
“Centralinė- Kontrolės- Ko
misija.”

Tai, vadinasi, keikiančiojo 
komunizmo primadonna, Leo
nas Pruseika, gavo išspirt> iš 

1 “Vieninteles teisingos partijos”: 
-atlyginimas už jo ilgų metų 
blevyzgojimą prieš socialistus!

“Taigi ir dabartinis Partk 
jos nuosprendis yra Prusei- 
kaiz išneštas grynai sulig jo 
paties žodžią, darbų ir raš
tų. Ir tai teisingas nuospren
di^ kaipo elementui, kuris, 
būdamas partijoj, iš vidaus 
riausė jos šaknis/’

. šitaip Vidikas-Tauras atsi
sveikino su žmogum, su ku
riuo jisai per ilgus metus dir- 
bo bendrų darbininkų demora
lizavimo, socialistų šmeižimo ir 
diktatūros garbinimo “darbą”? 
Vilkiškai išvien staugė, vilkiš
kai ir persiskyrė!

Tik vieną Pruseika gali tu
rėt susjraminimą. Kaip jį da- 
bar išėdė bimbininkai, taip ka
da nors šolomskiniai ar koki 
kiti, dar tamsesni elementai iš-

2s ddugelj tų, kurie Šiandie 
hkalina prieš' jį. Juk jau ir 
pats Vidikas buvo viena koja 

! įklimpęs į “škloką” ir bemaž 
f neišlėkė iš savo mizernos vie
telės. ' ,7

Pas lietuviškus Maskvos dik
tatūros klapčiukus pasikartoja 
lygiai tai pati istorija; kokią 
pergyveno' visos* komunistų 
partjjos pasaulyje, pradedant 
pačiais Rusijos^ bolševikais. 
Stalinas* su Zinovjeviv-.Kame- 
nevu ir Bucharinu “nunakinp” 
Trockį, Paskui- Stalinas sw Bu
charinu patiesė .Žinbvjevą ir 
Kamenevą. Pagaliausy Stalinas 
nuspyrė Buchariną ir pasiliko 
vienintelis’ viešpats Diktatoriš
ka organizacija yra* panaši į 

• alkanų vilkų rują^ juo* d’arosi 
t mažiau ėdesio; juo pikčiau tū
bos vadaix piaujasi tarp savęs, 
ir galų gale tos, kuris turi 

t stipriausias žiaunas, nugali Vi
sus savo kompetitoriu& ir pa
silieka vienas visos rujos (at

jos liekanų) “diktatorius”.
Peštynės, kurios dabar ei- 

pas musų komunistus, yra 
paskutinės. Jeigu jų organi-

’ šai nori jį nunuodyti, jis laip
sniškai pradėjo pratintis prie 
nuodų. Iš pradžių ėmė mažas 
dožas, kurias laipsniškai vis 
didino. Puriškevičius savo at
siminimuose sako, jog kuni
gaikščio Jusupovo namuose 
Rasputinui į vynų buvusi Jpil- 
tą tokia nuodų dozą/su kuria

nuodyti dešimtį žmonių. Bet 
Rasputirias išgėręs (ą vyną, ir

* nieko blogo su juo neatsitikę.
Pamatę; kad nuodai neveikia,

• sąmokslininkai Rasputiną nu-
t šovė. K. A.

Skaitytojų Balsai

Demokratija ir per 
versmas

ba

na 
ne 
zącij a artimu laiku du visiškai 
“nesusibostys’’, tai atsiras ki
tos “sklokos’y tarpe pačių bim- 
bininkų, r ir kiti “renegatai” 
-lėks lauk tokiu pat budu, kaip

.išlėkė Strazdas su Pruseika.
f I »
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Apie įvairius Dalykus j

Nuodingi gyvūnai
Nuodų' liaukos. — Nuodingos 

vilyėios. -v- M er kapitulas ii> 
romėnų togos.—Nuodų veik* 
mė. — Nuodų doza.—Kodėl 
vaikams nuodai, yra puvo* 
įingesni?—Skirtinga gyvatės 
nuodų veikmė. — Atspara

“DRAUGIŠKAS” ATSISVEIKI
NIMO ŽODIS

-'patirti ant 
savęsfą skausmą; kurį padaro 
bites arba vapsvos įgilimas. 
Visi taip pat žino, jog yra to
kių gyvačių, kurių- įkandimas 
gali žmogų nuvaryti į kapus. 
Ir gyvate, ir bitė, ir vapsva 
vadinasi nuodingais z gyviais. 
Tokių gyvių? kurie gamina 
nuodus, .yra labai daug. Nuo
dus gamina tam tikri* tų gy
vių organai, kurie yra vadina
mi liaukomis. Kuomet, sakysi
me, gyvatė įkanda žmogui', tai 
tuo pačiu laikų į padarytą žai
zdą ji įleidžia* nuodų. Tačiau 
yra gyvių; kurie nei kąsti- nei 
gilti negali, bet nežiūrint į tai, 
jų organizmus gamina nuodus, 
kurie yra naudojami apsigynė 
ino tikslams. Imkime, pavyzd- 
■JL \ ‘Lziui, nųniže. įyisi žino, kad tas 
gyvūnas nekanda. Bet rupūžė 
visvien priklauso prie nuodin
gų gyvūnų: jos oda yra nuo
dinga.

Daugelį tų mindų laukiniai 
žmonės naudoja savo yily- 
čionųj. Jie įmerkia vilyčios ga
lą 1 gyvačių, rupūžių, driežų ir 
kai kurių žuvų nuodus. Tokios 
vilyčios, žinojmi; yra pavojin
gos, nes jos"' ne lik padarė

Ii “Tėvynės” Na. 14 Redakci
jos Pastabose antrašte “Lau- 

. kia Perversmo Lietuvoje” at
žymi vokiečių rašytoja, apysa- sajcoma į “Draugo7’ pakeltą 
kois “Grand Uote!” atitorė, kuH- 1 ?
ri dabar lankosi Jungtinėse vos vyriausybę” sekamai: 
Valstybėse. 1

[Acme-P. tJ A. Photo] 

VICKI BAUM

Į Paskelbdama partijos “kon- 
jti^olės komisijos” ' prakeikimo 
idtekretą Pruseikai, “Laisvės” 
■redakciją paraše ilgą editorU- 
įlą apie jo išmetimu partijos, 
j Buvęs komunistišką davatkų 
'didvyris tenai 4 yrfa kolioja-’ 
5 Mas “dviveidžiu”, 1 
nįu”, “oportunistu”, 
.ninku”, “smulkiai-buržuažinįu 
aky pieša” ir t. t. Tarp ko kita 
thme Vidiko editoriale skaito
me: •), y L.. 1 .. s

“gavo begalinį smulkiui-
\ ■* v’ V į :

buržuazinį akiplėšiškumą ir 
veidmainystę beje, Prušeika 
parode dar tuom, kąd .mini
mą bjauriausią savo rašymą 
prieš Lietuvių Centro Biurą 
ir prieš Partiją jis pradėjo 
spausdinti ‘Vilnyk kaip* tik 
tą dieną, kada įtalpinta# šisr 
Komunistų ? Internącibnalo

“veidmai-
“skioki-

kalingi. Pavyzdžiui, imkime 
gyvatę. Gyvatei nuodai yra 
reikalingi suvirškinimui mais
to. Jurose gyvena žalios kir
mėlaites, kurios yra tokio sto
rumo, kaip nykštė. Tai patel
kusi Patinai yra tiesiog mik
roskopiški. Jaunikliai plaukio
ja po vandenį, kol apsirenka 
sau vietą. Jeigu jie nusileidžia 
į dugną ir ten apsigyvena, tai 
iš jų išsivysto kirmelaitės-pa- 
telkos. Bcf pasitaiko, kad jau- 
niftiiAi^iiu^I^d^a ant telki; 
nugaros, kurios oda yra nuo
dinga. Tais nuodais kirmėlai
tės apsigina nuo savo priešų. 
Tačiau jaunikliams nuodai 
nei kiek nekenkia. Jie tik pri
sideda prie jauniklių trans
formacijos: nuodų įtakoj iš 
jauniklių išsivysto mikrosko
piški patinau

Kaip jau buvo'minėta, nuo
dus gamina tam tikron liali
kos. Gyvatės nuodai randasi 
jos seilese, kadangi seilių liau
kos liautu gamina ir nuodiis. 
Kuomet gyvatė įkanda žmogų 
ar kokiam kitam gyvūnui, tai 
ji išleidžia beveik visun ihio- 
dus. Pb to Airi praeiti kiek 
laiko, kad nuodų vėl pakanka
mai prisirinktų. .

Nuodingų gytunų įkairdi 
imas ne visuomet Vienodai te 
veikia. Jeigu, sakysime, gyva 
t!ė įkanda kelis žmėMcs pači 
■Kili, tai pasėkos esti visai 
Skirtingos. Pirmas žmogus la
biausia nukenčia; -kadangi jami 
•tonka daugiauąįą nuodų. Ki
biems žmonėms gyvatės įkan- 
dimas jau kur kas mažiai) be-

Tokiil budu nuodiy vėikk 
mas priklauso ir nuo jų kie
kio arbai kaip yra sakoma,J 
nuo* dozos. Maža nuodų dožai 
Bartais ne tik nekenkia žmo
gaus sveikatai, bet dar gali Im
ti ir naudinga^ * Faktinei kai* 
kurie nuodai yra naudbjanu 
vaįstamsv Žinoma, nėra reika^ 
to aiškihtr, *kad vaisftį pavida
le nimdų duodama labai ma-- 
žas .kiekis ąrba doza. Kuomet 
ta dbza padidinaiuOi tai žmo
gus’ gali rimtai' apsirgti.* šilto
je šalyse auga aguonos, kurių 
gaiviose randasi nuodingos 
šultyfei Tai opiumas. Opiumas 
jOiedifeiitoj yra • gamvz dažnai 
naudojamas. Bet jo* tegalima* 
dubti labai mažytę dožą, nes 
kitaip'5 galima juo nunuodyti?

klausimą “Kas nuvers Lietu- 
: “Jei 

šiandie ir rimtai kas bandytų 
! perVersmo keliu vykinti Lie
tuvos vyriausybės permainas, 
tai vargiai rastą bent vieną 
pažangų dėmokratinio nusista
tymo Amerikos lietuvį, kuris 
tokiam perversmui pritartų.” 

Šita “Tėvynės” red. pozicija 
demokratijos priešas “Vieny
bė” maloniai priėmė^ pabrėž
dama, kad “Tėvynė!/ “patvir
tino poziciją, kurių^<V+cny- 
bė” tuoj' po perversmo paė
mė.” Bet “T.” red. No. 18-tam 
“Vienybei” atkerta, kad 
“musų pozicija skiriasi 
‘Vienybes* pozicijos, kaip 
na nuo nakties.” 
, Man rodos, kad “T.”

žaizdą, bet tuo pačiu laiku iw bus pavojingas; 
užnuodija ją.

šeško nuodingas dujas che- 
" * įnikai vadina nierkaptamii

Tos dujos turi sieros. ĮdomtV 
pažymėti, kad ■ mei’l<aptan5> 
galima ‘ rasti daugelyj ir kitty 
gyvūnų, Senovėj romėnų tur
čiai dėvėjo purpurines togas» 
Tuo feifeu* Žmonės nežinojo; 
jkaip pasidaryti 'sintetinius dflK 
žus. Tad savo togoms dažyti 
jie naudojo dažus, kurie buvo* 
gaunami iš tani tikčų straikią, 
Naujai nudažytos togos visuo
met turėjo labai nenialohįjJ 
kvapą. Kad tą nemalonų k vii- 
pą panaikinti, Romos patriciP 
jai naudojo labai daug, kvėps
ią. O togų kvapas iš tiesų bii^ 
vo neriialolius, kadangi jis a^’ 
sidavė šešku. Mat, purpuriniai';

‘Laimių dažai merkapta* 
no; kM’kf pdsi^m* tiesiog nė-' 
pukertčianm smarve.

