
t .

----------------------------------------- . . ... . .......... . ....... . . , .

The First and Greatest Lithuanian Daily in America
!

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUIIENOS
TN« LrTHUANUN Daiuy ncwo

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South Halated Street, Chlcago, Illinois

Phont Rooarrelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
------ ----------- --------------------- - . - - - .

The L i thuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III.* 

undęr Įtlic Act of March " 3, 1879

NAUIIENOS
The LrTHUANiAN Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
, < 1739 South Halated Street, Chicago, Illinois

* Phone RooMTtlt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVIII

Antiklerikaliniai mi
nių neramumai Ispa
nijoje vėl atsinaujino
Daugiau klioštorių ir jėzuitų j- 

staigų sudeginta — Tvarkai 
atsteigti įvairiose vietose pa
skelbta karo padėtis

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
13.—Daugely Ispanijos miestų 
antiklerikalinės riaušės šiandie 
buvo vėl atsinaujinusios ir dau
giau klioštorių ir bažnyčių su
deginta.

Vyriausybė sužinojus, kad ko
munistai planuoja pulti Ispani
jos Banką, šį rytą greitai mo
bilizavo kariuomenę ir apstatė 
banką stipriausiomis sargybo
mis. Matyt, minios demons
trantų pabūgo, pamačiusios 
gatvėse stiprias ginklo jėgas— 
artileriją, kulkosvaidžių kuo
pas, tankus ir šarvuotus auto
mobilius—ir greitai išsisklaidė. 
Po to kareiviai buvo atšaukti 
į barakus.

Kitose Ispanijos vietose ne
ramumai aptyla, tačiau karo 
padėtis tebeviešpatauja.

Valencijoje teberūksta durnai 
nuo sudengintų ar tebedegančių 
keturiolikos klioštorių, jėzuitų 
įstaigų ir bažnyčių, o karei
viai su durtuvais sergi griuvė
sius nuo plėšimų.

Iš Santandero praneša, kad 
ten tapo apiplėšti vasariniai 
Burbonų rūmai. z

Kordoboje minia puolė amu
nicijos sankrovai įnbandė su
deginti Santo Cayetano_ klioš
torių, bet milicija apgynė. Su
sikirtime keturi 
buvo nukauti ir 
šimt sužeisti. f

EX-KARALIUS

riaušininkai 
apie trisdc-

ALFONSAS 
BUS APKALTINTAS

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
13.—Vyriausias prokuroras Ga- 
larza pranešė, kad vyriausybė 
taiso apkaltinimus žymiems 
monarchistams, tarp jų ir buvu
siam karaliui Alfonsui, kuris 
dabar gyvena Paryžiuje. Jie 
kaltinami konspiravimu ir pro
vokavimu riaušių tikslu diskre
dituoti republiką. •

Girdėt, kad respublikos vy
riausybė prašys Franciją iš
duoti jai Alfonsą, kad jis at
sakytų į apkaltinimus.

Madride, karo padėčiai vieš
pataujant, dabar ramu. Kitiių 
tvarka dar nevisai atsteigta.

Kanepeltoj, netoli nuo Ali- 
kantės, minia sudegino Sale
ziečių klioštorių. Mufcijoj su
deginti du klioštoriai ir kleri
kalų laikraščio įstaiga. San 

. Barramedoj sudegintas kapuci
nų klioštorius.

Algecirase minia puolė tris 
bažnyčias ir, išgabenus laukan 
paveikslus ir stovylaą, sudegi
no. . - V. * *' ; ‘I

Daugely didžiulių Ispanijos 
miestų paskelbta karo padėtis 
kaip priemonė tvarkai atsteigti 
ir išlaikyti. Eina suėmimai ko
munistų ir monarchistų. Tuo
du elementai, nors šiaip visa
dos vienas antram priešingi, da 
bar, pasak vyriausybės, yra su
sitarę bendram tikslui, būtent,
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kelio ir apvirtus, užsimušė čia 
keturi į Kansas Universiteto stu
dentai 
’l

jančių streikininkų ir policijos 
Keturiolika asmenų buvo 
žeisti
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LATVIŲ PAKVIETIMAI LIE 
TUVOS IR ESTIJOS ŽURNA 
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4 studentai užsimušė 

jį LAWRENėĘ, Kas., geg; 13
krypties♦
įvairavo

h.

TII4Ė. (Elta). Vokietijos 
Lietuvių Susivienijimas nesenai 
yra* išsirūpinęs leidimus steigti 
lietuviškas mokyklėles šiose vie-

mįnisteris, savo kandidatūrą iš- tose: Tavėje, Gilijoje, šilgajiuo- 
traukė. se, Dvišakiuose ir Šentainiuose.

te

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

• L

Gražu ir truputį šilčiau; leng* 
vi,, daugiausia žiemių 
vėjai.

Vakar temperatūra 
tarp 46° ir 58° F.

i Kaina 3c

Jcclti neramumus ir tuo diskre^-’ 
dituoti respublikos valdžią.

Iš ^avo pusės katalikų dva- 
siškija visą kaltę verčia komu
nistams ir smerkia vyriausybę, 
kam ji be reikalo kaltinanti ne
kaltus monarchistus.
KARDINOLAS SAENZ PABfi- 

GO Iš TOLEDO
MADRIDAS, geg. 13. —Gau

ta žinių, kad kardinolas Segu- 
ra y Saenz, Ispanijos primas, 
vakar-automobiliu pabėgo iš 
Toledo.

Kai kas sako, kad neramu
mus daugiausia išprovokavęs jo 
neseniai išleistas aplinkraštis, 
kuriuo kardinolas ragina Is
panijos katalikus ateinančiais 
rinkimais į krašto seimą rinkti 
tik tokius žmones, kurie ginsią 
katalikų bažnyčios reikalus.

Lietuvos Komunistų 
partijos merdėjimas
Kiek “raudonieji karžygiai”’ 

gauna iš Maskvos algos — 
Trockį n inkų Lietuvoj nesą

KAUNAS, bal. 29. — Krimi
nalinės policijos direktorius 
Statkus suteikė spaudai šito
kių žinių apie komunisų “judė
jimą” Lietuvoje:—Matydamas 
Lietuvos kompartijos Lietuvoj 
neveiklumą, Kominternas [Ko
munistų internacionalas] pra
dėjo vykdyti gyvenimai! parti
jos struktūros pakeitimą.

Kompartijos narių Lietuvoj 
dabar yra apie 250, komsomo- 
o (jaunų komunistų) apie 350.

“Raudonieji karžygiai” gau
na nuolatinę algą. Atsakinges- 
pieji asmens ima 400—600 litų, 
per mėnesį. Be to, eina prie
dai butams ir rūbams. Mat, 
įsakyta komunistų lyderiams 
gražiai rėdytis, gyventi su kom
fortu, kad atrodytų neįtartini.

Techniškieji darbininkai gau
na ligi 400 litų per mėnesį. O 
patys vadai Centro Komitete 
gauna pinigų, kiek tik nori, nes 
kontrolės faktinai nėra.

Paskutiniu ląiku komunistai 
mėgino sudaryti Lietuvoj pio
nierių judėjimą—t. y. agituoja 
vaikus. 1929—1930 metais pa
stebėta kompartijoj “uklonai” 
(nukrypimai), nuo Kominterno 
linijos. Tiesa, trockistų Lietu
voj* nebuvę, bet užtai nemaža 
buvo “dešiniojo nukrypimo” 
žmonių, kurie kritikavo Komin
terno ir Lietuvos Centro Ko
miteto liniją. Už tai keliolika 
žmonių išmetė iš kompartijos.

Skandalas dėl liuteronų 
kunigo Virbaly

KAUNAS— Jau buvo rašy
ta, kad Virbaly, kunigui Vyme- 
riui pradėjus pamaldas lietu
viškai, vokiškoji maldininkų da
lis sukėlusi lermą.

Dabar pranešama, kad sep
tynetas piliečių įsibrovę į ku
nigo Vymerio butą ir iškrauštę 
jo daiktus laukan.

Policija tvarkos 
suėmusi. - <

Ryšy su įvykiais Kaunan at 
vykusi delegįcįja. ,

Ir čia. eina kulturkampfas.

Doumergue vėl išrink
tas Franci jos prezidentu

PARYŽIUS, geg. 13.
publikos prezidentu Frakcijos 
parlamentas šiandie vėl išrinko 
PąuląDoumergue.

Po. pirmo balsavimo Aristi
das Šriand, užsienių reikalų

Chicago, UI., Ketvirtadienis, Gegužės-May 14 d., 1931
y*")* -. >•• •*«:
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[Acme-P. 13 A. Photo]

Angliakasių neramumų vieta Harlano kauntčj, Kcntucky, įvykusių gegužės 5 d., kur susikirti
me su šerifais keturi žmones buvo nukauti. Pavciklėly matyt šešiolikos sudegintų angliakasių 

namų liekanos.
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Konspiravo nužudyti 
Meksikos prezidentą 
Rubio ir gen. Callesą
Suimti’9 sąmokslininkai prieš 

valdžią, jų tarpe 3 buvę au- 
gšti karininkai—Daug gink- 

, hj suimta

18.
MEKSIKOS MIESTAS, geg.

Ryšy su susektu revoliu
cinius sąmokslu , prieš valdžią, 
policija suėmė dijr dęvynis as
menis, jį tarpe du buvusiu ar
mijos generolu, Mario Martine- 
zą ir Julio Carniona, ir buvusį 
pulkininką Aivaro Alea*zarą. 
Anksčiau suimtas konspiracijos 
vadas, Lilis Cabrera, jau tapo 
deportuotas į Guatemalą.

Suimti konspiratorių centre 
dokumentai parodo, kad sąmo
kslininkų planai buvo pirmiau
sia nužudyti respublikos pre- 
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zidentą Rtibio ir buvusį prezi- valstybių jūreiviai tuojau bu-
dentą gen. Plutarco Eliasą CaV 
lesa. Jų nužudymas tutėjo bu 
ti signalas ginkluotam sukili 
mui tikslu ,nuversti dabartinę 
valdžią. Sukilimas turėjo vienu 
kartu įvykti Meksikos Mieste, 
Puebloj, , Oaxacoj ir kituose 
krašto centruose.

Policija, darydama kratas pas 
sąmokslininkus, suėmė daug 
ginklų ir amunicijos.

Vištos, matyt, taipjau 
boikotuoja sovietų 

“piatilietką” .
. MASKVA, geg. 13 
tos tapjau boikotuoja sovietų 
penkerių meti} industrializacijoj 
planą, ar kurio galo, bet • jos 
visai nebeentuzįastiškai > deda 
kiaušinius.

Pranešimai iš visų sovieti- 
jos dalių rodo, kad per pirmą 
šių metų* kętvirtj vištos išpildė 
mažiau kaip 4% savo progra- 
mo. Labiausiai apsileidusios 
vištos pasirodė vidurinėje Azi
joje ir BaltgUdijoje, kur jos te- 
išpildė vos 1% sava uždavinio.

Tąi, turbut, išaiškina, dėl ko 
Maskvoje kiaušinių nėra. Jų 
dar galima gauti tik specialiose 
valdžios krautuvėse svetimša
liams ir kaikuriose privatinėse 
rinkose.

Indijos tautininkų va
das bombos užmuštas _____ L_
LAHORE, Indija, geg. 13.— 

Bombos sprogimo Adampure 
šiandie buvo užmuštas Chanana 
Singh, Indijos tautininkų kon
greso Adėmpųro apskrities ge
neralinis sekretorius, ir skau
džiai sužeistas kongreso narys 
Gurdit Singh.

Ragina J, Valstybes 
pasitraukt iš Haiti

Tolesnis Amerikos jūreivių lai
kymas toje respublikoje galįs 
iššauAti neramumų

VVASHINGTON, geg. 13. — 
Nacionalinis American Civil 
Liberties Union komitetas laiš
ku kreipėsi į prezidentą Hoove- 
rį, ragindamas, kad Jungtinių 

tų ištraukti iš Haiti ir kad 
Amerikos valdininkus ten pa
keistų patys tos respublikos pi
liečiai, kaip kad prezidento 
Hooverio Haiti Komisija buvo 
rekomendavus.

Laiške, kurį yra pasirašę 
Harry E. ’ Batnes, Arthur G. 
Hays, Hubert C. Herring, Hen
ry R. Mussey, William Pickens, 
Amos Pinchot ir Harry Ward, 
nurodoma, kad tolesnis Ameri
kos jūreivių laikymas• “tvarkai < 
Haiti išlaikyti” yra ne tik ne
bereikalingas, bet tiesiai pavo
jingas.

“Mes/bijome,” sakoma laiške 
prezidentui, “kad ten nekiltų 
vėl smurtingų protestų prieš 
amerikiečių okupaciją. Parei
nančios iš Haiti žinios anaiptol 
nępątikrina, -kad tos respublikos 
žmonės ilgai toleruos svetimų 
okupantų globą

RYGA. Elta. Latvijos rašyto
jų žurnalistų sąjunga' nuthrė 
pasiųsti 
žurnalistų sąjungoms pakvieti
mus atsiųsti po vieną rašytoją 

1 žurnalistą šią vasarą į latvių 
žurnalistų pilį Siguldą. Latvių 
žurnalistų sąjunga suteiks sve
čiui visą išlaikymą per vieną 
mėnesį.

47 milionai darbinin
kų 18-oj kraštų ap
drausti nuo nedarbo
Tik turtingiausia Amerika sa

vo darbininkais nesirūpina— 
Viso pasauly yra 20 milijoną 
bedarbiu 
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GENEVA, Šveicariją, geg. 13. 
—-Tarptautinis Darbo Biuras 
prie Tautų Sąjungos paskelbė 
pranešimą, kuris parodo, kad 
šiuo' metu visame pasauly yra 
nuo 15 iki 20 milijonų darbi
ninkų be darbo. -*

Dešimt y valstybių yra įštar 
tymais įvestas priverstinas dar
bininkų draudimas nuo nedar
bo, o astuoniose kitose valsty
bėse—-laisvanoriškas.

Kraštai, kuriuose draudimas 
nuo nedarbo yra priverstinas, 
yra šie: Airija', Angliją, Aust
ralija, Austrija, Bulgariją, Ita
lija, Lenkija, Soyiątų Rusija, 
Šveicarija (9-se kantonuose) ir 
Vokietija. Visuose tuose kraš
tuose yra nuo, nedarbo apdraus
tų 44,6^9,000^ darbininkų. To 
skaičiaus Vokietijoj yra ap
draustų 16 milijonų, Anglijoje 
— 12 milijonų Jr Sovietų Ru
sijoje—10 milijonų darbininkų.

Laisvo noro draudimas įves
tas Belgijoje, Čekoslovakijoje, 
Danijoje, Franci jo j e, Norvegijo
je, Olandijoje, .Suomijoje ir 
kąikuriuose Šveicarijos kanto
nuose. Tuose kraštuose yra ap
drausta 2,841,000 darbininkų.

Lobingiau§iame pasaulio kraš
te—Jungtinėse Valstybėse — 
nėra nėjokio draudimo, dėlto 
nedarbo metu darbininkams čia 
3aug blogiau, nekaip Europos 
kraštuose.

' ... 7
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Ukrainiečių gimnazisto 
nušovimas Lvove

..... t.. ...
LVOVAS, Lenkija, geg. T3< 

—Vakar vakarą čia buvo gatvėj 
nušautas vieųtis 20 metų am- 
žiąūs gimnazistas, ukrainietis, 
lapkęs lenkų gimnaziją. %

Prieš tai jis buvo gavęs gru- 
mpjamą laišką, kad piestų lem 
kų gimnaziją.

Neramus autobusų šo- 
/ f erių streikas Limoj
A LIl\iA, Peruvija,, geg. 13. 7- 
Ryšy su autobusų šoferiu Strei
ku, kuris tęsiasi jau kelinta 
tdieną,- vakar čįiy įvyko aštrių

Kaip Lietuvos tautiniu 
kai ruošiasi savo par

tijos kongresui
KAUNAS, bal. 29. (Lž). — 

Iš provincijos praneša, kad po 
miestelius ir kaimusį dabar va
žinėja vaikėzai [tautininkų stu
dentai?] ir ragina bei užraši
nėja ūkininkus į vadinamą tau
rininkų partijos kongresą, ku
ris kotina įvykti Kaune.

Sako, kad kalbinamiems va
žiuoti j kongresą žadama dy
kai kelionė ir visi patogumai 
sostinėje.

Daug žmonių žuvo 
per japonū kino 

teatro gaisrą
TOKIO, Japonija, geg. 13.— 

šimamaki miestely, Hokaido sa
loj, vakar viename krutamųj^ 
paveikslų teatre kilo gaisras, 
per kurį, kiek žinoma, šešioli
ka asmenų sudegė arba buvo 
negyvai sutrypti, kai siaubo 
pagauti žmonės ėmė grūstis į 
duris, bandydami pabėgti. Try
lika kitų buvo skaudžiai suža
loti. /

Gaisras kijo užsidegus fil
mai. Nuo teatro liepsnų užsi
degė kiti artimesni namai, ir 
ligi gaisras bitvo sukontroliuo
tas, šešiolika namų sudegė.

* • .7

46 sovietų geležinke
liečiai kaltinami 

sabotažu
, J ; ....

MASKVA, geg. 13. — Sovie
tų slaptoji policija, OGPU, šian
die \pranešė susekus geležinke
liečiuose plačią sabotažo kons- 
piracijąs disorganizuoti sovieti- 
jos transporto pramonę.

Keturiasdešimt šeši geležin
kelių tarnybos žmonės jau su
imti ir bus atiduoti teis
mui. Jie kaltinami* pavogimu 
šimtų krovinių vagonų ir tyčia 
negeru leidimu traukinių tikslu 
diskredituoti valdžią.

Empire plieno jmonės 
darbininkų streikas
MANSFIELD, ()hio, .geg. 13. 

—Vietos Empire Steel įmonės 
daugiau kaip 1,500 darbininkų 
metė darbą deljto, kad samdyto
jai Sumažino algas 15%. Del 
streiko, įmonė visai paliovė vei
kus.

šį vakarą’ streikininkai^ laikys 
masinį mitingą savo reikalams 
suformuluoti

Lietuvon
F'

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
7 ’ - ■ .‘7 - Am ■
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Ofisas .atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

No.' 114

Klerikalybe Lietuvoj 
pati kasasi duobę

Politikieriais išvirtę kunigai 
naikina žmonėse ‘ tikėjimą; 
ukinin/rai “verčia seną Die
vą”

sušauktas 
j kurį ark- 

ukininkų. 
gerokai į-

KAUNAS, bal. 29. (Lž). r- 
Iš Sutkų parapijos (Paežerėlio 
vai., Vilkaviškio apskr.), kaipo 
faktą, mums perduoda šį įdomų 
įvykį:

Sutkuose buvęs 
arklių patikrinimas, 
liūs suvedė daug 
Daugelis esą buvę 
traukę samogono [“munšaino,” 
kaip sako amerikiečiai], kurio 
čia labai daug gaminama.

Dabar’ madnas dalykas be
konai, kurių kaina nusmuko. 
Be to esą bemaž visi jie einą į 
ketvirtąją rųšį. Ūkininkams 
krachas.

—Bet kas kaltas?
žrhonėms kunigai visą laiką 

kala, kad viskas pareina nuo 
Dievo valios: kad be Dievo va
lios ir plaukas nenukrinta* nuo 
galvos.

Kaltas tas, kieno viskas va
lioj—Dievas! — nusprendė ūki
ninkai. ■

Todėl ir nutarė nuversti se
ną Dievą.

Nulupę nuo pušies kryžių, 
uždėjo šlubam seniui su juoda 
barzda ant pečiu ir liepė neš
ti, o patys ėję paskui giedoda
mi ir triukšmaudami, lyg į 
Kalvarijos kalną...

“j^rocesijol” dalyvavę dau
gybė ’ apylinkės ūkininkų.

Nušovė žmoną, sūnų ir 
■ pats nusižudė

EAST ST. LOUIS, III., geg. 
13. — Dupo miestely, netoli 
nuo čia, James Green, '55 me
tų amžiaus lokomotyvos maši
nistas, nušovė savo žmoną, 17 
metų sūnų 4r po to pats nusi
šovė. Tragedijos priežastis ne
nustatyta.