Kai kurhiose atvejuose nuo

str
įnikime Įeitą pavyzdį. Vie

nos bites įgilimas žmogui nė-* 
M pavojinga^’- noi’ši tiesa, uja-* 
loiinino ir nesudiiro. Bei jei-

gu jį užpuola šimtai-bičių, tai 
jau dalykas visai skirtingas. 
Pasitaiko^ kad nuo daugelio! 
bičių įgilimo žmogus ne tik| 
slinkiai apserga, bet ir miršta. 
O tai todėl, kad į jo kūną įlei- 
džiama didelė doza nuodų.

Bet pavojus -žmogatis gyvy
bei pareina, ne vien tik nuo 
nuodų kiekio. Svarbią rolę 
taip* pat lošia žmogaus arba 
gyvūno* amžius bei jo svoris. 
Jeigu bus diiota vienokis nuo
dų kiekis vaikui ir suaugu
siam, tai pasėkos tok-gražu 
nebus vienodos. Vaiką* nuodai 
kur kas labiau veiks. Tas reife-.. , .v ,
kinys galima iSaiškmtt tuo,|Į*“’“10 
kad nuodUs kraujas išnešioja 
po visą kiiną. JUą kūnas bus 
didesnis^ tuo kiekvienai jo da
liai teks mažiau nuodų, Imki
me pavyzdį, Prileiskime, kad 
vaikas/ k(H?is sveriu 30 svarų, 
nurija vieną gramą nuodų. 
Vadinasi, kiekvienam jo kūno 
svarui tenka 1/30 gramo* daMsi 
Jeigu tokią pat dožą paims 1*80 
svarų sveriantis vyras, lai 
kiekvienam jo kųno svarui 
teks tik į/18() dalis "gramo 
nuodų. Prie tokių aplinkybių 
nilodai, žinoma, į suaugusį vy
rą veiks kur kas silpniau,•ne
gu į vaiką.
Nuodų vcikiin’as taip pat dar 

priklauso ir nuogto, kuriuo 
keliu jie įsigauna į žmogaus 
kūną. Kųųmet įkanda gyvatė, 
tai patariąnia tuoj žaizdą iš
čiulpti, kad nuodai į kraują 
neįsigautų. , Jeigu burna yra 
įsveika, tai toks čiulpimas ne
sudaro jokio pąvojaus. Iš
čiulptus nuodus, žinoma, rei
kia tuoj i^spiauti; Tačiau pą- 
įsitąiko,. kad kartu su seilėmis 
yra mtriį’anii ir gyvatės niio- 

’dW. Betįaųic atvCjyj Žmogus 
beVei’k jokių blogų ppsčkų ne
jaučia. Kode! vieni ir tie patys 
ntiodai’ yrg pavojingi, kuomet 
įsigUuhą pro ’odį; ir .beveik yi- 
jsntf nekenkia; kudmot* j^Č yra 
nuriįjamf?' * ' 

( Tai pareina įuo to, kad1 pro 
-odą įsfg'avę nuodai fuoj susį- 
mhi^r Sti kranju, kuris juos 
{išnešioja? po visą kųną. Visai 
(kitoks likimas laiikiu nurytus 
nu6dfisk: jie turi’ praeiti pro 
Kepenttš, kurios iki' tam tikro 
laipsnio/ sunaikina nuodus. 
Defel to® priežasties daugelis 
Inuodų heltenkia; kuomet jie; 

Jyra> iiurųainr. v
Reikia taip pat tureli galvoji 

Ir tą faktą', jog prieš nuodus; 
(išsidirba atspara. Sakysime, 
'skorpionų įkandimas yra fa* 
bai pavojingas; Bet tos© vieto
se gyyęn-aOčios* įapėB ir žiur-. 

!kėS1 sUorpippų visai nebijo, 
nes jų įkandimas jonis nėraf 
pavojingas. Panašiai yrą ir su‘ 
žmonėmis. Eaipsmi'škar jie ga* 
15 priprasti ir prie tokių, nuodui 
d ozų* kurios neįpratusius tuoj* 
nuvarytų pas Abraomą. Sako
ma, kad Rasputinas pasižymė
jęs fiepaprasla atspara ‘ nuo
dams. N’iĮj'aUšddmas, Kad pric-

esą:, 
nuo 
die-

red.

kalbamu klausimu sakosi 
daug skiriasi nuo “Vienybės”. 
“Vienybė” yra priešinga bent 
kokiam pasikėsinimui nuvers
ti' dabartinę neteisėtai įsistei
gusią valdžią, tą. patį pareiškia 
ir “T.” red., kad net “vargiai 
rastų bent vieną pažangų de
mokratinio nusistatymo Ame
rikos lietuvį, kuris tokiam 
perversmui pritartų.”

Taigi, ar nevienokia “T.7 
red. pozicija su “Vienybės^ 
dėl dabartinės Lietuvos val
džios nuvertimo?

“Tėvynės” red., kalbėdama 
apie nepritarimą dabar Lietu
voje perversmo keliu pakeisti 
vyriausybę, tą savo nepritari-

“deinokratiniu budu (piliečių 
balsavimu S. P.) keisti* vy
riausybę”. Bet juk Lietuvoje 
tų “demokratinių būdų” hėrar 
it ją nebus tol, kol nebus nu
versta dabartinė diktatūra. 
Juk dabartiniai Lietuvos dik
tatoriai tik ir surengė perver- 
smą tam; kad panaikinus de
mokratijos-budus. Todėl kal
bant apie pakeitimą valdžios 
Lietuvoje negali būti jokios 
kalbos apie demokratiškus bu
dus arba piliečių balsavimą. 
Prie dabartinių aplinkybių 
tik per sukilimą Lietuvos žmo
nės galės pasiliuosuoti nuo 
diktatūros. Anksčius ar vė
liaus diktatoriai to susilauks.

Reikia stebėtis, kad “Tėvy
nės” red. tiek drąsos turi sa
kyti, kad “jei Lietuvoje kas 
bandytų versti diktatorius, tai 
Čia vargiai bent vienas pažan
gus žlnogus pritartų.”

Man, rodos, kad jeį Lietuvoj 
kiltų perversmas tikslu atsiek
ti demokratinę tvarką^ tai A- 
iherik<is pažangioji lietuvių vi
suomenė su didžiausiu nuo
širdumu sveikintų perversmo* 
vykintojus ir tuomet kaip iŠ 
miego atbudę Amerikos lietu- 
Įviai pradčtų daug liibiau do
mėtis Lietuvos reikalais. Tai 
šitaip aš suprantu Amerikos 
lietuvių (pažangiųjų) psicho
logiją ir nusistatymą link Lie
tuvos valdžios nuvertimo.

t— Saud. Proletaras.
.. —- ——-J - • - - - - - - - - ■ ■ -  

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

“TODAY?”
W ha t—“May Queen 

“May Dance”
Given by Chicago Lithua- 

nian Chorai Socicty — “Pir
myn.”

VVhere—Lithuanian Audito
rium. •

When—Tonight — eight o*- 
clOck! x

A good time is guaranteed!
Let’s all be there t. ■— A. K.

and

pulse* and a pafr of shoes fa į 
a shoe box with no string tied 
around it.

I waited for a Street car. The 
sun was shining. With diffi- 
culty I rcfrmn from adding 
“of course”. A car came; I 
boarded and so did the ręst of 
the shoppers, workersr and: 
loafers.

1 embraced the books, pųrse, 
and shoe box wHh my teft hand 
and used evcry finger and mus
ele of my right for holding the 
umbrella and the pole on the 
street car platform. My posi- 
tion was riot one that I cared 
to keep long.

hunt for & coin in- the-' dark 
caverns of my pursc. lt would> 
take too much space.and it is 
not an unfamiliar subject. The 
'cofn got off its ašsigncd couVse 
otl the return trip and I did 
not evdri have the satisfaction 
of sėeing 1 which side was up- 
petmošt in the descent. After 
it dcscended I saw 
side.

I took that as an 
able, sign and started
I tried to compress myself In
to the smallest possible space, 
būt I could do nothing with 
the books. The author might 
have compressed thcm. I wish-

neither

unfavor- 
forward.

and if I vfertf quick enough, I 
got the umbrella through be- 
fore the way cįosed up again. 
I was alvvays quick enough and 
had to retrace my steps now 
and then and disentangle the 
umbrella. I- would grasp* its 
handle and enclose all the 
points in my palm • būt as I 
progressed my’hand would slip 
up’and the points would spread 
out looking for trouble. They 
hooked into belts, paęliages, 
and elbows. I said “pardoh me” 
at regulai* intervals with an 
occasional “excuse me” for va- 
riatiom » t

Finally I reached the end of

at this end of it. A half hour 
ago I was at the other end. 
I had come through unruffled 
and serene with nothing more 
than a slightly dented shoe box 
&nd a tassel-less umbrella. My 
determination and persfetence 
had- evidently overcome all ob- 
staėles. I looked back along 
the line of obstacles and was 
about to draw a fitting inora! 
from my achievement when 
from the rear platform camt 
the inspiring words:

“Step forward in the 
please.”

As the car was nearing 
eėrner I steppedxout upon

car

my 
the

.• • . -------------------------------------------- m. „r, iUii tJSVi.If.Xi i i i >11..!^

front platform. With Indian umbrella, The wind hissed tft 
mė* I prėtended* indiffereneė. 
It howled and tugged at my 
umbrella. I supressed un-ladįr- 
like remarka and remained out- 
wardly eomposed. the wind 
sercamed and after blowing the

fervor the rain was drumming 
as on tom-toms. The wind, the 
old madicine man himself, was 
lustily slapping heavy raito“ 
drops to the street. The plat
form was crowded and its oo 
eupants did not likę my um
brella. ,

I alighted and reached the 
zside-walk. There I spread out 
the aacient contraption and 
wait?d for a favorable oppor- 
tunity^to cross. The trdffic 
sped by likę a continous black 
ribbon.

My fcet were getting wet 
and the wind did not likę my

umbrella inside out, it twisted 
it out of my grasp and lošt 
it down the street.

And \^ith the umbrella went 
my serenity, my composurc, 
and my weli tried temper.

— .Toan Strutis.

GARSTNKITĖS 
NAUJIENOSE

Marųuette Murmurs
MAY FROLIC

TEMYKITE!

jolly and cheer-

C. JOSEPH

Bereaved.

STEP FORWARD

MALT TONIC’O

Kviečiame

18x21 R.
R. Basin

ed just'then that he had neyer 
written anything. I opened the 
way before me with said books 
and the shoe box. I followed,

Jis yra re&oiiten’ 
duojamas pfer

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne 
gali1 būti be

publiką skaitlingai atsilankyti ir paremt.
Chicagos Lietuvių Choro KOMITETAS^

MALT I0NIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

the aisle. I looked back over 
the field of my stfugglep. 
There was the aįiparently im- 
passable, mass and here was 'I

NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 
AGENTAS

The trouble bėgam although 
I didn’t realize it, when I *ė- 
entered the library to recover 
that much forgotten objcct, An 
umbrella.

Now an umbrella is a con- 
trivance that- has been left be- 
hind in the march of progress. 
AVe have ai r planes, cigarette 
hghters, radios, and better 
babies, būt the umbrella štili 
resembles the large leaf our an- 
cestors used to hold over their 
khaggy heads". It rėmams for 
some enterprising young inven* 
tor to give us the vest pocket 
umbrella. Any change would 
probably be an improvement.