Vokiečių garlaivis šau- 
kiasipagalbos

HAMBURGAS, Vokietija, 
geg. 13. — Vokiečių garlaivis 
Gravenstein, plaukiąs iš New 
Yorko į Antverpą su Amerikos 
automobilių ir traktorių kro
viniu, bevieliu šaukias pagal
bos. Prariešime sakoma, kad 
vairas sugedęs ir laivas dabai 
vilnių blaškomas juroj 47 žie
mių platumos, ir 27 vakarų il
gumos. Siunčiama pagalba.
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Tačiau tos didelėsKORESPONDENCIJOS

Tautiška bažnyčia
Kur reikalinga,

paskolinta nei vienas cen

J; Petrikys.
ris

Scranton, Pa
Mirė Ieva Mišienė

šio

Bačių Juozas

LIETUVA
Llllll 11111;

vyras

Jis buvo

_______

Ne Naikink 
Savo Gerklę

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY"

®> loM. 
Tlio A. T. Co.

Mfr*.

PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvienų An
tradieni, Ketvir
tadieni ir Šešta
dieni, vakarais 
per N.-B. C. ra- 
dio stotis.

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

’ Trans-Atlantiko laivų /kompa
nijos irgi1 turi- planą pagelbėt? 
(nedirbantiems ateiviams, kurie 

I nori “aplankyti arba gyventi 
Į savo šalyje, kol darbo padėji
mas čionais pagerės.“ Tos kom
panijos siūlo trečios klasės 
įšyažiavimo ir sugrįžimo — bi
lietą labai sumažintomis kaino
mis. Bilietai pirkti po šiuo pa- 
•sitilymu yra geri ant dviejų me
di, bet kelionė į ir iš tų šalių 
turi įvykti, paskirtu laiku kaip 
tai nuo vasario 1 d., iki balan
džio 30 d., arba nuo rugp. T ęL 
iki rugsėjo 30 arba spalio 1 d. 
Trečios klasės bilietas j Ang
liją ir atgal kaštuoja apie $*125

atęivįus pakeliui.. 
Jeigu atsinau užt^ktipai'šitų su- 
gryžttfnčiųi ateivių. . jiems bus 
pąveąta atskiras^ karas arba ka
rai.

Juaivo * trartsportaeįjoa atei
viams, kurie bus sugrąžinami, 
sulig šito naujo įsakymo bus 
nupirktos jmigracijos valdinin
kų/ uostuose
Suv. Valstijų valdžia, užmokėsTeko nugirsti, kad gegužės 

24 d. įvyks Lietuvių Katalikų 
Tautinės bažnyčios pašventini
mas. Visas šventinimo ceremo
nijas atliksiąs vyskupas Ho- 
dur. Atvyksią tautiški kunigai 
jš kitų lietuviškų kolonijų.

Manau, kad seantoniečiai tu
rės gražiausią tautišką bažny
čia visoj Amerikoj. Bažnyčios 
pastatymui iš jokio banko ne
buvo

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

LAIVAS “AQUITANIA”
Sustos Ch«rbourge ir Southamptone

■ NAUJIENOS : '
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS

zaiij’a Mikaldčienė, • Antano Mi- 
kaločo žmona. Jie prie Ben- 
tįon. Harbof, -Mudu turi gražią 
farmą. Mikalpčiąi augina du 
sūnų. Praną, ir Antaną, kurie 
lanko 
yra pasižymėję atletai 
pat tris ŪirtkJfci’is 
finą ir Bertą,

Antra Amerikos 
• z-

Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

EKSKURSU®

apie, $145 ir t. t.
Ateiviai kurie pasinaudos 

šiomis mažomis ratoms, turi at
siminti, kad nors laivų kom
panijos bilietas yra geras ant 
dviejų metų, bet sugrįžimo lei
dimas geras tik metams. Tei
sybė, kad sugrįžimo leidimo lai
kas gali būti pailgintas, bet tik 
kuomet yra gera priežastis.
” Sugrįžtantieji apsigyvenę at
eiviai, turėdami neišbaitus su
grįžimo leidimus dabartiniu lai
ku neatsakyti įleidimo kaipo 
“visuomeniškos sunkenybės“, 
bet Jeigu bedarbės padėjimas 
vis. egzistuos arba aršiaus tap
tų, tai negalima spėti kas to- 
liaus bus.

nuo sūnaus gaudavo 
tai pati sau pasiga

vo Igi ir prižiūrėdavo 
(lalėjo paskaityti

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu 

“AQUITANIA” 
Mlo-June 16,1931

Dabar! Malonėkite! - Uždėkite savo 

pirštą ant gerkles ant vadinamojo “Ado- 

mo Obuolio?’ Ar jūs žinote, kad tuo pirštu 

jūs palytėjote larynxą?_- Tai jūsų garsinė 
dėželė - kurioje jūsų garsinės gyslos. Jūsų 

Į > ■ ■ ■ ; * "į ' ’ " '
Valsas yra vienas iš brangiausių nuosavy- 

bių - Saugokit jį - Apginkit jį. Ne naikink
I . ~■ * y/
savo gerklę šiurkščiais erzinimais - vietoj
. . ’ . ; , ■. ' • ' j ' ■ ’■ '
to, pasiimk LUCKY. cigaretę - Atsimink,II — i 4 • ] . ’ ■ ,

kad LUCKY STRIKE yra vieninteliai 

cigaretai Amerikoje, kurie- per vadinamu 
? ’ ■ <' • ■
“SPRAG1NIMO” procesą švarūs nuo tam 

tikrų erzinančių ypatybių* kurios randasi 

žaliame tabake. Šie visi pasalinti iš tabako 

Šiurkštumai parduodami chemikalų ga-
."V ' .t ■' i- ;

mintojams. Jųnėra jūsų LUCKY STRIKE 

cigaretuose. Apsaugok savo brangų balsą.

tos iki ateivio namų arbą pa$- lęisti Suy. Valstijas 
kutinės apsistojimo vietos.
Ar toki ateiviai galės atgal su-1 

grįžti į Suv. ValHijąs? J

Nors daug ateivių; galės pa
sinaudoti šituo nauju patvar
kymu, ypatingai labai daug at>. 
eivių,. kurie šiandien negali ra
sti darbų ir per ilgą lajką ne

turi atsiminti,, 
kadi ateiviai, kurie taip sugrą-. 
žinami į "Savo šalis niekuomet, 
negali sugrįžti atgal j Suv. Val
stijas. Teisybė, kad; laikoma, 
jog tokie ateiviai nėra išdepor- 
.tuojami, ir neautomati|kai su
laikomi nuo sugrįžimo. Bet j Gu
gu sugryžtų, butų, skaitomi ne- 
parinktinės klasės ateiviai, ar
ba paprastieji imigrantai. Jei* 
;gu lenkas šitaip išvažiuoja, tai 
tęįul ir atsisveikina su Suv. 
Valstijos ir taip su italu, ven- 
gi’U, čeku, slovaku ir kitais.

Gyventojai šalių, kurių kvo
tos yra labai mažos ir yra daug 
aplikuotų dėl vizų tą patys ži
no, ir gal todėl jie neprašys 
šios valdiškos pagelbos. Bet 
vistiek pirmieji prašytojai, bu- 
voiįtrys anglai. Ir kaip tik tų> 
ateivių, šalies kvota buvo padi

dinto, o ateivių ne tiek daug ir iš New Yorko į Vokietiją 
atvažiuoja.

Kad nors ir kvota ir butų 
padidinta, bet, galimas daik
tas, kadi jie nebus vėl įleisti, 
nes buvo skaitomi “visuome
niška sunkenybė“. Kiekvienas 
ątsitikimas bus atskirai spren
džiamas, bet vistiek su jais la
bai varžingai elgsis. Bet šitas 
pasiūlymas yra didele pugelbaaukštesnę mokyklą ir 

o taip 
Oną, Jbze- 
Vyria ilsioji 

duktė jau eina 23 iuetu« ir. yra 
baigusi komercijos mokyklą.

Sumiš Stasys Simonas yra 
nevedęs ir gyvena kartu su sa
vo molina. Antroji duktė yra 
Ona Rindbkienė, P. S. Rindo- 
ko žmona. Gyvena Indiana 
Harbor. Rindokai augina sū
nų Rolandą ir dukterį Gerai- 
dinų. Trečioji dūkte yra Ma
rijona Krigauskienė. K ri gau
sokai augina du su nu — Roy ir 
Lloyd. Krigauskas yra didžio
jo karo veteranas ir tarnavo 
leitenantu. Gyvena llam- 
mond, Ind.

Chicagietis Antanas I-okam- 
skis augina* nemažą šeimą. Kai 
kurie vaikai jau yra užaugę. 
Vyresnioji duktė yrh vedusi 
su Jokūbu Morisu, kuris gyve
na MariĮiielte apielinkūj. Kiti 
vaikai nevedę.

Lokamskių ir Simonų šei
mynos yra naujieniečiai ir pa
vyzdingi lietuviai. Jie nema
žai yra pasidarbavę lietuvių 

i judėjime.
' Jei sudėtume visus velionės 
šeimos narius, tai Lietuvoj su
sidarytų gana skaitlingas kai
mas. Aš manau, kad tai vie-

Po ilgos sunkios ligos 
mis dienomis mirė Ieva Mišie- 
ne. Ji paėjo iš Smukučių kai
mo, Jurbarko Vaičiaus, Taura
gės apskričio. Amžiaus turėjo 
apie 60 metų; Amerikoj išgy
veno 11 metus. Paliko vyrą, 
tris sūnūs ir tris dukteris.

Mišienė buvo dora ir pavyz
dinga moteriškė. Šit visaįs kai
mynais labai gražiai sugyveno. 
Ji labai gražiai išauklėjo savo 
vaikus.

Palaidota liko angliškose ka
pinėse su bažnytinėmis apei
gomis.

Ona Šimonienė gavo liūdnų 
žinių iš Lietuvos: jos brolis 
Izidorius Lokamskis praneša, 
kad palaidojo/ savo, fhotutę, 
Petronėlę Lokamskienę. Moti
na gyveno kartu sp suiMimi 
Vincu Žemaitijoj, Jomantų 
kaime, Šilalės vadsciuj, Tau
ragės apskrityj. Tame kaime 
velionė gyveno nuo pat ištekė
jimo.

Velionė buvo gimusi vasario 
18 d. 1820 m. Trumpiškių kai
me, Žigaičių parapijoj. Ta 
data yra užrekortluota jos pa- 
sporte. Mirė ji šių metų va
sario 1 d. Ta žįnia paliečia 
didelę šeimų, nes velionė buvo 
užauginusi šešioliką vaikų, iš 
kurių astuoni jau yra mirę, o 
astuoni dar tebegyvena. Mu
sų kolonijoj gyvena jos duktė 
Ona Simonienė, o (’.hicagoj sū
nus Kazys ir Antanas Lokalus- 
kiai.

Velionės* sveikata visų laiką 
buvo gera. Ji dar pernai ra
šydavo savo dukteriai, kad dar 
galinti nueiti j bažnyčią, kuri 
buvo pustrečio versto atstumo. 
Kadangi 
išimtinę, 
minda vo 
namus, 
spausdintą raštą.

Prieš mirtį ji davusi instruk
cijų, kaip ją palaidoti ir prašė 
parašyti laiškų savo vaikinus į 
Amcrikų. Iš Amerikoj gyve
nančių savo vaikų ji labiausia 
mylėjusi Oną Simonienę, kur\ 
ja visų laikų šelpė pinigiškai.

Man dažnai laikraščiuose 
pasitaiko skaityti žinias apie 
šimtamečius žmones. Manau, 
kad ir šis mano pranešimas 
bus įdomus kai kuriems pasi
skaityti. O ar velionė Petro
nėlė Lokaniskienč buvo šimta
metė, ar ne apie tai spręskite 
patys, čia turiu pridurti, kad 
jos duktė Ona dabar gyvenu 
musų kolonijoj.
Feliksas Simonas 
prieš šešetą melų, 
gana populiarus ir turtingai 
gyveno. Simonai atkeįiuYo 
Amerikon prezidento Cleve- 
lųndo laikais ir per kiek lifiko 
gyveno Chicagoj. Simonui už** 
augino tris dukteris ir vieną 
sūnų.

Pirmoji duktė yra poniu:Bo

na skaitlingiausią? Šęįmų visoj 
Lietuvoji 
šeimos galva jau .mirė ir visi 
jos nariai yra nuliūdę.

Mes, Amerikoj- gyvenantys 
tos šeimos nariai, sakomės te
gul jai .būna lengva IJetuvos 
žemelė. Kada mums teks Lie
tuvoj būti, lai būtinai aplan
kysime ir jos kapų.

— šeimos mirys.

6 dienos x per Bremen 
LIETUVĄ 
Bremerhaven

COLUMBUS 
s

Taipgi nuolątiniai kas'savaitė išplaukimai gerai 
žinomais IJoyd Kabinimais Laivais 

Berlin-St'uttgart-Gerj. von Steubcn-Dresden 
Informacijų klauskite pas bile vietinį 

agentų arba
130 W. Randolph St, Chicaggo

NAUJIENOS, ChH|0> III. 

ri ixisiųsti i taną i iįik|,ą apMkaci- 
’jąj, .SpeciąU blankai yrą paga
minta’ tam tiltslųi. Imigracijos 
Bjuras mano kreiptis prįc pa
šaipiųjų’ oriiaįlitacijll vįegių: 
ir privatįškų kąd/jps ^da
lintų šitas, blankai ir. ateiviams 
praneštų apie ^itą pąsiulymą, 
paaiškindamoš visą procedūrą, 
kad ateiviai pilnai apsipažintų 
su pasiulymu. • ’

Galima tas blankas gauti- iš 
arčiausių imigracijos ofisor*

Ateivis pats turf gauti pasi
pertą arba atnaujinti savo, se
ną pasportą. Bet jeigu jis ne
gali užmokėti pąsporto kainą, 
neturėdamas-^pinigų, tai gali 
piašyti pinigų'; tam tikslui nuo 
Imigracijos Ofiso. Imigracijos 
tarnystė neapsiima prižiurti 
arba užlaikyti^1' aplikantą prieš 
apleidimą savo vietos vykstant dirbau bet jie 
į išvažiavimo uostą, bet kuo
met jis atvyksta į išvažiavimo 
uostą, jis bus nuvestas į imL 
gracijos sulaikymo stotį ir le
nais prižiūrėtas valdžios išlai
doms, kol nuvestas ant Uuvo* 
Imigracijos, ohsų Jviršininkąms, 
per visą Šalį, buvo praneštai 
kad jie taip sutvarkytų šitą at
eivių atvažiavimus' į uostus, 
kad jie labai greitai but'ų pa
sodinti ant laivų. ,,

Kur tik bus galima, pašal- 
pinės ir kitos organizacijos pri
sidės prie ateivių atvežimo į iš
važiavimo uostus. Kur tas ne
įvyks, tai ateiviai keliaus su 
taip vadinamoms, “deportacijos 
partijoms“, kurįos kas šešioms 
savaitėms prasideda vakarų 
valstijose ir povėliai keliauja 
į Atlantiko krantą renkant de-

BREMEN Į’—|Į| 
EUROPA IMI
MAŽIAU KAIP 5 DIENOS ant VANDENIO

per Cherbourg 
TIK 7 DIENOS

Specialis T nikis 
, Arba keliaukite 

ekspresiniu laivu I

Suv. Valst. Valdžia 
gražins ateivius, ku
riems vieša pagelba 

reikalinga 
........ - * —

Vasario 16tą dieną imigraci
jos viršininkas pranešė, kad 
Suv. Valstijų .valdžia, valdžios 
išlaidoms grąžins į jo šalį, bile 
ateivį, kuris išbuvo šioje šaly
je mažiaus trijų metų ir ku- 

delei priežasčių, kurios įvy- 
po įleidimo “papuolė j bS- 
arba reikalauja viešos pa

gelbos“. Tų pasiūlymų % grąžin
ti autorizuoja Immigracijos 
Aktas iš 1917 m. 23ta dalis:— 
“Imigracijos viršininkas turi 
teisę vesti derybas užlaikyti 
arba pagelbėti tokius ateivius, 
kurie gali papulti bėdon arba 
kurie, reikalauja viešos pagel
bos ir juos prašalinti į jų šalį 
bile kada į tris metus po atva
žiavimo, išlaidos aprūpintos.“ 
Tas aprūpinimas buvo beveik 
užmirštas — sakoma, kad ne
buvo užtektinai pinigų paskir
ta tam tikslui.

Ką reikia daryti.
Ateivis pats turi pareikšti 

norų būti išsiųstu namo ir tu-

• toasted
SpraginJrnui n^ojami Ultrfl Violeflniai »pinę|uli«i 

- ’l * $awlės. nakina^SilMtna švflrinj.
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Naujas Chevrolet Landau Phaeton

AMERIKONIŠKOS DŪMOS
Laiškai Pašte

issiva

PAGELBA
nuo skaudėjimo

Kantata “Broliai'
Dainuota per Radio

Mes PERKAME

BY WESTPHAL

Kaczynski Roleslaw 
Karpui Antanui 
Kisalouska Vincas 
Malakauskas ’K. 
-Motskas Spiro

jos bijosi Įci- 
ir dėlto dras- 
priemonėmis 
kritika ir o-

FIRST ST&GE. 
APPEARANC.E 
IH VAUDEVILLE. 
SPEIGU-’NhlC.H

HE 'NROTE

918—Jasas John
919
920-

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB « PIANO MOVINC 

Local & Long Disunce Removai 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Varde 3408

BAVARSKO MALT
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav.
Šauni Lietuvių Užeiga

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

Ekskursantų 
pranešimas

Darykit
KĄ NORS 

Delei to Jautimas 
NUVARGUSIA!

It melu to a smooth and creamy 
sauce. And what flavoH A’rich, 
time-mellowed flavor that only 
“cave curing” can give.

Try it for rarebiu* uauces for 
vegetables, baked dishes, toasted 
nandviches. YourgrocerhaaKnift 
American Cheese. Order today.

neti 
Flint 
rinių karų

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

rei-
Busiu

Esame sveiki,/ oras tykus 
Jaučiamės kaip krašte ant sau-

E ARLY 
E0UCA7ION 
IN THAT 

COUNTRY'

Labų dienų draugams 943— Riska Juozapas
944— Bizniu P. Kazin
947— Steponenas Aubanas
948— Stnumskis Vladisla\vr 
954—Vajulouskas Albin

šie laiškai yru atčje iš Europos 
Kam jie priklališo, tegul nueina I 
vyriausiu paštą (Clark ir Adams 
itatviu) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Windcw” lobėj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąrąše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

kai kūdikis pagauna šaltį j 
galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus j dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paHuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir .nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai' ji 
pašalina paprastus nęgaliąvi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros Gasto- 
ria.

apeina musų

stovyje su Severa’s 
—tonikų nuo virški- 
paįrimų. Sutvarkys

Užtikimas per 50

REAL ESTATE. SUBDIVIDER 
AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
T«l. Repablic S»99

IS MARRIEO TO * 
VALEJUA GERIAONDRE2 
-OIRECTED,THE 
\NEDOING IAARCH - 
AND MANY OTHERS- 

įPLATED TITU 6 ROLE 
IN-THE GREATGA88O-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tel. Willow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St 

Priešais Tautiškas Kapines

nuo sal- 
reumatizmo, lumba- 
ad gautumėt tikrą 
u Bayer ant dėžutės 

Visi aptiekininkai turį

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KU 
DIKIO ŠALTĮ

Petras Pranskus kuris išva
žiavo su savo šeimyna, Laivu 
“Statendam” Balandžio 24 d., 
prisiuntė sekamo turinio laiš
kelį. “Labai linksmą kelionę tu
rėjome. \

Ačiū' už nuoširdų patarnavi- 
rną Ripkevičiui ir Jurgelioniė- 
nėi

Pavargusi dieną ir naktį? 
Dabokis! Pasilaikyk tinka
mam 
Esorka 
nimo 
jus greitai, 
metų. Pas aptiekininkus 

*wcn V

PERKAM IR PARDUODAM .
Siuvamas Masinas, Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir 11.9
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI, Tel. Yardą 1797

IQOQ- 
r LATER 
CAME. TO 

U. S.

SERVED
AH OFHCER 
IN ĄUStRlAN 

ARhAY

sumos
ir pažyslomiems.