Būt enough in this vein. I 
merely wish to statė that I 
was carrying my umbrella in 
addition to two ponderous vol- 
ttmes from the library, my

NOW
ATING-^

Mes turime perdaug 
šio didumo Basin ir 
mes 100 parduoda

me po 

$5.75

Grąžus pleituoti 
sinki} fixturiai 
muilui

arba .

Eitra Pale Alaus

SOUTH CHICAGO skyrius
9302 Commercial Avė.

Tel. SAGINAVV 4847 .

Tautiečiai, kurie turite nuosavybes, turėtumėt užsimo
kėti taksas nevėliau kaip 15 d. gegužes menesio, šių me
tų. Jei kurių taksai yra neteisėtai pakelti, tai malonėkite 
atsilankyti pas mus dėl pasitarimo.

Taipgi, kurie buvote išgandinti per neteisingus paska
las paskleistus pikto noro asmenų, ir kurie iki' šiol vi
saip galvojate tikrų faktų nežinodami, patarčiau atsi
lankyti į musųf visiems žinomų, stiprių, senų, steito ir 
Clearing House bankų, ir nusipirkti sau pirmus morgi- 
čius, kur jūsų pinigai bus apsaugoti ir gausite atsakantį 
gerų nuošimtį; nes visi gerai žino, kad Universal State 
Bankas yra vienas iš stipriausių ir saugiausių South Si
de j, kur nei vienas nėra patrotijęs nei vieno cento nuo 
sumos arba nuošimčio. 

• ♦- y /

Todėl gi, malonėkite atsilankyti ir investuoti savo tur
tų saugioj vietoj, nelaikant pinigus nežinomose vietose, 
baksuose arba* kur kitur, iš kur negaunate jokio nuošim
čio, dalydami patys sau' skriaudų.

> 111 ’ . t

Jums visados gerai velijantis,
JOSEPH J. EL1AS, President

PAČIOS GERIAUSIOS RŲŠIES BALTAI ENAMELIUOTOS SINKOS SPECIALIAI 
52 colių nulenktais kraštais sinkos, kol jų išteks, 
kiekviena}  ..........     ĮJ » ĮJ 8J
42 colių kampine apron sinka, kiekviena $21 7S

The Marųuette Maroons take 
great pride in staging these' 
mixer sessions, And cxtend a 
cordial invitation for all to safr- 
mit themselvcs to that primit- 
ive impulse. Come and dance 
with the Marquettes where 
good fellowship and jolly good 
fun prevail.

Klozetų Sėdynės, kurios 
tiks kiekvienam toileto 

rpuodui. Golden ąžuolo ar Ser
žo mahogany $1.65

Pilnas Maudynės kambarys už didelį sutaupymą. TRIJŲ ŠMO
TŲ SETAI SU VISAIS TR1MINGAIS $44.90
17x19 Prausykla—plataus užlenkimo stiliaus su china kranų rankenomis, nikeliuo
tais sieteliais ir P. O. plūgas? Pilnai tiktai $9.90
4, 47o ar 5 pėdų maudynė ant kojų su vieno šmoto kranų kombinacija su china 
rankįenomis dėl šalto ir šilto Vandens —sujungti waste.ir over- Efl
flow. Pilnai tiktai už ..... ........ ......................... ................... .
Tikro blizgančio china Klozeto kombinacija, susidedanti iš tanko, puodo ir iš arba 
Golden Ąžuolo ar Beržo Mahogany sėdynė Pilnai tiktai 4L4 O
UŽ ., ■ ........ ........ ................. ................................................. .......f Ml vU

PASINAUDOKITE
TIKRAIS DABAR ESANČIAIS 
jtBARGENAlS ant plnmbingoj 
VL ir apšildymo prekių.

Išmintingi žmones 
pasinaudos šiomis 

. nepaprastomis
vertybėmis 
ir pirks 
r, dabar

Gab Scz:
Youse is a viper,. vot is,

Johnny, w
Loogan bounced one off 

Lefty’s chin.
Baseball tcani won three ex- 

hibitions.
Lefty out for season. Broken 

ankle.
What’s this ’bout the basket- 

ball team?
Bat guaranteed for hrts; See 

Pete Brown.
Scc eveiybody at the dance.

Sez Gab.
Merei Beaucoup! for the 

florai, gang.

The Marąuette Maroons, S. 
L. A. Gr. 260 announce their 
forthcoming May Frolic sched- 
uled to take place, Thurs. May 
the 14th at Carpenters Hali— 
5439 So. Ashland Avė. Music 
by the Shenrian Syncopators.

As of yore the occasion pre
misos to be a memorable one. 
The Maroons are friendly with, 
and come in contact with, a 
large number of kindred or- 
ganizations. A custom of long 
standing draws these clubs to 
the Marquette Dances. There, 
they not only dance, būt renew 
auld acquaintances, and mcet 
old faces. Everything is as it 
should be

• Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springfield, IB., apielin- 
kėse už/ašinėdhmas “Naujie
nas”.

Kur jis atsilankytų, mea pra
šome “Naujienų’* skaitytojų 
pagelbėti jam, kad jo darbas 
galėtų' būti sėkmingesnis? Pėr 
j j galima ir atnaujinti* prenu
meratą. -*-N*nų Adminištracija
... ........ ........ ■i r,,u.„i„,... i ,

Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn
. • Stato scenoje'Operetę ‘

In my exertiona to get fur- 
ther in the car, I tried to heave 
forward a portly f gentleman 
who evidently was totally um 
conscious of his . surroudings. 
He had nothing on his rnind; 
būt thdughts of supper. The 
car was filled witb uncouscious 
travellers and the conductor’s 
demand to “step fonvard in 
the car please” fcll on deaf and 
unwilling cars.

I looked ahead and started 
to go forward būt stopped to 
consider, and consideration is 
death to action. I felt that the 
ąuestion was too minor a one 
to hold a? debate with myself 
about and deCided* to toss a 
coiix Heads, I stay and tails, 
I go fonvard.

When one is on firm lafld 
with arms free of packages and 
umbrellas, especially umbrellas, 
tossing a coin is a free and 
simplc act. On a crowded 
street car which is just stop- 
ping pr starting,- it> makės ne- 
difference except that the di- 
rection of the jerk changes, 
tossing a coin is an act of skili 
rarely attained by the amateyr 
coin-tosser.

I will say nothing of the

mVISORATlH® 
oo f o« cohv 
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Šeštadieny, Gegužės 9 d., 1931
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted Street

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

- Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

i indu

$3.45

VYRIAUSIAS OFISAS-IR šIORUIMIS

2113-33 South State Street
Telefonai Calume t 0642-0643-0644-0645

SOUTH WEST SKYRIUS 
4101-5 Archėr Avė.

■ Tel. LAFAYETTE 0287

- Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
sutelkti?tuomet pąšaųkite . , • ■:?•,. ■' '?,

FREDERICK BROS.
Bbulevard 2538 - '811 W. 37th St, Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St, Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Fiat WaH pami gai, o.......... $l»90 
Geros rūšies gatava m ai e va, gal. 
VantiŠius. ®ahi.00 
Dutch Boy Whtce Lea4

*100 sva«ų *...................  141.2.5
Geriausios rūšies alyva, gal. .... >.QO 
4 colių getas brušis .................... 50c
Nerūdijantys peiliai ir šakutės

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

Ir visokių kitokių namams

A.M.Butchas
PILSEN M ALE VOS— VAffNIŠIAI

HARDWARE IR NAMŲ 
REIKMENYS

4414 So, Roekvrell St.
•i-

Tel. Lafayette 4689

■ ■ i i h i ........... i

APŠILDYMO PLANTAI UŽ NEPAPRASTAI ŽEMAS KAINAS. 
Dugnas jųu tikrai tapo pasiektas, ant kiek paliečiamos yra apšildymo plantų kai
nos. Jus galite užsisakyti dabar ir busite tikri, kad jus gaunate gerinusį kų pinigas 
gali pirkfi už žemiausių kainų kokios neouvo per daugelį metų.

įsidekite sau boilerį.' dabar. Užmokėkite ui ji ateinančią žiemą. 
NEIMĄS NUOŠIMČIŲ PER TRIS. MĖNESIUS.

Radiacija 30C už ketvirtainę pėdų.
?' i ; ?• I v- ' '

BUY
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NAUJIENOS, Chicago, III.
.   . B .i i ..wt.į>|iįtoCiĮ »*'» ■

Tarp Chicagos 
Lietuvių
i

Buvo girdėti dainos 
Lietuvoje ir visame 

pasaulyje

Tad- musų priedermė svečius 
tinkamai priimti. Visi daly vau 
kitę susirinkime ir aptarkime, 
kaip ciceriečiai svečius priimsi 
mo. ’ O jų suvažiuos daug, nes 
visuomenė turi gerą akį apie 
Cicero, o ypatingai apie musų 
naująją 301 kuopą, nes tai kuo
pai yra lemta globoti visus se
nuosius narius. Tad vis; glaus
kimės prie šios kuopos.

, • •’ —Narys. .

Gegužio 2 dienų, 11:30 vai. 
vakaro, pastangomis Jos. F. 
Budriko, buvo leidžiamas D. X. 
Radio Programas iš Stoties W 
9XAA. Stotis W9XAA. gavo 
daug laiškų ir telegramų iš Eu
ropos.

Programa dalyvavo Juozas 
Olšauskas, Juozas Sauris, p-lė 
Jadvyga Griciūte, Juozas Bud- 
rikas ir kiti Budriko štabo ar
tistai.

’ Brighton Park

Iškeliavo Paviešėti

Nedėlioję, gegužio 10, Radio 
programas iš Stoties WCFL. 
970 kilocycles, kaip ir visada 
pradžia 1 vai. po pietų. Daly
vauja: P-nia Zabukiene, Stasys 
Rimkus, Antanas Vanagaitis, 
Juožas Olšauskas ir Budriko 
Radio Orkestrą; pradžia lygiai 
1 vai, po pietų iki 2 vai.

voj ir paviešės pas sa.yo tėvon
inis, gimines ir pažįstamus. 
Beto, patyrus svetimų šalių 
Radio išdirbystę ir prekybą, su- 
gryžus turės daug gerų pata
rimų Radio pirkėjams.

Visą Radio krautuvę kaip pa
prastai yra, palieka po vado
vyste elektros techniko ir Radio 
inžinieriaus M. Shills, o p. Mi
lerienės vietą, krautuvėje už
ima jos sūnūs J. T. Miller, ku
ris yra baigęs vidurinę tec^ 
nikos mokslainę ir kaip tik tin^ 
ka tam darbui.

Ponia. Milerienė besidarbuo
dama biznyje, įsigijo ne šim
tus, bet tūkstančius draugų ir 
pritarėjų, kuriems taria širdin
gų atsisveikinimą iki pasima
tymo.

Patyrimus iš kelionės nuoli- 
kių p. Mileriene žada suteikti 
per “Naujienas”, o kaip sugrįš 
tai papasakos žodžiu per Radio.

Kaimynas.

.. .............I

Cicero, III.
Šiandien “Auštelė0 sveikino

■ ■, motinas |
Nors “Motinų dieną” pripuo

lė 10 dienų gegužės,7bet jau
nuolių draugija “Aušrelė” svei
kina motinas šį vakarą. Kaip 
ir kitais metais duos dailų pro
gramą ir su linksmais šokiais.

Nailjąs mbkytcįjrts jau. su 
“Aušrele” t. y. p* Viktoras 
bąmbrauskąs. Jis nuo pereito 
pirmadienio ęjpa tnokytojaus 
pareigas, jis šį vakarą pirmų 
kartą7 pasirodys sų choru. Rei
kia pasakyt, kad p< Dambrau
skas yrą geras muzikas ir ge
rai sugebės yesti “Aušrelę’*. 
Motinų vakarėlis įvyksta p. 
Stasės Lukštienes syeį. 15th ir 
49th Avę.

. Visus kviečia prie motinų pa
sveikinimo ir Pasilinksminimų 
“Aušrelė”. Pradžia 7:30 y. v.

Juozas. ‘

■'.t ■; >• |
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Cicero
SLA. 301 kuopos susirinkimas

SLA. 301 kuopa turės mėne
sinį susirinkimų pirmadienio 
vakarą, 8 vai, p. Lukštienės sve
tainėje. Nariai bukite visi ir 
atsiveskite naujų kandidatų, nes 
tai yra paskutinis kontesto 
mėnuo. Ar tamsta daug prie 
jo prisidėjai? Jeigu dar ne, 
tai padaryk šiandien. Dar lai 
kas.

Dar turiu pranešti smagią 
žinių, būtent šio mėnesio 20 
d. turėsime svečių iš visų apy
linkių, nes tai bus SLA. 6 Ap.- 
skričio bertaininė konferencija 
ir tai pirmų kartą įvyks Cicero.

Veži mo-Six tiko 
kontestas

, .. ' , 1 -y -

šeštadienis, gegužės 9, 1931
t-

Uiviai turi daugelį, kurie yra 
tiesiog mylėtojai šių lošimų.

Rus duodama dailios dova
nos laimėtojams.

Garsams . pasklidus, .kad 
toks kontestas yra pienuoja
mas, pirmas p. J. J. Bagdonas 
skelbiasi vežimo “Čempionu”, 
o “sikstikų” savinnsį p. Anta
nas Andrijauskas.

šis kontestas beabejo suju
dins mušt; taip sakant kraja- 
vų kartų. Kurie tankiai lošia 
“sikstikų”, kada susėda lošti, 
tai tuomet darbo duoda sma- 
genims, akims, burnai ūsams 
ir dar kaip kam, neš* kada lo
šia turi galvoti. Kada nori pa
rodyti savo draugui (partne
riui) kokių kozyrų jis turi, tai 
jis arba mirktels akini arba 
pakreips ūsą, ant galo jeigu 
turi “Čyrvų,” tai parodo liežu
vį. ....

Kas bus lietuviškų lošimų 
“čempionas”, tai parodys kon-

* « M ‘

Liet. Golfo kliubns rengiu 
musų paprastiemslietuviams 
darbininkams ir kitoms luo- 
moms “navatnų” kontestų, o 
tas kontestas busx todėl “na- 
vatnas,” kad tai pirmų kartų 
pas lietuvius bus kontestas lie
tuviško lošimo kortomis, o tai 
66-siksliko ir “vežimo” arba 
kitiems vadinant “savo kozy- 
rio”.

Visi lietuviai, kurie norėtų 
dalyvauti kohteste prašomi 
registruotis Golfo Kliube, 739 
W. 33rd gatyė, bile vakarų. 
Rcgistracijbs pradžia pirma
dienį, gegužės 11 iki ketverge, 
gegužės 15.

Amžius kontestantų turi bū
ti ne jaunesnis kaip 21 metų, 
o ne senesnis 99.

Šis kontestas rengiamus, 
publikai reikalaujant, nes lie- testo paseknjės.

Chevrolet
* »

i

Trečiadienį bus nustatyta 
Jaisykles, kurių turės prisilai
kyti visi dalyviai, o taisykles 
nuspręs patys koptestantai.

Na, vyrai, kas,,mokate “sik- 
stikų”, komaiil Juozas.
‘ P. S. Kontesto eisena bus 
pranešama viešai.

Marquette Park

Netikėtai teko sužinoti pa
slaptį, kad Jonas Petraitis iš
tekėjo už Onos Bruku i us, pr- 
ba kitaip vertus, Onutė apsi
vedė su Jonu. J. Petraitis vra 
visų inafųuetteparkicčių sku
tėjas ir kirpėjas; tų visa jis 
padaro savo kabinete 6909 So. 
Rockwoll St., gi jo žmona yra 
siuvėja ir abudu gyvena 2555 
W. 69th St. Abudu gori nau- 
jieniečiai, tad ypatingai linkė
tina jiedum ilgo laimingo gy
veninio. — Pustapčdis.

užgavo populiarę naują gaidą
’ * • ' . i

A. Milerienė
Veik netikėtai, po suvis 

trumpo rengimosį apleido Chi- 
cagą, Gegužės 1, visiems gerai 
žinoma p. A. Milerienė, dali
ninkė General Radio Store, 
3856 Archer Avė., kuri * kita
dos dalyvaudavo lietuvių tea- 
trališkoj scenoj. Daugelį kartų 
ji yra chicagiečius savo špo
sais tiek prijuokinus, kad net 
guzikai besijuokiant braškėjo.

Savo šią kelionę p. Milerie
nė pasiryžo atlikti tikslu aplan
kyt ne vien tik Amerikos ry
tines valstijas, bet ir tolimų 
užjurį-Europą; lankysis 'Lietu-

■ ■—............................— ■ -a

Nauji Modeliai Visų Zinomy Išdirbysčiy

i
■:Ž

R. C. A. VICTOR, 
ATWATER KENT, 

PHILCO, 
ZENITH, 

SPARTON, 
GENERAL 
MOTORS

motor-kary styliuje

Daugelis faktorių prisidėjo prie 
nepąprastai didelio populiarumo 

naujų Chevrolet, Six. Tarp jų yra švelnus vei
kimas, žema kaina, nepalyginama ekonomija, 
išimtinas lengvumas važiuoti ir draivinimo 
komfortas. Bet nČ yiepą šių ypatybių nepasiro
dė tiek patraukianti entuziastingame publikos 
pasitikime šio karot kaip jo gražus naujas sty- 
lius.

IpCHEVROLEf

• z.';/7

Fįsher Body daiMhiriai padarė šj naujų Chev
rolet nepaprastai gražų automobilių, žiūrėkit 
į jį iš bile kurios pusės ir jus visuomet jį rasite 
patraukiantį, žiūrėkit į jį iš priekio it jums pa- 
tiks jo madingas gims radiatorius, didelės 
lempos, išlenkta jungiamoji geležis—viskas 
blizga, viskas-i|urtingai chromiųm •plekuota.

. žiiirint iį šalies, ilgąs hood, žemos body linijose 
gčažiai išlenkti fenįderlai ir dideli dratiniai ra-\ 
tąi aiškiai parodo karo greitumų ir pajėgumų.

- Net nadjd Chevrolet Six užpakalis yra gražaus / 
stylįaus ir užbaigtas SU didele doitie j kiekvie
nų smulkmenų, jaugiau to, Chevrolet grožis 

, yra tuo labiau patraukiantis, kad visus mode
lius yra galima gauti įvairių spalvų kombina

cijų. . = « .

Vidus taipjau yra kiekvienu žvilgsniu nepa
prastas. Puošnus mohair ar broadeloth išmu- 
.Šimas yra rūpestingai pasiutas.' Sėdynės yra 
ruimingos, gilios ir vyliojančiai minkštos. Ir 
skoningi vidaus fit|ingai ir ištaisymfis dar la
biau padidina vidaus jaukumų.

I'
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The New Chevrolet Convertible Cabriotet• v ’ •
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EI e kt ri ki nes Led atmes General Motors
FRIGIDAIRE

Jus daug sutaupysite ant maisto turėdami 
elektrikinę ledaunę. > ,,

Pirm negu pirksite, pamatykite pas .

Jos.F.Budrik,i£ 
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167 ir 4705 >
W. C. F. L. Radio Programas Nedėlioję nuo 1 iki 

valandų po pietų.
W. H. F; C. Radio Programas Ketvergais 

nuo 7 valandos vakare

/I/
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Faktinai, naujas Chevrolet Six yra taip pilnai 
gražiai išrodantis karas, kad jis patapo popu
liarus tarp visų rūšių: pirkėjų. Jus rasite jį hcl 
tik patogų ^šeimyninį karų, bet taipjau ir graži) 
asmeninį karų—vertų bendrininkų brangiems < 
automobiliams ?dviėjų-ir-trijų-karų šeimynose.

' - '■ ■: ' . ' ,

Taipgi atsiminkite, kad gražios išvaizdos Chev- 
rolet—bendrai su jo puikiu veikimu ir nepaly
ginama ekonomija—dabar galima gauti dvide
šimties patraukiančių modelių—Amerikos pil
niausias pasirinkimas žemų kainų karų.

A >?:
' i-

. >■.
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NE W CHEVROLET SIX 
1W« Grėat American Vttlue

NAUJOS ŽEMOS KAINOS — Roadster, $475; Sport Roadster (su rttm- 
ble seat), $495; Phaeton, $510; Standard Coupe, $535; Coąch, $545,; Stan
dard Five-Window Coupe, $545; Sport Coupe $575; Five-Pasaenger Coupe, 

Convertible Cabriolet, $615; Standard Sedan, $635; Spėriai Sedan, 
$6oO; Convertible Landau Phaeton, $650. Specialia įrengimas extra. Chev- 

!( rolet* truck chasis, $335 iki $590.. žemos kainos su pristatymu ir lengvi 
išmokėjimai. Visos kainos L o. b. Flint, Michigan 

‘ ■ *’ ■ ? C. ' j , 7 ... . r . ..
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Matykite viena šių dyleriųi ■:
y <■ / į;-
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IUcMANUS MOTOR SALES
; ‘ ž/ ž»i..

M

, 6711 Šo. Western Avė. J 
ASHLAND AVENUE MOTOR SALES, 5436-42 So. Ashland Avė 
SUPERIORMOTOR SALES CO., 
KEENAN CHEVROLET SALĖS, 
ARCHER CHEVROLET SALĖS 
HAFNER CHEVROLET CO.,

: V’:,

■Į.,".! į..-

'.V

. 6943 So. Halsted St
5323-25 W. 22nd St., Cicero, III.

, 6211-15 Archer Avė., Argo, III 
2610-12 So. Michigan Avė.
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S. D. L ACH AVICHTreat

Grabeliai
Phone, Boulevard 4139

Naujienų Ekskursija

HELEN DOMBROWSKI

šiuo pasauliu gc

Extra: Sirutis programe

Antanas

Lietuviai Gydytojai

Namie 8-9 ryte. $600

• 11 j

grabo
294.

ATITAISO I TRUMU 
NAUJU IŠRADIMU.

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Lietuvių Radio 
Programas

1327 So. 49th 

z Telefonas

Cicero 3724

IGN. Jr ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Phone 
Hemlock 9252

A/ PRABISH 
Lietuvis Graborius

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

guzcs 1 1 
iš namu 
kapines.

Visi a 
giminės, 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
nį patarnavimu ir

Laidotuvėse patarnauja 
rius Syrewicze, Tol. Cicero

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS.'IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Reikalaukite “NAU
.S” ant bile kam

t. lams, Kaina * jitiėihaitt'A^;

3319 Auburn Avenue 
CHICA&l ill.’

Oohn B 
LIETUVi

Tarp Chicagos 
Lietuvių

..................$2.00 
................ . 2.00 
....._.___ OjOO 
$0.001UŽ (Untl 

___ _________ $Ji,Q.oo ir aura. 
Traukimas be skausmo

JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami la|- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi.nė savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei. , >

Ryt Didelis Vakaras 
Auditorijoj

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Aveniu

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 • P. M.
Sc rėdos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

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

V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Saite St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v, 

Tali Prospect 3525 '

4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioin nu6 10
2 iki 12 dieną. ; </

Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Sekanti didžiausia ekskursi
ja Lietuvon, rengiama per x4 
didžiausius lietuvių laikraščius 
Amerikoje, kartu su laivakor
čių agentų susivienijimu, iš
plauks birželio 6 d. laivu “Ro- 
tterejam”. Be jokio rūpesčio su 
bagažais iki Klaipėdos.

Nors laiko jau nedaug, bet 
Naujienų laivakorčių skyrius 
turėdamas gerų patyrimų su
tvarkys jūsų dokumentus ir 
suspės viską prirengti. Tuojau 
kreipkitės dėl informacijų į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St.