—Peter Pranskus

928
931
932—Miksjunas N.
937— Petkus Chas.
938— Pilka Isadoro
942—Rasimas Kazimieras

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St
Tet. Boulevard 9122

BORN 
SEPT.Ž2 
188$ ‘ 

A0STR1A

ĮyVayo šios šei- 
emąuskii,: Bried

žių, Valiulių, Kubilių, Vėžių, 
Vilimaičių, Raynolds. Taipgi 
DlW. F. Wihinowski, K. Ru- 
gis, B. F. Simpkaitis, K. J. Se
maška ir keletas kitų svečių, 
žodžiu sakant 
rinktine 
tuo 
jaunuomenės buvo. Viso galė
jo būti arti 50 asniėnų. 1 

P-nas K. Navickas turį gerą 
asmenybę, — jis dažnai pasi
rodo sportas ir neužmiršta sa
vo draugus. . Esu tikras,, kad 
dalyvavę svečiai esti šimtapro
centiniai patenkinti ir dėkin
gi p. Navickui už vaišes.

• “ ■ • . - — Aras.

publika buvo 
įvairi, ypatingai 

kad’ daug priaugančios

Phctae Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St. 

CHICAGO, ILL.

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
’ Phone Lafayette 3847

HILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav., 

Parduodam __ _
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilio, 
80« W. 31 St. Victory 1«9«

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies it 

vertės, paikių Spalvų

4171 Archer Avė. .
Netoli Ricbmond

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų .. 

ir rakandų o

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus it radios 

pigiomis kainomis

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

naują landau phaeton, kuris kainuos $650

“Savas Pas Savą1
— sako biznieriai

AIex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ i

Kean Avė. ir 82nd St
JUSTICE PARK. JLL.

Praėjusio antradienio vaka
rą, geg. 12 d., įvyko Chicagos 
Lietuvių Savitarpines Pašalpos 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas, Masonic Temple svetai
nėje, 1547 N. Leavitt St. čia 
norėtųsi pažymėti, kad šios

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr.

Siutus darom ant užsakymo
Valom. dažom. taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct., 
CICERO, ILL.

Phone Prospect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, Varniiiai, 

Stiklas, šepečiai 
6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visas. Mes pristatomą.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVBMS 

CHICAGOJ •

6725 So. Rocktvell St 
.Pfaone Repablic 3713-3691 / is ' •> o. . -y .........  r .»> t-t

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,

/ I
Atsilankykit ypatiškai 

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

Prirengiame dokumentas ke
liauninkam, parduodame bivakot- 
tęs aut visų ekakursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus . Lietuvon.

John J. Zolp 
45^9 So. Paulina Street 

CHICAGO, ILL.

draugijos susirinkimai yra 
daug kuomi skirtingi nuo pa
prastų pašelpinių draugijų su
sirinkimų. Bėgantieji draugi
jos reikalai atliekami skland
žiai, visų atsilankiusių atydžiai 
diskusuojami, be užsivarinėji
mų, be bąrnių, ir viskas be 
nuobodumo^ sparčiai. Svar
biausia tai buvo pirmininko J. 
Mickevičiaus . raportas apie 
planuojamą Chicagos jaunirpo 
dieną, kur draugijos jaunimas 
turėtų vadovauti ir kviesti ki
tus jaunuolius čiagimius prie 
kultūros darbo. Apie tai teks 
plačiam pakalbėti vėliau.

Prisirašė geras būrys haujų 
narių. Vėliau sekė programas: 
M. Jozavitas paskambino, A. 
Čepaitis padainavo, St. Dar* 
gužis kalbėjo apie prirašymą 
jaunimo į draugiją-ir Dr. St. 
Biežis davė puikią prakalbu 
apie sveikatą. ‘Tokiuose susi
rinkimuose malonu dalyvauti.

Beje, Bijūnėlio choras dfi- 
ciališkai užkvietė Sav. Paš. 
Draugijos narius atsilankyti 
«nt< jųjų rengiamo pramogų 
vakaro, geg. 16 d., 8 vai. vaka
re. Žinoma, jaunuoliams 
kia parodyti simpatiją 
ir, aš. — Uosius. , ‘

YIORKED AT 
3OB OF pIDING 
MASTER - IN 
CALIFORNIĄ

T,l«f. R.poblie 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai' 
nos prieinamiausios. ___

2452 WEST 69th STREET

Vicc-Prezidentas Klingcr paskelbė, kad Chevrolet Motor Co. pradėjo išdirbi 
dar vieną modelį
, Mich. Tai yr^ paskiausias priedinis modelis prie Chevrolet Six pasažie-

Nors šis modelis jau buvo pirmiau rodomas New Yorko parodoje, bet tik 
nesenai pradėta jį pardavinėti. Dj.bar šį modelį, su ypatingu body, kuris yra 
taip didelėj madoj Europoj, galima gauti pas visus Chevrolet pardavėjus.

Naujasis karas yra patogus ir gražus. Pakėlus viršų jis pasidaro uždarytas 
sedanas. Nuleidus gi viršų, o viršų pakelti ir nuleisti yra labai lengva, jis pasi
daro smagus važinėtis vasarą atdaras karas. Langai pilnai susileidžia į body, 
galima nulenkti ir priekinį stiklą — vvindshield. Priešakinės sėdynės yra kaip 
coach modely, pžpakaly yra užtektinai vietos dėl trijų žmonių. Sėdynės išmuš-

tik pagal didžiųjų laikraščių 
antgalvių, “moving pieture” 
obalsių ir lengvai virškinamų 
minties labloidų, kokius patie
kia tam tikros agentūros ir 
kompanijos. Kur mekaniko, 
šoferio, anterprenerio ir sa- 
lesmono filosofija užvaldo, ten 
minties ir sielos progresas 
baigiasi. Tai taip piešiamas 
Amerikos gyvenimas žiūrint į 
jį iš gatves. Nestebėtina, kad 
vizitoriai keliems mėnesiams 
atvykę išsiveža visai panašius 
įspūdžius apie Ameriką, ir grį
žę į savo šalis taip ir kalba. 
Bet tai yra viena pusti, grei
čiausia, pereinamoji stadija.

— ./. Pranskus.

Praeitą Sekmadienį Gegužio 
10 d. pet W.B.B.M. galingą 
stotį buvo dainuota Sasnausko 
kompozicija—kantata r“ Broliai”. 
Tai buvo naujanybė girdėti š 
veikalą per radio.

Dainavo gerai išsilavinęs 
skaitlingas “Dainos” choras.

Pažymėtini dainininkai, ku
rie dalyvavo išpildyme šio Lie
tuvių prograipo 
tūs dainavo, P 
Benaitiene, J. 
Kaminskas, A. čiapas, 
Taipgi “Dainos” choras 
100 ypatų.

. išią 'programą davė 
Furniture Co. >

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarde 6894

solos ir due* 
Petraitis, E. 
Romanas, A. 

ir kiti, 
iš apie

STAR DUST'

Kos seka dabartines Ameri
kos naująją Hetera t urą, iš sy
kio pastebi nepaprastą padau
gėjimą savęs kritikos ir naujų 
kelių ieškojimo. Naujojoj filo
sofijoj, sociologijoj ir net be
letristikoj randi įtemptą pa
stangą kritiškai žvelgti į da
bartines gyvenimo vertybes ir 
ješkoj-imą kelių kaip tvarky
lis, kad moderniškoji mašinų 
civilizacija visai neužmuštų 
žmogaus asmens, tai yra — 
kad žmogus į galutiną robotą 
nepavirstų.

Industrializmas, kaip visa 
kitft, turi dvejus ašmenis, — 
sako šių dienų amerikiečiai: 
Jis iš vienos puses padeda 
žmogui suvaldyti gamtos pa
jėgas ir mažiau tepriklausyti 
nuo aplinkybių, padeda 
duoti iš skurdo ir įsigyti leng
vesnio gyvenimo priemonių, 
bet iš kitos puses industrializ
mas paverčia jžinogų į sausą 
komercialistą, ir vis giliau 
stumdamas į ekonominę kom- 
peticiją, priverčia žmogų už
miršti pats save ir savo dva
sios kultūrą. Komercinėj civi
lizacijoj pati žmonių draugys
te belieka tik išrokavimo biz
nis; šeimyna — tik kompani
ja, sudaroma dėl tam tikrų 
praktiškų išrokavimų; poilsis 
ir pasilinksminimas — tik 
mekaniškas šiokiadienes paį
vairinimas, nieko neduodan
tis sielai, ir visas amžius — 
vien bėgimas,, lenktynė, kuri 
galų gale pavirsta nuodais. 
Tokios sistemos industrija, 
kaip kad yra Amerikoj, žmogų 
paverčia pats savęs v vergu. 
Pririštas prie mašinos ir ofiso, 
amerikietis tai]) pripranta 
būti tos mašinos ir gyvenimo 
skubinamas, kad ką nors ir 
pagalvoti nebeturi kada, o jau 
atsikvėpti ir į savo sielą atsi
žvelgti, sįąjt^ ^pelningu lai
ko aikvojimu. Salesmano pa- 
saulcžiėrh užbaldo visas sritis 
ir visas gyVęničrto tikslo irias* 
tas belieka industrija ir finan
sai. Tokios sistemos veikimas 
į žmonių būdą yra gana reikš
mingas. Mašinos ir mašinalia 
galvojimas veda prie žmonių 
skonių, madų, idėjų ir sielų 
standardizavimo. Didžiajai in
dustrijai svarbu, kad visi žmo
nės vienaip mąstytų, vieno
dus skonius ir apetitus turėtų, 
tuomet galima parduoti kuo- 
daugiau vienodų prekių. ■ Gat
ves žmogaus pažiūros pasida
ro visas tikslas:, kad visi vie
naip dėvėtų, vienaip elgtųsi, 
vienaip mąstytų. O kuomet 
gatvės žmogaus* pasaulėžiūra 
įsigali, suprantama, kad svar
biausias gyvenimo mastas ir 
belieka lik gatvė ir jos blizgė
jimas, semiamas iš reklamų 
ir pigių, lengvai virškinamų 
vodevilių. Visa tai yra labai 
paviršutiniška ir žjnogų prati
na gyventi vien tik pavir
šium, tuštumu ir šia diena.