Vidikas- 
Lulevičiene 

AKUSERKA* ' • .*•
3103 S. Halsted St.

Telefonas
Victory 1115

e Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

šiame programo Auditorijoj 
žada dalyvauti New Yorko nau
jas boksininkas, Justinas Siru
tis, kurs nesenai Chicagoj par
bloškė vienų chicųgietį ir kurs 
antradienį eis į rungtynes su 
prancūzų, Fernard Laudrin, 189 
svaru kumštininku. -—K.

. a. Helen Dombrowski 
draugai ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jai paskuti- 
atsisveikini-

A. M0NTVID, M. D.
Wcst Town State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

J. Lulevičius
. (GRABORIUS IR 
BTtySĄMUOTOJAS 

Patarnauju . hidotuvė- 
se ' miesto ii
miestelių j tfplyse.Mo- 

" dernifcka koplyčia
i-. .

3103 S.\ Halsted St 
1 Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Ofiso' Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.

* Rez. Tel. Ken>vood 5107

Kas nori rytoj, Motinų Die
noje, su savo motina ir drau
gais turėti keletu linksmų va
landų, tas važiuos į Lietuvių 
Auditorijų, nes ten Ihukia vie
nas iš puikiausių programų, ku
rie kada nors toj salėj buvo su
rengti.

Pirmasis šio vakaro punktas 
prasidės lygiai 6-tų vai. su kon
certu, kurį išpildys tik ką šian
die atvykęs iš Philadelphijos į- 
žymus baritonas Petras Pet
raitis. Kurie iš musų dalyvavo 
Congress viešbuty, Lietuvos 
ministerio pagerbime, du metu 
atgal, žino kų p. Petraitis gali 
ir atmena jo dainavimą. Pasi
žymi jis aiškiai lietuviška tar
me, jausmingu dainavimu, ir 
stebėtinai maloniu balsu. Tad 
pasinaudokime šia reta proga 
ir paskatinkime šį jaunuolį tęs
ti toliau savo meno darbą lie
tuvių tarpe. Neilgai jis galės 
su mumis viešėti, nes jo stato
moji operetė - “Čigonai” įvyksta 
Philadelphijoj sekančią savaitę. 
Koncerte»taip pat ima dalyvu- 
mų musų jaunutė, bet gabi, pia
nistė, Silvija Saboniutė.

Po šio įdomaus koncerto, Rū
tos Ratelis, gabių jaunuolių lo
šėjų būrys, palinksmins mus 
vėl taip pat lygiai įdomiu vai
dinimu juokingos komedijos 
“Moterims Neišsimeluosi”.

Teatrui užsibaigus bus links
mi, smagus šokiai prie geros 
muzikos, ir šokių bus užtekti
nai pagal kožno skonį.

Visi i Auditoriją.—Komisija. - S. M. ŠKŪW'-
; LietF^>

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĄS
Didelė ir graži koplyčia dykai* “ •'

718 W. 18 St.
, „ Tel. RooseVęlt 7.532. .

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

DR, G, L. MADGE 
DENTISTĄS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49
Dėlei -sunkių laikų kainos nupigintos 

Sidabro Filllfigat . —“ “
Parcelhmo Fllfingai 
Aiikdnės Crowns . 
Brfdtfo “• 
Platės

Nubudę liekame,

Motina, ‘ Tėvas, Brolis 
ir Gimines.

Phone Canal 2118 
-Valandos: 6—-8 vaka/e 

DR, A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted^St.
Rezidencija: 

'^ 4T93 Archer Ave^ '^ 
fc Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221- West 22nd St 
/ Ąrti Leavirt St.

. Telefonas Canal 2552 
'Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir PėtnyČioj - nuo 9 iki 6

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė*
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivell St, 
Tel. Republic 9723

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• 3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

BU TKUS
. Wm.\ A. YPakorny' 1 

Koplyčia^ dykai > ■ 

710 Westn18#i -Street
TeL *$u0ri3Ūl :

Iki 3 vah kortuose —- nuo 3 iki 9 
Sukatomis nuo 9 iki 9

52 Eąst 107th St 
kampas Micbigan Avė.

ii. Pūllųian 5950—namų Poli. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergafs ofisai uždaryti.

landą Vjękąre 
m., sulaukus 68 merų^a^v*. 
gimus ' Lietuvoj, Kliukių 

Upinos valse., Tauragės 
Paliko dideliame nuliudi- 

Jurgį Montvidą. marčią 
ir anūką Edvardą, gi- 

Lietuvoj — 
Uršulę ir švogerį Sabučius, 
s ir pažystamus. Kūnas pa

šarvotas, randasi 82 1’ “W. 35 PI.
Laidotuvės įvyks pirmadieny 

gegužės I 1 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o.r iš 
ten bus nulydėta, Į Šv, Kazimiero 
kapines. ' . X

Visi a. a. Barboros Rimkienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ,,

Sūnūs, Marti, Gimines, 
ir Pažystami.

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

Peoples Furniture Kompani
jos duodamas Lietuvių radio 
programas iš galingos WBBM 
stoties įvyks Nedėlioję. 10 d. 
Gegužio, nuo 4 iki 5 vai. po pie
tų. (šis laiko pakeitimas>. bus 
tik vienų sykį iš priežasties, 
kad stotis turi broadkastinti 
baseball serijų žaidimus nuo 2 
iki 4 vai. po pietų).'

šis programas bus jdomus, 
nes jame dalyvaus nauji ir Chi
cagoj e negirdėti dainininkai, 
Petras Petraitis, ir Alexandra 
Bereckaitė.. Taipgi dalyvaus di
džiulis “Dainos” choras vado
vaujant kompozitoriui A. Pp- 
ciui. Dainuos Sasnausko kan
tatų “Broliai”. Tai bus didelė 
sensacija ' radio klausytojams. 
Todėl nepamirškite užsistatyti 
savo railio nepaprastu laiku 
nuo 4 iki 5 vai. po pietų.

Pcrsisk^
gūžės 8 dieną, 6:00 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 14 metų 9 
mėn. .amžiaus, gimus Chicago, 
Illinois. Paliko dideliame nubu
dime motiną (ideną, tėvą Liudvi
ką, brolį Williamą, dėdę Joną, .te
tas — Petkevičienę ir Syrewyczicnę 
ir dėdę Syrewiczių ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3016 
W. 47 St. Tel. Lafayette. 5J97..

Laidotuvės įvyks panedėly, gc- 
dieną, 2:00 vai. po piet 
bus nulydėta Tautiškas

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy 8 Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albauy Avenue

BARBORA RIMKIENĖ 
po tėvais Valancaitė'.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ‘ ge 
gūžės 7 dieną 
1931 
žiaus. 
kaime 
apskr. 
me sūnų 

Kazimierą 
minės ir pažystamus 
seserį

Sąžiningai1 ir pi
giai* 1 -. pmarnauju 

visose miesto da
lyse." Moteris pa-

22Q5taK0St 

•. Tejį Mtlrose

’ . r.'
—y.■«>"! p'Hv-r

LOVKIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome į Visąs Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St, Tel, Boulevard 7314

Švediškas Mankštinimas it Elektri- 
kinis Masažas.

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

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

Tel.' Cicero 1260
DR. GUSSEN

LIETUVIS DENTIS^AS 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9 
ąkare. Ncdėbomis pagal sutąjti 
4847 West 14 Street *

CICERO, ILjL. X

3307 Aubiirn'Ave
CHICAGO, ILL.

BIIII I, -i—

Office Phone CanaJ 1912

-DR. M, J., SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■

Office 1724 So. Loomis St.
ikamp. 18 ir Blue Island Avė.

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

Res. Phone Fairfax 6353

Graboriai , 
"i " «Į|»WĮ -II

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 yal. Nedalioj nuo 10 iki 
12 vai. po pir“* 
KREIVAS AK^ 
PĄ LAIKĄ S 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland, A ve.

Phone Ęoulevard 7589 >

Tel. Yards 1829 ' \

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTASkuris ‘mirė birželio 18 d., 1929 

m. ir tapo palaidotas birželio 22 
d., 1929 m., Šv. Kazimiero ka
pinėse.' Aš negalėdama pamiršti 
savo mylimą Vyrą, pastačiau jo

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

myniškd loto kapinėse.

.Gegužės 10 d., 1931 m.. 3čįą 
vai. po piepj įvyks paminklo pa
šventinimas, kuriame dalyvaus 
gerb. kun. J. Šaulinskas. .

< Vist a. a. Anano Bugąiliškio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
šiose apeigose, jeigu išgalėsite.

Mano brangusis vyreli aš Tave 
niekuomet neužmiršiu,* kol gyva 
busiu, Tu pas mane jau nebesu- 
gryši, bet aš- ankščiau ar vėliaus 
pas Tąve ateisiu. ■ Lauk atei- 
nato. . '

Nubudus pasilieku,

Pranciška Bugailiškienė.

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
tręatmęnt įir mag- 

’ ne tie blarikets ir 
t. t. Moterims irX • 
merginom patari
mai dovanai.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

PO TR1JV METf HAISAl’S KENTRJ1MO 
DABA K JIS YRA SV KIRAS!

M. EinamiIson.- 1441 Kiklare Avė., raSo: 
AA baisiai kentėjau per tris metus. Rjau 

pas daUKclį rtaktari) ir bandžiau • viską bu 
pasekmių. Pakaltos mano draugas patarė 
man mu-iti pas Dr.' P. D. Sytnanskj, 
N. Dameii Av«., Chieako. ir ui tapau iAgy- 
dytas I trumpų laikų.

Dr. P. D. fiymanskis kali ifcirydyji bile 
kokias ligas. AA nepaisau kaip ilgai ir kų 
jus vartojote. Kad tai įrodyti, a5 duosiu 
jums $1.00 bonkų mano pastėbėlini) Žolių 
Gyduolių dykai. Kainos yru žemos, ne kaip 
pas brankius vidurmiesėlo daktarus, kurio 
moka uugAtas-remias, etc. AA net pabar- 
kilosiu jums, ’jei reikia. Ateikite Aiandic. 
arba rąžykite, pridedami fjflc apmokėjimui 
persiuntimo. Namai S-M-S Herb-Nu-Tonic.

Phone Canal 6222

DR. Si BWS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS „ 
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—B: Nc<t ..tO—12 ryto 
Rezidencija 6640 ,So. Mapletvood^Avė. 

Telefonas Republic 7868 
......................    "i ■■■ *-?" ....................... 1 1

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

GYDYTOJAS ' lĘL ; CHIRURGAS 
1588 Mihvaukee Avė. - , 

' (kampas North įr Damen Avės) 
Tel. Brdnswick 8281

Utam.t KetV. ir . Subatoniis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 

NedėJiOmitf pagal susitarimą

4442 South Westcrn Avenue

Tel. Eafaycttč 4146

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

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.

Turkiškos, A Rusiškos 
Sulforinės Vahos Ir 
Elektrikiniai 

mentai

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wi(mctte 195 

Ralph C. Cup!er,M.D.
CHIRURGAS 

Oakley it 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergau
3 iki 8 vai. vak., Utarntnkais ir 

Pętnyčiomis l iki 4 v. v.’

Paliko dideliame nuliūdime 2 brolius — Antaną ir Joną, seserį Ma
rijoną. pusseserę Oną Kavaliunicnę ir kitu? gimines. a ,

Kūnas pašarvotas, randasi graboriaus Lachavičiaus koplyčioj*, 2314 
West 2 3 Place. - i ■

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 suteigti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. r i

Nubudę liekame, ,

Broliai, Sesuo, Pusseseres ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. D. Lachavich, Tel. Roosevelt 251$

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
* 4631 South Ashland Avenue

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

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

^Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ' 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia'Poyanai ;“*

kais nuo 8 iki 12 vai. nakties. 
Kambariai dėl pergulėjimo. y.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St.• } V
Nuo 8 vaL ryto iki 12 vai. nakties. 