Žmogus, mechaniškai pada
rytas mašinos automatu, bė
ga pats nuo savęs: visa kuo 
prigimtis yra apdovanojusi, 
kaip tai meile, afekcija, emo
cijos, siela turi sustingti; fla- 
perizmas ir ciniškas impulsų 
tenkinimas; “he-men” ir “she- 
women” fiziški ir materiališ
ki santykiai; visas mąstymas

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
L ‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaui 
dantis yra nelvarus, tai jus no
toms ar nenorom s turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmoguj. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Literine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emalės —* tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
rižtas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lou>*> U. S. A.

K. Navickas, kuris yra gerai 
žinomas’musų kolionijoj, pra
eitą nečįėldį|nį 
surengė šdun 
Grigaičio rcšįoranc, 5821 
scvelt R(L Šią pramogą p; K 
Navickas rengė artimieipš sa
vo draugams, ypatingai šeimi
ninkams. AnjĮj kiek gerai atsi
menu, tai č 
mos: Žiliu,

Daugelis dalykų gali iSšaukti galvos 
skaudėjimą ir kitus skausmus, bet yra 
vienas dalykas, kuris visuomet suteiks 
jums pagelbą! Tikt Ii paimkit vieną
ar dvi tabletes Bjjyer Aspirin. Jūsų 
kentėjimas išnyksta. Pagėlba ateina 
tuojaus, nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimo.

Bayer Aspirin yra nekenksmingas — 
negali paveikti širdį. Todėl nėra rei
kalo laukti, kad galvos skaudėjimas' 
“pats išnyks". Bereikalinga yra kęsti 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Aspirin. Tai yra pa
laima moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematinius skausmus; vyrams, ku
rie turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos.

Ištirkit jo greitą pagelbą 
čių; nuo neuritis. 
go.f Žiūrėkit, 
Bayer Aspirin — 
ir f fabletėlių.
Bayer4 Aspirin tabletes.

Buy gloves with what 
* it savęs

MBra reikalo tnoKftU BOo ar 
dauiriau. kad rauti irera dantų 
kofiele. Uatertne 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25c. Ji valo ir apšauto da«- j 
tis. Be to raUtę sutauptnti 
S8. n* kuriuos salite nusipirk- j 
tl pirfitlnaltes ar ka kita. 5 
Lambert Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Saukit 
Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

SECURITY MAŠTER CLEANERS

Sunkiausius mokslus 
pats save pažinti ir didžiau
sias nemalonumas yra apie 
save teisybę pasakyti, žmogus 
arba rasė, kuri tų dviejų da
lykų vengia, nieko gero iš sa
vęs nebežada. Ryškiausias 
pavyzdys" yra despotiškos val
džios: juo labiau jos pradeda 
puti, juo labiau 
sybčs apie save, 
tiškiausiomis 
smaugia visokią 
poziciją.

Mus šį kartą 
pačių likimas šiose sąlygose, 
kuriose jau kelintą generaci
ją gyvename. Gyvename lyg 
salukes begaliniame vandeny
ne išsklaidytos, tad aišku, kad 
apystovos ir dvasia, kuriose 
musų gyvenimas, kaip atskiros 
tautinės vienetos, yra pasken
dę, turi atsiliepti į musų pa
čių vidujinį ir išorinį gyveni
mą.

Mes esame kad 
tačiau viena 
rios sudaro 
kos naciją,

Amerikiečiai patys apie 
save

COOK 
1 

ivith
KRAFT 

American 
Cheese

* 3 DIENU
PATARNAVI-'

E [aš • ■ r i 
iaueiaa Į A A

Valymas -■ IHV . A w
Chicagoje

visi '■ A
DRABUŽIAI

. APDRAUSTI ■ ■
40% Nuolaidos ant Drapes

Vynj siutai------------ 70c
Moterų skrybėlės 30c
Vyrų skVybelės ----- 60c
Specialiai gegužės mėn. 

pirėtyn^s — pora 17c
Dresės nudažomos 82419
u_ _ 8t,

kampas Randolph, Room 1612 
6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai

•• Atvežkit juos.

mažutė, 
iš tų vienetų, ku- 
Šiaurines Amcri- 
tad mums jokiu 
ncapciti, kas yra 

ta nacija, kur link ji suka ir 
kokios»yra tos besiformuojan
čios nacijos perspektyvos į 
dabartį ir ateitį.
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BRIAND’AS PRAKIŠO

Vakar Francijos nacionalis susirinkimas (bendras 
atstovų buto ir senato posėdis) rinko respublikos pre
zidentą. Vienas trijų kandidatų buvo pagarsėjęs Fran
cijos užsienių reikalų ministeris, Aristide Briand.

Amerikos korespondentai daug rašė, pranešdami, 
kad Briand’as busiąs išrinktas,* nes jisai esąs popule- 
riškiausias žmogus Francijoje ir Europoje. Bet įvyko 
kitaip. Pirmam balsavime kitas kandidatas — senato 
pirmininkas Doumer — gavo daugiau balsų už 
Briand’ą, ir pastarasis tuojaus ištraukė savo kandi
datūrą.

Kadangi Briand’o kandidatūrą rėmė kairiosios 
, tai šis

pii'mininkas Doumer

“sklokininkų platforma”, tai pasidarė aišku, kad jisai 
įr jo sėbrai bus supliekti. Nes ta platforma buvo tokia 
mizerna, kad nė mikliausias akrobatas nebūtų galėjęs 
>nt jos stovėti vieną minutę laiko.

Pruseika pareiškė, kad jisai esąs prieš “Centro 
Biurą” (t y. prieš Bimbą), bet už partiją ir už komin- 
terną. Tuo gi tarpu ir maži “beibės” komunistų judėji
me žinojo, kad “Centro Biuras” yra partijos centro 
komiteto paskirtas, o šis pastarasis Maskvos dėdžių 
patvirtintas. Eiti prieš “biurą”, ir kartu už partiją tai 
*- prieštaravimas sau, ir Pruseikos oponentai, nežiū
rint į visą savo protinį gremėzdiškumą, stą prieštara
vimą pasigavo ir nesiliovė jį kėlę aikštėn per clu mė
nesiu “savikritikos”. Logikos atžvilgiu, jų darbas buvo 
be galo lengvas, ir jiems teko tik dar psychologiškai 
paveikti į opozicininkus, kad šių eilės galutinai pakrik
tų. Tas ir buvo atlikta, “užorderiuojant” centralinėse 
komunistų įstaigose eilę rezoliucijų, pasmerkiančių 
“pruseikizmą”.

Stebėtis reikia dviem dalykais: viena, kad “ga
biausias Amerikos lietuvių komunistų rašytojas” per 
tą visą polemiką su bimbininkais nesugebėjo pridėti nė 
vienos jotos prie savo “platformos”, kad ją sustiprinus; 
ir antra, reikia stebėtis, kad, nežiūrint į tai, iki pasku
tinės valandos (“Vilnies” šėrininkų susirinkimo) dau- 
giaus kaip 43 nuošimčiai pasiliko opozicijoje “partijos 
linijai”. Tik neapsakomas opozicijos vadovybės bailu
mas ir lepšiškumas leido Bimbai laimėti pergalę.

Bet niekas tur-but to neapgailestaus. Musų komu
nistai pilnai užsitarnavo to, kad juos valdytų Bimba!

ienas A.D.A.D. Šulų J. J. 
iimba.” ir t.t.
šitaip gali meluot tik, Maks

us agentai komunistai. Aš ge- 
ai žinau, kad A.D.A.D. jokios 
elegacijos į Lietuvą nesiuntė, J

kai J. J. Bimba važiavo į 
jetuvą, tai buvo jo grynas 
rivatiškas reikalas, nes jis 
,merikoj automobilių dirbtu
ose sunkiai bedirbdamas užsi- 
irbo ir susitaupino keletą 
gntų ir Lietuvoj nusipirko ūkę 
pie 40 margų žemės, ir ten 
abar sau ramiai gyvena.

» 8 D
“Keleivio” Nr. 21, 1930 m., 

raitau: “Londone, gegužės 14 
ieną Anglijos Karalius Buck- 
ighamo rūmuose turėjo pasi- 
latymą su visokiais pasaulio 
idžiunais. Kad buržuazija 
arbina monarchijos liekanas, 
ii paprastas dalykas. Bet rei- 
ia stebėtis, kad ir bolševikų 
tstovas Sokolnikovas su savo 
mona nuėjo savo galvas prieš 
,nglijos sostą nulenkti, 
ikovą visai negalima 
tskirti nuo buržuazijos 
ų. Jis buvo apsivilkęs

[Acme-P. 0 A. Photo]

partijos, o Doumer’o — dešiniosios su centru 
balsavimas parodė, jogei dabartiniame Francijos par
lamente dešinieji yra stipresni.

Šis faktas, beje, buvo žinomas seniai. Bet daugelis 
manė, kad Briand’o vardas ir autoritetas patrauks jo 
pusėn bent dalį centro partijų atstovų. Jo taikos poli
tika padarė jam daug draugų ne tik Francijoje, bet 
ir užsieniuose, ir jo išrinkimu i prezidentus Franci ja 
butų viešai demonstravusi savo pasiryžimą eiti ir to- 
liaus susitaikymo su Vokietija keliu.

Bet tie, kurie to tikėjosi, klydo. Franci ja šiandie 
nėra nusiteikusi pacifistiškai. Tikrumoje ji, po didžio
jo karo, visuomet buvo militaristiškiausia iš visų di
džiųjų valstybių Europoje, išimant bolševikų Rusiją ir 
fašistų Italiją. Briand’ui buvo leidžiama laikyti atkiš
tą alyvos šakelę, bet už jo nugaros blizgėjo kanuolių' 
vamzdžiai. Pastaruoju laiku tečiaus jau ir šita dvivei
dė politika> pasidarė,^Francijos militaristams per taiki. 
Mat, Vokietija ir Austrija prieš keletą savaičių pa
skelbė, kad jiedvi ketinančios netrukus sudaryti muitų 
sąjungą, — dėl ko Francijoje kilo riksmas, kad vokie
čiai jau ir vėl norį Europoje dominuoti, kaip kad jie 
dominavo prieš karą.