Nedėliomis nuo 8 iki 2ros vai. 
po pietų.

Phone Boulevard 4552/ ,

LIETUVIS GRABORIUS
• ■

’atarnauju * laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd H., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuvį Alnžžrės

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
' > " • *' 4 ./• ' .1 v ■ ‘l. ,«

........... .  ".................................................................................. .1.".'...

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST ' 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kąmpas 47th St. 
Tel. Boulevard 648?

AMBtltANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
tyes visuojnet tęiĮkiame širdingų, siutipatįiigų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai' reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAI 

''"f.- Didysis Ofisas •
4605-07 South Hermitage Avenue

' ’ Visi Telefonait YA^DS 1741 ir 1742.: ‘, f ■

J uozapas 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 nuliūdime 2 broliu

A. A. SLAKIS
APYPKATAS 

Ofjsas vidurmiestyje 
Room 1502

Cor. Waabington and Clark Stt.
Ofisų Tfl. Central 2978 

Namų Tel, Hyde Pirk 3J95 ,
.....................— II

JOHNJB.DORDEN
žiunas Borden) ‘
ADVOKATAS

*.105 W. . Adams St., Room 2117
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. tlnd St. nuo 6-9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
/

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—-8 vak.
Nekėliomis ir . šventad. 10—12 diena.

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

Tėl. Calumet 3294 ' ’
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

..................1 "t’u ............................ .. ...... ...... ..

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio if ketvirtadienio

e.. .............. ■ i. .............. .................. . ........... . ................................t,
Paul. M. AdwM 

Advokatas
Ofisas vidurmiestyje 

.Room 2414 
One North U Solis 

One North La Šalie St.
(Cor. La Šalie and Madison Sts.) , 

Ofiso Tel. Šate 2704: 4412

Įvairus Gydytojai ,

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma? per 25 me
tus kaipo, patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. ' •

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

Ofisas ir . Laboratorija:
1025 W. lWi Si., netoH Morgan St.

* Valandos: nuo 1Q—U pietų ir 
nuo 6-iki 7:30 ya|. vakare

. . TeL Canal '3110 
.Rezidencijos telefonai

Hyde Pdrk 6755 ųr Randolph 6800 . .............. ........ .. . tww»imJu»Miiia        m——> 

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ape., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVpS

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFIŠO VALĄNDOS:

Nuo' 10 iki. 12 vai; ryte, nuo 2 iki 4 
yal. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedęl. nuo 10 iki 12 y.' dieną 

Phone Midway 2880

ADVOKATAI - 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0332
I Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
■Į24-L -& HaUtad^St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utaro.»A Ketv.
Vasalle—Pan., Ser.

Advokatai 
«—M—«M—(M*

K. GUGIS
ADVOKATAS ' 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113
- Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street
» Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Boulevard 1939

U JĄ* JM JuA
■ - Ofiso valandos:

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

’ . Netoli 46th St. Chicago, III.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj, pagal sutartį 
Tęl. Boulevard- 7820

Namai: ' \ •

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 *

( Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

. /'jr.*-',- ’



Tarp Chicagos 
Lietuvių

KAS MYLI JAUNI 
MĄ BUKITE 

SVEČIAIS

asaros sezonas pradedamas 
su Pavasario Karahiita

- šį vakarų, šeštadienį, gegu
žės 9 d. Lietuvių Auditorijoj 
yra proga paskutinį kartų 
šiam sezonui pasiklausyti fir 
matyti didelio mišraus choro 
ir savo simfonijos orkestro 
vaidinimų gražų muzikai; vei
kalų, operetę Gegužės Kara
laitė.
Patartina visiems, kas tik 
gali atvykti, nes tuo bus atsie
kti du tikslai: viena, patys ap
silankiusieji turės malonių įs
pūdžių, kita — suteiks malo
numo musų jaunimui, kurs

PRANEŠIMAI
"Gegužės Karalaite" operetę stato Chl- 

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

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

Totvn of Lake. — Dr-stė Lietuvos 
Sūnų. No. 1. Priešmetiniame susirin-* 
kime gruodžio 6 d. 19 30 m. nutarė 
Draugystę likviduoti ir pinigus pasida
linti. ir 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 
nariams išmokama. Nusineškit savo mo-. 
kesčių knygelę ri atsiimsite savo dalį.

L. Geležinis, rąšt.

PASTEBĖKITE 
ŠIAS KAINAS 

Pigesnių nebegali būti!

1926 JORDAN QQfU
De Lux Sedanas WVV 

Klauskite pardavėjo

Modelio 314 CADILLAC C77K 
Custom De Luxe w

1930 CHEVROLET " C4 Cf) 
COUPE

5,000 mylių

1928 CUSTOM C47C
HUPMOBILE 4)1* f U
1929 T0WN SEDAN FORD Bargenas

Klauskite apie jį.

Kiekvienas karas yra pirmos klesos 
stovyje

Cash ar išmokėjimais.

ARCHER BUICK 
COMPANY 

KAMPAS ARCHER IR 
KEDZIE AVĖS.

Tel. Virginia 2400 *.

EXTRA EXTRA

BALIUS
ATSIBUS SUBATOJ,

May 9,1931 m. <
Tautiškos Parap. Svet.;

3501 So. Union Avė.

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

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

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

Kviečia KOMITETAS.
!. •

Rusiškos ir TurŠikos Vanos
12th STREET ■

Tel. Kedzie 8902

3514d 6 Rooievtlt Rd. 
arti St. Louii Avė. 
CHICAGO, DLL.

Daktaras
■Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IrTiOTERŲ PER 26 METU$, 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS k NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališlui gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėto jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstanČius 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. ------------------ ....

itK' v *4

Draugystė . Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. i, laikys mėnesinį susirinkimą, ge
gužės 10 d.. 1 valandą po pietų Antano 
CeSnos svetainėj. 4901 S. Paulina St. 
Draugai Ir draugės meldžiu atsilankyti, 
o išgirsite daug naujo. Sekretorius.

-• ■■■■'• MI—

North Side. Jaunuolių draugijėlė Bi
jūnėlis rengia puikų įvairumų vakarą su 
perstatymu linksmos komedijos 'Jonuko 
Liga” ir daug įvairių pamarginimų: dai
nų, baleto, mono.ogų, muzikos ir tt. Po 

.programo ' šokiai. Atsibus šeštadieny, 
7:30 vai. vak., Gegužės >6 dieną, Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1 547 N. Lea- 
vitt St. netoli North Avė.

—Kviečia Komitetas.

Teisybės Mylėtojų Draugystes mėne
sinis susirinkimas įvyks nedelioj, gegu
žės 10, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 Sp. Ha|sted St. 12, vai. dienos. 
Nariai ir narės malonėkite skaitlingai at
silankyti, nes turime daug svarbių tari
mų, Visi, kurie esat pripildę aplikacijas 
atsilankykite, kad padarius formalį įsto
jimą į draugystę. Narkis, Sekretorius

Gatlield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio • Kliubo susirinki ritas 
įvyks rfedėiioj, gegužės 10, 1931.
Lawler Hali, 3929 .W. Madison St. I, 
p. m. - Raitininkas.

18 apielinkės S. L. A. 129 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedelioj 
gegužės 10 d. 1:30 vii. po pietų, G. 
Chernausko svetainėj, 1900 S. Union 
Avė. Malonėkite visi atsilankyti, nes 
yra svarbių nutarimų apsvarstyti. •

A. Zalagėnas, sekr. . 
Naujas adresas 7132 S. Racine Av.

TI’RfiJO HEMOROJDVS PEH 30 METŲ 
n AB A K TIKRAI IŠGYDYTAS

P. H. Berlhokl. 5100 Kolniar A ve.. rato: 
“AA turėjau hemorohlun per virft tris clcAinit 
iiK-tų. IA. Jų iM'iro• kraujau ir darfi man 
daiiK neoinaKunio ir krutėjkuų. Tada ad 
nuvykau pux l)r. 1*. I). Symanaki. hemuroi- 
<lų Hpwialixti). 18(il) N. Damen Av«„ Chi- 
cairo. Dubar aA eau Hveikaa ir jaučiuoa 
kuoirrrlauHia". Paraitos jus galite būti 
iAgydyti tx> peilio, ligonines ar operacijos. 
Dr. P. D. Ayinanskio beskauemfi metodą yra 
pastebėtina. Nereikia išlikti iš darbo. Ma
žai kainuoja — lengvi išmokėjimui. Ateiki
te šiandie ar rašykite dėl 5 dientf gydyrnos 
namie dykai.

S-M-S Health Institute, Rectai Dept. Namai 
S-M-S Herb-Nu-Tonie.

Gerbiami Lietuviai
Ar žinote, kad Cicero randasi vienas 
geriausių fotografistų iš * lįetuvių, 

kuri buvo žinoma 
, perdirbta į

iš _ 
taipat yra Studio. 
kaip “Cicero Photo Studio” 
vėliausios Mados Studio. įrengta dėl ve
stuvių ir grupių. Visokiuose fotografijų 
reikaluose šaukite telofonu šį numerį dėl 
appointmento

Cicero 3709

Cicero Photo Studio
A. W. BARTUŠIS, Sav.

1435, Sol 49th Court
CICERO. ILL?

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIŲS 
4556 So. Rocktvell St. '

CHICAGę, 1LL. ■"

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas. 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

Phone Humboldc '8559

1608
Room 704-705 

MILWAUKEE AVE„ CHICAGO

MALEVŲ

READV
mixed 
®Srr

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS
Dutcb Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse- 
ed Oil, gal.

$1.00
4 colių į ruberį įsodintas . CQ|h 
šepetys ......................... ...............
Sienų pOpiera z 1A f*
rolė .........    IUW

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St

Telefonai Boulevard 3998

ywissic,
* Pasauliniame Kate
Seno Krajaus

ny

Draugystė D r. Vinco Kudirkos, lai 
s savo ..mėnesinį susirinkimą, šeštadie 
.gegužės 9 d.. M'. Meldažio svet.

j šį susirinkimą. ' / /•
A. Kaulakis, fin. rafit.

Draugystė Meilės Lietuvių Amerikoje 
laikys susirinkimą gegužės 9 'd., 1'931 
m., 7:30 vai. vakare, Bagdono svet., 
1750 S. Union Avė. »’ Draugai malo- 
nSkite laiku pribūti. —Raštininkas.

—T

—— —~
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ižu
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me chSpecialistas rydyme chonnlikų ir naujų U- 
Vi}. Jei kiti negalėjo juny tagydyti. atailan- 
kykit pas mano. Mano pnnas iAegzamihavl- 
mas atidengs jiinų tikrą ligą ir jei ai apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums nugryfi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus justi 
kur ir kas jujns skąuda, bet pats pasakys 
po ralutino išegzaminavinto—kas jums yra.

ir kas jums Hkąuda, bet pats pasakys 
ralutino idegzamlnavimo—kas jums yra.

Dr.
W. Jackson Blvd., netoli Stata 

, Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. .

Zaremba
20 St.

PO 
Nedė-

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

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

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Pbones Canal 5058-5063 -

ICLASSIFIEDADS.I
J EducafionaI "

MOKYKIS BARBERYSTfiS ; > 
AMATO

Dienomis ar vakarais,. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, • 

s. 672 West Madison Street

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME -ANGLŲ KALBOS 

gramatikos/ sintaksės, aritmetikos^ knyg- 
vedystės, stenografijos, ’ir'.kitų mokslo 
šakų. Musų t mokyklos ųiįuja sistema 
stebėtinai greitai, užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; aūgstesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje/jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abelną 
mokslą. Savo būvį , žymiai pagerinsite, 
kai busit abelnai ir visose ntokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla,

' J. P. OLEKAS,. Mokytoja,

3106 So. Halsted St.
, ■ ■ CHICAGO; ILL.

Financial

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
giČiaus ant i’jnetų ir 6 inenesių. ? Ant 
6 metų ir 3 męh, ir ant 12 metų, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

PERKAME Lietuvos Laisvčs 
Paskolos Bonus. • Kas norite 
parduoti, kreipkite | Naujie
nas, Bdx No. 1258. 
____ .... ........................... ......... .......