Baimė, kad Vokietija sustiprėsianti, “aneksuoda
ma” Austriją, sukėlė franeuzuose nepasitikėjimą visais 
Briand’o taikos žygiais — jo amžinos taikos paktu, jo 
“Europos Jungtinių Valstijų” sumanymu ir t. t. Na
cionalistams atsidarė proga agituoti prieš jį, ir dėlto 
jisai vakar prakišo. Francijos militaristai parodė, kad 
jie dar tebėra nulemianti jėga toje šalyje.

VAŽIAVO Į RUSIJĄ — AT
SIMETĖ NUO BOLŠEVIZMO

PAVOJUS JAUNAI RESPUBLIKAI

Komunistų konferencijoje 
Brooklyne Bimba šitaip apibu
dino “sklokininkų” vadą But
kų:

“Kas liečia Butkų, tai tas 
elementas niekados nebuvo 
tikras bolševikas. Tai karje
ristas. • Jis nuvažiavo į So
vietų Sąjungą, organizavo 
skloką prieš (prieš ką — 
“N.” Red.), ir paskui pabė
go j Ameriką. Jis čia atvy
kęs visaip melavo ir apgau
dinėjo mus ir 11 darbininkus. 
Butkus, prigulėdamas prie 
Komunistų Partijos, visaip 
nuo darbo išsisukinėjo. Jis 
net nepriklausė ten, kur gy
vena, kad tik nuo darbo iš
sisukti. Paskiau organizuoja 
skloką tam, kad išplėšus mu
sų dienraščius iš po Komu
nistų Partijos vadovybes.” 
Taigi važiavimas į Maskvą 

Butkų išgydė nuo bolševizmo. 
Matyt, tik dėl tam tikrų išro- 
kavimų jisai priklausė prie ko
munistų partijos, bet jisai vi
są laiką darė “skymus”, kaip 
nuo jos atsikratyti.

Jeigu bimbininkai nukeliau
tų Rusijon ir pagyventų tenai 
bent kokį pusmetį, tai daugu
mai jų visas bolševizmas taip 
pat iš galvų išgaruotų. Ištiki
mais Maskvai . pasiliktų negut 
tie, kurie gauna iš Stalino už
laikymą.

-Nors vargiai kas, išimant klerikalus, gali turėti 
simpatijų Ispanijos jėzuitams ir kitiems “šventiems 
zokonams”, bet žiaurios priešbažnytinės ir priešreligi- 
nėš riaušės, kurios jau trys dienos eina Ispanijos mies
tuose, stato į pavojų tos šalies revoliuciją.

Valdžia negali leisti, kad kieno nors nuosavybė 
butų sauvališkai deginama ir naikinama. Valdžios pa
reiga yra palaikyti tvarką. Bet kariuomenės šaudymas 
į minias, kurios puola bažnyčias ir vienuolynus, rengia 
dirvą konfliktams tarpe žmonių ir valdžios, kurią tie 
žmonės dar tik-ką yra pastatę.

Ramiai ir tvarkingai nugalėjusi monarchizmą, Is
panijos revoliucija dabar tapo aptaškyta žmonių krau
ju !

Jeigu, kaip skelbia laikraščiai, tas riaušes sukurs
tė komunistų agitatoriai, tai reikia pripažinti, kad jie 
pataikė į silpniausią revoliucijos punktą. Per tą spra-j 
gą gali, kad kokios, įsiskverbti į Ispanijos žmonių ko
vą už laisvę bolševizmas, kuris jai tikrai pridarytų ne- 
japskaičiuojamos žalos.

Skelbiama, kad riaušių kurstyme monarchistai vei
kią išvien su komunistais. Ar tai yra tiesa, sunku pa-L prieš riaušininkus, 
sakyti, bet monarchizmo išgelbėtojai Ispanijoje tik iri TS
gali būt komunistai, kurie “buržuazinės respublikos”, 
ir demokratijos neapkenčia taip pat, arba dar labiau, 
kaip Alfonsas Bourbonas. *

■■■■■'■■  .................. ...................ŪMU i’Hi u.„„. ;

“SKLOKOS” PRALAIMĖJIMAS
III........*.................

■ įvyko tas, kas buvo galima numatyt: opozicija lie
tuvių komunistų Bridgeporto parapijoje pralaimėjo 
kovą prieš Bimbą taip pat, kaip ji buvo pralaimėjusi 
ir Brooklyne. Mes buvome atkartotįnai išreiškę nuo
monę, kad taip Vus. Kaip tik opozicijos vadas. Prūsei* Į <iovaudamasi» “i 
ka paskelbė savo pareiškimą, kuri bimbininkai vadina1'meiles” įstatymu, apšmeižt

respublikinę Ispanijos valdžią. 
Jisai turėjo -matyti telegramo
se, kad valdžia toli gražu ne
sitenkino “tik pareiškimais”, 
bet pavartojo ginkluotą, jėgą 
riaušėms numalšinti. Korespon
dentai praneša apie sužeistus 
ir net užmuštus tuose susirė
mimuose tarpe kariuomenės ir 
riaušininkų.

Toliaus klerikalų organas pa
sakoja:

“Ispanijoje permainos įvy
ko ne dėlto, kad tauta butų 
buvus pilnai prie naujos 
tvarkos/ pribrendus’ (o kuri 
tauta buvo pribrendusi? — 
“N.” Red.). Ispanijoje var
gai pasidarė nebepakeliami. 
Kurstymai, nedarbas, dabar
tinės visame pasaulyje esan
čios sunkenybės, pinigų su
smukimas/pavojai iš kaimy
nų puses, norint paveržti Is
panijos kolonijas Afrikoj ir 
kitur, žmonių tamsumas (o 
kas juos tamsybėje laike? 
— “N.” Rid.) ir nesusior- 
ganizavimas — tai vargai, 
kurie iškėlė naujos tvarkos 
reikalą. įvyko revoliucija. 
Minia džiaugėsi, naujai vy
riausybei ovacijas kėlė.”
Bet vyriausybė, girdi, to var

go pašalinti umu .laiku negali, 
todėl žmones nerimsta, ir “be
dieviai”, norėdami nukreipti 
žmonių mintis nuo valdžios, 
ėmė kurstyti juos prieš bažny
čias 
ko:

ir ivienuolynus. “D.” sa-

be-
su-

MARIJONAI APIE PRIEŠ- 
BAŽNYTINES RIAUŠES 

ISPANIJOJE

Chicagos Marijonų organas 
rašo: ,!

“Įšęlusi, bedievių sukurs?: 
lyta minia degina bažnyčias, 
vienuolynus ir krykštauja 
lyg pasiutimo apimta. Nau
joji vyriausybe, matomai, 
tuo yra gąna patenkinta (I 
— “N.” Red.), nes nesiima 
griežtų priemonių riaušėms 
malšinti (tai yra,melas, nes 
valdžia iššaukė net kariuo-

i "N.” Red,). Ji pasitenkina
,»į tik pareiškimais. Negalimas

■daiktas, kad. vyriausybe, tu- 
- rodama policiją ir karino-;

l| . męneįsavo žinioje, negalėtų 
sustąpclyti minią nuo degini
mo bažnyčios nuosavybių, 
nuo kraujo praliejimo. Juk 
ta( yrą žaidimas su ugnimi, 

, kas galės skaudžiai atsiliep
ti } vįsos valstybes gyveni-' 
mą.” ■ .<• '
“Draugas” čia stengiasi, va?

krikščioniškos,

Don Juan (dešinėj), jauniausias .nuversto,. Ispanijos ka
raliaus Alfonso, sūnūs; įstojęs j Juros kolegijų Dąrtmouthe, 
Anglijoj. ‘ .. - : ( : ,■

1 * * » • » »

Bendrovę ir įsteigė savaitraštį 
“Darbininkų Tiesą’\« Antanas 
Bimba ‘buvo paskirtas tos ben
drovės vyriausiu bourd direk
torium ir turėjo neblogas pa
sekmes. Bet yčliau L. Pruseikt 
pamatęs; kad jo šaikos bizniu 
gresia pavojus iš bimbinių pu 
sės, vienam geram ’ resiorąm 
nupirko gerą riebią žąsį ir Už- 
f undine A. Bimbai pietums su 
tą sąlygą, kad A. B. turi pas
maugt “D. T.” ir jos turtą per-

Sokol- 
buvo 

atsto- 
fraku,

umpom šilkinėm kelnaitėm ir 
iltom pančiakom”. 
“Naujienos” Nr. 123, 1930 
., rašydamos priduria. “Da- 
ir mūsiškiai komunistų . gai
liai turėtų parodyti, ar yra 
mino ‘teziuose’ tokis da- 
kas, kad ‘pasaulio rcvoliu- 
jos’ atstovai privalo eiti į ka
lbaus rumus, apsitaisę trum- 
>m šilkinėm kelnaitėm, mo- 
irchui kloniotis?” 
Mus komunistai apie tokius 
dykus visada nutyli, kad iš- 
mgus ‘smertelno’ grieko pa- 
ijdymą, nes negautų iš 
is lovio sendvičių. 

* *
Artojąs”, 

komunistų
orgąnas, Nr. 16 

(102) 1930 metais iš. Rusijos

*

“Raudonas 
djos lietuvių 
jos centro

Mask-

Balru- 
parti-

“Nebuvo ko kito pulti, 
dieviai sukurstė ir tamsi, 
vargusi minia, kuri nepro- 
taulst* gažnyįčiąSz ir vienuo
lynus puolėsi deginti. Radi- 
kališkoji vyriausybe tuo «gal 
ir yra patenkinta, nes ma
no, kad minios įtūžimas pa
siseks nukreipti prieš Baž-? 

nyčią ir jada vyriausybes ne
lies,” ' i
Iš tiesų, geras “patenkini

mas” vyriausybei, kai jai tenka 
ginklais ginti nuo žmonių tur
tus bažnyčios* • kuri visuomet: 
buvo žmonių išnaudotojas ir, 
laisves priešas!