■ V-. * x.*a,s*M***L.'
•Mes ikolinam nuo $50 Uti $300 

Neimam kontiso
Nuošimti! mokamas arit, neBmokėtoi

• _ ■ " ■ / ’mmdi ... ’ ■ ' ' ,

Finance Corporation
- of Illinois

Po valstijos priežiūra ,
3804 So. Kedzie Avė.

' ■ ■ ■ '■ .

Business Service < 
^Biznio Patarnavimas 
DAILYDĖ—MECHANIKAS

Siūlosi jums padirbti naujus ar patai
syti senus “sun porch", numaliavoti 
namus iš lauko ar vidaus: šuve- 
sti, elektrą, pataisyti elektrikinins moto
rui, ar fenus, perdirbti ar atnaujinti ra
šomus stalus,4 knygoms šėpas, rakandus 
ar ką jus turite pataisymui. • Darbas 
aukščiausios rūšies —r mokestis žemiau
sia, nuo dienos ar savaitės. Galiu išva- 

. žiuoti ir vJsJrnamių pertaisyti.

Tel» Beverly 6389
/‘V*r J :

r '■'''k -i' h . A *

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

\LUMBERIS 30 ik'i 50diskonto. 
Wall board 3c,, Stogams >$ L 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 AvL, Berkshire 1321

.......... ■,
Automobile^

AUTOMOBILIŲ PIRK&IAMS
ir savininkams :

Pirm pirkimo naujo karu, Širdingai 
prašau atsihnkyti if bahtatyti naujus 
1931 NASH autdmobiHuš su vėliau
sios mados autotnMiškals įtaisymais, 
sport Rpyal tekiniais' ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai, NASH taip gali 
įrengti tiž tokias ptieinataas kainas.

BALZEKA3 MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Ufayėtll 
r...-i--.,,. <jH---- -

. BUICK ^MAŠTEk 6 SEDAN

Aplinkybės priverčia manė parduoti 
savo vėliausio modelio Bu.ck, keturių 
durų sedaną, kurį fūrk£ti lygiai dešimt 
mėnesių*' atgal. Karas yra absoliučiai 
kaip naujas. Tai yra gražiausi*? ir eko
nomiškiausias karaą, kokį aš turėjau. 
Turi 6 ,originalius visiškai naujus tai- 
rus, rdtų brėkiiiš. Lorain spot light, 
snubers, gražų'1' Užbaigimą, Jis kainavo 
man yįrš $1,950.; Priimsiu tik $3 50: 
nes nian rii'kia ' pinigų. 2231 North 
Kedžife Avė/, 1 ^fht. ' Atsišaukite nedė- 
lioj* v ,, 12' i -

■Į1."*“ "*r• J. v.„j.,m 4’■ • ■# ‘■■ 'I* ' smhirrii

LINCOLN *'DE LUXE“ SEDAN

Aplinkybės . verčią/ mane paaukoti 
praktiškai naują Lincoln sędaną. Var
tojau tiktai nedėįiomis ir šventėmis: ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuves. 
Originafis gražus užbaigimas, bolloon 
tairai,’ puikus mohair išmušimas, Katas 
yra kaip naujasi Pirmas $450 paims 
jį. Atsišaukite nedelioj. 2238' North 
Sawyer Avė. , y- *

—------ .............................................. .. .................
GYVENIMO proga

Oąkland . ; ‘jAĮU American” vėliausio 
modelio ;?ėdahąę/mino pirktą mažiau 
kaip 9 menesiai atgal, paaukosiu tiktai 
už’ $275, nės turiu' sukelti pinigus už- 
niokėti fnorgičius iiift mano namo. Ka- 
ra!sJyra kaip naujas lt reiJciA pamatyti, 
kad jį įvertinti. 1845 S. Central Park 
Avė,,• netoli Ogdęn Avė., ist flat.

1 '' <>’■ '*■ ri.
: -rrfy :

/CADILLAC •

vėliausio modelio sėdanas. .Moteris tu
ri parduoti.' Išvažiuotas tik ' kelis tūks
tančius mylių. A Karas yra geriausiame 
stovyje įtf sunkti jį atskirti' nuo naujo. 
Negaliu pativkaro dtaivihti-rir paaukosiu 
jį tiktai. ••'UŽ* $400/ ?GŽ538 North 
CalifOrnrk i AVe/^fĮf^latl >

Miscellaneous ’ for Sale
įvairus

NORIU parduoti 1% 'metų German 
Police šunį. ' Priežastis pardavimo ne
turiu Vietos laikyti.'Atsišaukite po pietų. 
5648 So. Shields Av., 1 lubos. 1

Lošt and Found
' RašU-PajįifesU

ĘANĄRKA geg. '4 d. prapuolė iš
Atlyginsi^/ 4090 Archer

Adas^ Studio. - šviesiai geltona, 1 didelė 
gierininiųfcė.'? Atlyginsi^.-: 4090 Archer 
Avė, i ,Teį. ■’ Ląfąyettį 5484.

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir *geru$ rakandus, kaurus; 
elektrikinį radio, lempas ir’ tt, su dide
liu sau : nuostoliu išš’ priežašties perskirų. 
Rakandus \ vartojau mėnesius. Vei
kite greitai. 6334 So. California Avė.

'v!*. '
- • į-, -v ' . .. : ■

- ----------- ;1".  ------------- —-—
....i-.-, •> .. , .

PARDUODU greitai ir ,pigiai 4 
kambarių forničius, '3040 S. Wallace 
St. 2' lųbjoą; reąrą■> Artmon.

... Asmenį
/PAIEŠKAI) .vidutinio amžiaus vaiki 

no ąrbą naŠjid. Esg/hąšli, bagota, no
riu' uždėti bįznj, ik yiehai per sunku. 
Malonėkit ■kreiptis* laišku. Box 1293^ 
Naujienos, 1.739 So. Halsetd St.

.. -.... .......... ...... . . .........
IŠVAŽIAVIMAS BUS BIRŽELIO 14

Tautiška Draugystė1 Lietuvos Duk
terų rengia iŠvažiavima su išlaimėt 
jįniu birželio, 14. dienų, vietoj bir
želio 21 dienos, nes U dteha išren- 
davojo per klaidų, kitai draugijai.

■; ■ -- . > Komitetas.'

Situation Wahtcd
1 ■ i > -■

lEŠKAU darbo priė biznio arba 'na
mų taisymo. Turiii Šoferio laisnį, gas, 
steam ar ejectric. iThtitt gerus paliudiji'* 
mus. Djrbsip už ihažą Atlyginimą.

• ' C. JAN-'”^ ' ‘ • 
1438 Soi 

. Cį«M .
■ ............. .  .. ...............>44^iliĮM .......... ..

/PAIEŠKAŲ "esu gėras
farmerys, suprantu < getM farmų dar- 
bųs* V ' ■. < įg

; ANT* RAGAUSKAS
3’310r Hristed Št., / 

CHicagft ' IH, 7 .
Phone Boulevard 2934 /

—Furniturį įtaręs

REIKALINGAS ' partneris arba 
partnerka į. sąniįwich biznį. Vienų 
iš partnerių .TotL dpUlIšt Chicago., 
Parduosim vigų atfek ptiše. 818 W. 41811? St,. ■
. U. .’■i'.; , ' vi?

v |Mg

Partnere Wanted
Pusininkų keikia

IEŠKAU partnerio j Road House 
biznį. John Sedorko, 3908 West 111 
Street. <
.. .. ................. 1 ................... ...................... .. .... ................................................... •■■■■.... ........

PAIEŠKAU partnerio bizniui pirkti. 
Turi būti apsišvietęs, paąitUrintis ir ne
vedęs. Rašykite Miss P. M.,’ 1722 W. 
47th St„ Chicago.
...... . ..........................................................................        m

Help vv ftnted—Mate
? . . Darbininkų reikia_______ _

REIKALINGA keletas gerų vyrų prie 
pardavimo automobilių, Geras uždar
bis.
' Atsišaukite 10 vai. iš ryto a^ba po 
5 vai. vakare.' 1 .

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

* .. ..................................................... ... W ..I..!.—I > ■ ■■ -■■.1

REAL S1LK HOSIERY MILLS, rtika- 
lauja dviejų' lietuvių pardavėjų parda
vinėti kojines ir linžeriją. Gera mo
kestis, 36 S. State St., Robm 714.

DARBININKO REIKIA
Kas norėtų janitoriaus darbą, aš apr 

leidžiu darbą, vęrtės $300 į mėnesį.
KAS turėtų pinigais paskolinti ant 

morgičio $3500 dėl nupirkimo gyvulių 
ir mašinų. > e n ' 

MITTKUS
1508 N. Leavitt St.

REIKALINGAS bučeris surinkti or
derius, mokestis ant komišino.

2853 W. 63 St.

Help Wanted—■ Femąle
Darbininkių Reikią

REIKALINGA mergino virš 18 
metų, kuri kalba angliškai, prižiūrė
ti 3 vaikus.
1509 S. Lav/ndale Avė., Ist floor.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti pustrečių metų 
vaikų. Telefonas Pensacola 5540.

Furnished Rooms
RENDON kambarys dėl vieno arba 

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

RENDON ■ pora kambarių prie mažos 
šeimynos* su visais patogumais, 6111 So. 
Albany Avė, Prospect 10434.

DIDELIS šviesus kambarys, rendon 
su ar be garadžiauš, 6010 So. Sacra- 
mento Avė.' Prospect 10110. 
'----- •---------------- -------------------------------------

RENDAI kambarys dėl vaikino, 
merginos ar vedusios poros. Kreip- 
kitys, Knygynas, 3210 So. Halsted 
St.‘

RENDON kambarys dėl dviejų ar vie
nai .ypataį šviestis ir moderniškas, 1 lu
bos. 4234 So. Map|ėwood Avė,

RENDAU kambarys, šviesus, di
delis, gražiam name. Prieinama kai
na. Knygynas, 3210 S. Halsted St., 
Box 10. '•
x_ : "—. . .   ...... . . -......   —

RENDAI .didelis ir šviesus kam
barys dėl vaikino, ■ be valgio. 2 fl. 
3362 So.; Auburn Avė. • .

■ ' '■ ■ .

\ RENDAI didelis ir sviesUs kąm- 
barys, gražioj vietoj, prie mažos 
-Šeimynos, tinkamas vedusiai porai, 
merginai arba vaikinui. Yra. telefo
nas ir visi, kiti parankumai.. Atsi
šaukite bile laiku,' 2 flatas. 2854 W. 
40th St. Tel. Lafayette 7819.

;..... .. .. ............ .............................. ........ ■...... .

KAMBARYS dėl vaikinų ar merginų, 
gera vieta' ir transportacija, .'pigi renda, 
7011 S. Artesian Avė., 2 lubos.
—— I '  ............................. ... .. ............................................. ... ,...1! -^.,,1

RENDON kambarys didelis, Šviesus 
ruimas, 2 žmones šeimynoj. Atvažiuo
kite pamatyt. 7042 So. Campbell Avė., 
bung*!ow.
. ........................- ........       ui;..!................   , i <■». ... .

FURNIŠIUOTAS, apšildomas (renti
nis miegamasis kambarys dėl vaikino ar 
jaunos merginos. 1335 W. Marųuette 
Rd. Normai 8594.: -

RENDAI kambarys vaikinui be vai 
gio, pečium šildomas, ant <3 lubu. 
, 3235 So. Union Avė. g 

' RENDAU kambarys-.del vaikino ar
merginos, 2 lubos. > -

3338 So. Emerald Avė. . • 
---------  ;-------- —  —:   
i PASIRENDUOJA kambarys vai
kinui arba merginai —"'karštu van
deniu apšildomas. 3437 S. Emerald Avė.______________________/ '•?
U.......... ■■■ ■ l į • ' 1.1.111 1 TI..Į I ■■I.ĮI —1—l»l

For Bent

—■

RENDON 4, kambarių flatas, elektri
ką, vartos/ labai pigi renda. , < - ' 

' 4213 So.,Campbell Avė. <■
. i,....................... — " II II UI 1.1—■  .......... II

'RENDON, 4 kambarių flatas moder
niški^. Naujai išvalytas, gražus;' pi
giai. 4017 So. Kedzie Avė.

s . . l. • . , e
,.y|.TM..»«illii 1 ' n) .■Į..,«.iili>lii;»<lniWF

. PĄSIRENDAVOJA 5 kambarių 
flatas, <antros lubos, visi paranku
mai ir garažas. Renda $20 mėne
siui. 7442 Archer Avė., tel. Prospect 
2559., . . ..."

. ,.i,i..i.^.» , 1 ,,, ,1—. .......

RENDAI didelis* Storas, tinkantis 
bet kokiam bizdiui. Karštu vandeniu 

'apšildomas, 3149 So. Halsted St.

PASIRPNDUOJA 4 ir.3 ; švlejųs 

’ marketo. 1621 S.

'....................... "!■

PASIRENDUOJA Storas, Svėdų ir 
kitų tautų apgyventa. 900 W, 59 St. 
Del informacijų matykit savininką. d5845 
So. Western Avė. Hemloęk 7699/^ 
—-—-—...... —;—.— 
> RENDAI ięe cream stotis, prie tau
tiškų kapinių. $3 St. ir Kean Aventle, 
Justice, Park, III. \ /

. XA’: • .f,

. J

kambariai. Pigiai, arti 
Ratine Avenue. ' 

r i. / *. I S

..TT. .

Pardavimui Bizniai_______

GASOLINO STOTIS 
kampas vertas daug pinigų, 6,000 auto- 
mobhių, pravažiuoją į vieną valandą. 
Pilnai apgyventa vieta. Visi permitai 
išimti ir aptaokėti. Pigi renda. Par
duosiu pigiai. Savininkas -

5200 So. Western Avė.
. • . ,----- o-----

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

--- -------- --------- / 1 1 ųg“
PARDAVIMUI Rooming House, 14 

kambarių dėl light house keeping. Visi 
kambariai yra išrendubti. Pigi renda, 
gera vieta./ Kam tokis biznis yra rei
kalingas, parduosiu , pigiai. Atyažiuokit 
patys —- pamatysite.

L Lietuvis savininkas
28 N. Halsted $t.

.■—o—;—’■

G.

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

Tel. Lafayette 5107 
-- O---------

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

------- -------------

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

6009 S. May St.

PARDAVIMUI gasolino stotis, arba 
mainysiu ant mažos prapertės. Prie ge
ro kelio. Archer Avė. ir lllth St„ Sag 
tiltas, Lemont, 111.,

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė su visomis mašinomis, 4 kam
bariai gyvent, priešais mokyklą. Nemo
kantį išmokinsiu. 4523 Wallace St., 
Tel. Canal 6394.

PARSIDUODA bučemė ir gro- 
semė su namu ar be. Biznis išdirb
tas per ilgus metus. . Pritinsiu pir
mą teisingą pasiūlymą. 3225 Auburn 
Avė. Yards 6466.

PARDAVIMUI grosemė, minkštų 
gėrimų, saldainių -krautuvė. 6 kam
bariai gyvenimui. Galima iškelti i 
kitą vietą. A. Stonis, 3400 Emerald 
Avė. Phone Yards 6584.

Priežastis liga.
1 2546'W. 69 St,

BUčERNĖ ir grosernė, mainysiu 
ant loto arba ųutomobilio. Geras 
biznis. Ateikit pažiūrėti. 5413 So. 
Wentw’orth Avė., 2nd flat.

h, i ■■■.■ ! , ■ .1. !.<■

PARDAVIMUI mažas štorelis —• su 
namu arba be namo.

♦

PARDAVIMUI groseme ir viso
kių smulkmenų krautuvė su namu 
arba tik biznį. Man vienai persun- 
ku. Pašaukit telefonu Boulevard 
2596.,

........ ... ' ' I ■* ■■■' —■■■■■II" ........... ■■ — ■ I ■■■■■■

HARDWARĖ biznis parsiduoda 
su namu ar be namo, arba mainy
siu antką turite. 2622 W. 69 St.

Farms For Sale
indai Pardavimai

PARDAVIMUI farma 130 akrų, yra 
privatiškas ežeras, ant gero kelio, netoli 
Kankzkee upes, 50 mylių riuo Chicagos. 
Priimsiu mažų mainą. šaukite Frank 
Ridlauskas, Republic 1861.

PARDAVIMUI farma 100 akrų, juo
džemis su moliu, visa dirbama, 2 ak
rai girios. Pereitą metą javų buvo vie
nuolika šimtų bušelių kviečių, devyni 
šimtri bušelių kornų, septini šimtai ir 
pusė bušelių avižų, 60 bušelių dobilų 
sėklų ir daug kitokių javų. Tai geriau
sia farma visame šiame paviete. Triobos 
Al ątovyję, 26 kiaulės, 600-vištų, 8 
karvės, 3 arkliai, visos mašinos ir pui
kiausi furnišiai. Žieminių kviečių 28 ak- 
r4i, kiti javai vist pasėti. Nuo Cbica
gos 98 mylias, nuo South Bend 21 my
lia, nuo mus miestd 3 mylios. Dide
lė leika, visa katadžiais apstatyta, su 
didelėmis maudynėmis už 3 mylių.)

< AGNĖS VYLIONIS.
R. 7, Box«126, ’ Dowagiac, Mich.

PARDAVIMUI farma, 40 akrų.že- 
m6 juodžemis su moliu. 7 karvės, 
1 bulius, l telyčia, 2 arkliai, pulkas 
vištų?Su staku $3,500, be’ stako 
$2,500.. Pusę reikia .įmokėti. Turiu 
dvi farmas. Juozas Mikuconis, In- 
gallston, Mioh.\

FARMOSJ PARMOSI
Aš turiu tris farmas ir dvi parduosiu 

su mažu įmOkėjimu.
80 akrų, juodžemis, su geromis trio- 

.bomit, gražus sodnas, lietuviai kaimynai.
40 akrų, pačiame Scottville miestely

je,. geriausia £emė, apsėta visokiais ja
vais. 8 kambarių namas su visais pa-

staku

yąis.
togumais.

"Parduosiu šias dvi farmas su 
ar be stako. ’ ;

Rašykite angliškai.
A. J. SLAMKOWSKI

i Scottville, Mich.

NAMAI—FARMOS
4 . pagyvenimų geriausioj koloni

joj, kaina $4,80v, j mokėt $300, mai
nys ant lotų. ' -

65 mylios nuo Chicagos, 120 ake
lių farma su visais Įtaisymais, gy
vuliais ir paukščiais. Kaina $8,500, 
jmokėt $800. Savininkas mainys 
namo arba lotų.

C. P, SUROMSKIS CO. 
Real Eestate

, 2552 W. 69 St.
' 3222 So. Halsted St.

s Vakarais ir nedėliomis 
. Tol, Grovehill 0017.

ant/

šeštadienis, gegužės 9, 1931
.> , W.iAV.rt iHĮft ..,,, < ,, ,-

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ farma Mich. valstijoj, 
su budinkilis, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant namo arba biznio. 
Taip, pat uždaryta karų mainysiu 
ant atdaro arba biznio. Atsišaukit 
j kriaučių Storą.

3140 So. Wallaco St.

~Exchange—Mainai
KAS K A TURIT MAINYTI?

Mainom namus, farmas, lotus, viso
kius bizniu*.

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

Tel. Prospect 2300
ir 3222 So. Halsted St.

Rež. vakiraįs ir nedėliomis 
z 610! S<£ Whipple St.

Tel. Grovehill 0017 /
.-"i ■ ■ —1— - '■ 1 .. 1

MAINYSIU namą Chicago je ant ūkės 
bile kur. arba parduosiu pigiai. F. Kam- 
pikal, 3416 So. Union Avė. 

---------O---------
» .4 ■■ —————

DVARAS DVARAS
Mainysiu į Chicagbs namą — 2000 

akrų farmą Michigan valstijoj, prie ge
ro kelio, su gyvuliais ir mašinomis: 2 
stubps. 3 didelės moderniškos barnės su 
elektros šviesomis ir kiti mažesni budin- 
kai. Kas turit gerą didelį namą atsi
šaukite ,

JOE. J. RIMKUS 
Irons, Mich. 
_________ L.. ____

KAS ttiri farmą. vertės daugiau kaip 
$4,000, dirbamą ir geros žemės, mainyti 
artt dviejų šeimynų namo. 4 M? ir 3 kam
barių su garažu? Esu pusės amžiaus, 
pavienis, neturiu šeimininkės ir kas na
mą prižiūrėtų. v

FRANK SIMAS
6602 S..Fairfield Avė., 2 floor

MAINYSIU mažą mūrinį namelį į 
šešių kambarių bungalow. f vienuolyno 
apielinkėj, Morgičių ant namelio nėra. 
Priimsiu bungalow su morgičiais.

BEN. WAITCHES, 
52 E. 107th St.

Tel. Pullman 5950

Real Estate For Sale
Namnl-Žemt eardavimal

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE* 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodant, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI naujas mūrinis na- . 
mas 20 flatų, kas nori, gali nupirkti 
pusę namo — 40 flatų. su mažu įmo- 
kėjimu. Man reikia partnerio prisidėti, 
bus geriaus 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 it 
maudynė 7 pėdų. 40 pėdų lotas.

10537 S. Campbell Avė.
Tėl. Beverly 8345

.. . l.l ■ .......... HIII .............................. ........ .............

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

10412 S. Trumbull Avė.
Taipgi rendon 6 kambarių namas 

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

PARDAVIMUI mūrinis moderniš
kas 2 flatų 6—7 kamb. namas. Par
davimo priežastį patirsite ant vie
tos. 1324 So. 49th ęt„ Cicero, III.

■ ■■......................................................................................................................—_ —

TIKRAS BARGENAS
Gražus 3 flatų muro namas, po 6 

kambarius, naujausi įtaisymai. vertas 
$16.500. bus parduotas už $12,500, 
arba priimsiu morgičių ar lotą į mainus. _ 
Namas randasi arti Marųuette parko.

Savininkas
Telefonas Republic 5551

PARDAVIMUI namas., sykiu sU 
lietuvišku bizniu ir • lietuviškoje ko
lonijoje ant bizniavos gatvės —• už 
$12,500, tai yra nepaprastas barge- 
nas. Biznis tinkamas vien lietuviui 
vyruj bei moterei. Įnešti reikia ne
mažiau $5,000. Del informacijų 
kreipkitės: Bridgeporto Naujienų 
Agentūra, 3653 So. Halsted Str, 
(Box 104).

SAUGIAUSIAI PINIGAMS
Čia yra proga nupirkti namą už 

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

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

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

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

Boulevard 061! ar 0774

DIDELIS BARGENAS
Gera biznio prapertė. Storas ir 3 

flatai. IdealS vieta dėl jęrosernės, de- 
licatessen. bučernės ir tt. Ant Ashland 
Avė., arti 5Ist St. Cash $6,000.

Savininkas
51Ž9 S. Ashland Avė.