Klerikalų laikraštis skundžia
si minios “tamsumu” ir “ne- 
protavimū”.' -Bet kas tas mi
nias padare . tamsiomis ir ne- 
protauj ančiomis ? Juk nė vie
nojo šalyje pasaulyje katalikų 
bažnyčia nebuvo taip galinga 
ir neturėjo tiek įtakos valsty
bėje, kaip Ispanijoje. Niekur 
nėra tiek daug maldos namų, 
klioštorių, minykų ir minyškų, 
tiek daug bažnytinių “zokonų”, 

Ijėzuitiškų5 mbky^lų1 \ir ’kiibkių 
klerikalizmo įstaigų. Ispanijos 
kunigai/ vyskupai ir arkivys
kupai ėmė ąlgas iš valstybės 
iždo; dievobaimingi žmonės lei
sdavo savo sūnūs ir dukteris 
mokytis į katalikiškas mo
kyklas ; svietiškose mokyklose

' A1 ■ i :

vest pruseikinių reikalams, ži
noma, A. Bimba sų tokiu pa- 

[siūlymu pilnai sutiko ir*vos iš 
leidęs “Darbininkų Tiesos” 8ž 
numerius pasmaugė ja. Kitai 
A. Bimbos geras draugas ir L 
D. -B. ,board .didektorius V
Keršulis / paskutįniname • “Darb 
Tiesos” numeryj paskelbė sa 
karną dekretą: “praugui, Liet 
Darbininkų Spaudos Behdrovėi 
Board Direktorius gyvenim. 
aplinkybės privertė ' laikrąšt 
Darbininkų Tiesą likviduoti 
šis numeris yra paskutinis 
Kurių prenumeratos yra neišsi 
baigusios ir L.D.S.B. likosi sko 
linga, pinigų atmokėti .neturi 
Todėl pasirinkite vieną iš :se 
karnų laikraščių, “Laisvė” a 
“Vilnį”. Jie siuntinėjami u: 

*Į tuos pinigus, ką esat 'įmokėj
už “Darbininką Tięsą” ir tT t 
O visas tuntas L.D.S.B-ve 
tapo nugabentas į pruseikinii 
lizdą po Nr. 455 Grand st 
Tuomet A. Bimba ir L. Prūsei 

į ka tą visą šmugelį darė vardai 
komunizmo ir 3-čio Internacic 

1 nalo patvarkymo. 4 1 i į

kunigai dėstė religiją, ir tos Lietuvių Darbininkų 
pamokos buvo visiems privalo
mos. Na, o rezultate, pasirodo, | 
Ispanijos žmonės “tamsus” iri 
“neprotauja”!

Žmonės kenčia vargą, kuo
met bažnyčios ir klioštoriai pil
ni aukso ir sidabro, vyskupai 
gyvena palociuose; jėzuitų ir] 
kitų “zokoninkų” rezidencijos | 
— milžiniški puikus rūmai.

Kažin, ar šitie dalykai nėra | 
priežastis to, kad Ispanijos 
žmonės neapkenčia bažnyčios 
ir kunigijos?

Ažuot purvais drapstęs' res
publikinę Ispanijos valdžią,
“Draugas” * "geriau pabandytų! 
parodyti,r ką. gero yra padariusi 
Ispanijos žmonėms katalikų 
bažnyčia, kuri iš tų žmonių 
kraujo ir prakaito beveik per 
du tūkstančiu metų tuko ir lo
bius sali krovė, nors pagal 
Kristaus mokslą “svieto mar- 
nastys” turi būt paniekintos.

Yra liūdnas paveikslas, kad 
revoliuciją laimėjusi liaudis 
degina ir griauja trobas, vieto
je to, kad paėmus' jas ir su
naudojus geriems - tikslams. 
Bet šis faktas^ verčia kiekvie
ną protaujantį žmogų pažvelg
ti į dalykų giliau, o ne vien 
tik piktintis “minios tamsu-j 
mu”. Juk; iš tiesų, dar nė vie
noje, revolilicijoje iki šiol ne
buvo pasireiškę tiek masių pa
giežos kunigijai, kiek dabarti
nėje Ispanijos revoliucijoje. 
Didžiojoje. Francijos revoliuci
joje, kuri įvyko 18 šimtmečio 
pabaigoje, buvo daug žiauru-;Į . /. . _
mo, bet tik teroro laikotarpiui i 
užėjus (tarp 1791 ir 1793 me- ; ‘ »
tų) kunigijai teko kiek dau- Dabar, komunistą 
giau nukentėti. Net .po bolšeyi- praneša, kad senos ožkos bara 
kiško perversmo Rusijoje baž- banščikas L. Pruseika jau iš- 
nyčios ir vienuolynai nebuvo spirtas lauk iš Limbinių komu-' 
griaujami ir deginami. ; nistų internacionalo už dešinj-

Katalikiškiausioje Ispanijoje, jj opurtunizmą, ir sykiu neten- 
pasirodo, katalikų bažnyčią ką minkštos redaktoriąus ke-i 
žmonės labiausią neapkenčia! dės. Blogai, —bedarbių eiles 
Tai yra be • galo r įdomus fak- didėja. x
fas. t . v Tai, be abęjpnės> ir ;vel rei-

raudonasis..;, " rinkinys
■ I ............................. ..

Vasario 29 d. 1922 m. Brook- 
lyne—-Labor Lyceum svetainė
je “Laisvės” Bendroves širinin-| 
kų suvažiavime A. Bimba ban
dė paimti į savo > rankas “Lais
ves” Bendrovę su pagalba jam, 
draugingų 180 šėrininkų ir ka-l 
riąyo .prieš..200 priešingos pu- 
sis-šėHninkus. Bet jam tada 
nepavyko savo tikslo atsiekti, 
tai jis tą pat j vakai’ą ir toj 
pačioj svetainėj lik laitam,kam
bary j e už užrąkytų diirųtiš sa
vo draugu,, ^Laisvės” Bendro
vės šėrinipkų, suorganizavo

sį, o gal kalakutą ir fundyt 
pietus “draugui” Bimbai, kįd 

[ priimtų atgal į savo komunis
tinį internacionalą ir duotų re
daktoriaus kėdėje atsisėsti ir 
socialistus komunistiniais žo
džiais pąkolioti.

* ’ ’ t i

n ♦ ♦
į “Romunislus” Nr. 6, 1930, 
rašo: / “Amerikos fašistai, so- 
cialfąšistfli, ir jiems artimas 
elementas ruošė specialiuos ju- 
bilines vytautines ekskursijas 
j Lietuvą ir A.D.A.D. pasiuntė 
sąyo delegaciją j vytautines ju- 

j bitines iškelmes. Kiek toj de- 
j legucijoj žmonių, pas mus da
vinių, nėra, bet Jai priklauso

proletarų rojaus” įdėjo vienos 
larbininkės paveiksią, kuri dir
ia audinyčioj šilko fabrike, ir 
ridėjo sekamų prierašą: ♦‘žil
io fabrike Puchoje. Darbininkė 
idarnica, aptarnaujanti 24 
takles —mašinas vietoje 16

O musų kopiunistai visada 
rėkauja, kad Amerikos kapita- 
istai darbinikes moteris išnau- 
ioja ir, girdi, reikia moterims 
)rganizuotis ir kovot prieš 
įkubumo sistemą. Bet kodėl 
comunistai niekada nėr pasa
kę, kad Rusijos darbininkės tu
ri organizuotis ir kovot prieš 
M staklių sistemą?

—B. Dobilas

Atėjo Kultūra No. 4, 
kaina 45 centai. Gau
namas “Naujienose”.

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

........... .  ■■ w ■»

C. JOSEPH
NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 

AGENTAS

Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springficld, Ilk, apielin- 
kėse užrašinėdamas “Naujie
nas”.

Kur jis atsilankytų, mes pra
šome “Naujienų” skaitytojų 
pagelbėti jam, kad jo darbas 
galėtų būti sėkmingesnis. Per 
jį galima ir atnaujinti prenu
meratą. -^N-nų Administracija

PROBAK
suteikia .

■barzdaskutyklos i 
--- •- - knmfnrtn ’

skutinjos

(PROBAK BlADl)

(iarsinkitės “N-nose”



Graboriai
Phone Boulevard 4139

9252

Advokatai

SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai

Kurčiai jau girdi

Vai

LOVBIKIS

biznyj> 
bus na 
skelbia 
federa-

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic

JT - .• '

Oi

J. P; WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Musų patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dek kadj neturime iš 
laidų užlaikymui sky

kraujo in 
tcmperatu* 

laipsnių

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

De KALB, ILL

Vincentą, Joną, 
Anelę,

Canal 2118 
6—8 vakare

SIUSKIT. PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS UETUVON

Sekmadienį, gegužės 17 d. 6 
vai. po pietų Workmen’s Circlc

prie 
duodu 
clectric 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

merginom patari* 
mąi dovanai.

Bus galima nuo radio 
pasigerti •

CHIM80S
V ■ J. .»•

ŽINIOS
Pbone A r m i ta ge 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvauket Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Gengsteriai nenori eiti 
kalėti

To preso Lietuvos žmonėsir 
te® pataria Lietuvos bankai

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Toom 2414 
rth La Šalie Bldg, 

’orth La Salia St. P

Lyceum ant Ogden ir Kedzie 
ayes įvyks žymaus Amerikos 
Socialistų- partijos vado, lekto
riaus ir autoriaus Norman 
Thomas prięmimo pietus. No
rintieji dalyvauti, prašomi užsi
sakyti tikietus pas Dr. R. B,F 
Green, 2653 Washington Boul.

Norman Thomas yra naujai 
parašęs svarbių, knygų “Amerir 

‘ca’s Way Out”.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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

2400 VV. Madison St*
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tcl. Wcst 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Cicero 1260
DR. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9 

vakare. Nedėliomis pagal sutarti
4847 West 14 Street

CICERO, ILL.

Iš tų šešių gengsterių, kurių 
paveikslas vakar tilpo “Naujie
nose”, pagautų East St. Louis 
ir atgabenti į Chicago, jau trys 
paliuosuoti, ir trys likusieji 
daro pastangas pasiliuosuoti 
už bondsus.

Paliusuotieji gengsteriai yra 
VVilliam McQuillen, Edward 
O’Hara ir Joe Traum; likusieji 
yra Ilovvard Lee, Thomas O’- 
Connor ir Jack Britt, kaltina
mi išplėšę $2,800,000 iš Lincoln 
banko, Lincoln, Neb.

V. W. RUTKAUSKAS 
advokatas

29 s. La Salta St Room 780 
Tel. Central 6390 •, VaL 9^*4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ąv.

Tel. Prospect 8526

Pietus su Norma 
mas

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto i> 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

MODERNIŠKOS KORI Y 
DYKAI DEL ŠERMEN

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLŲMENTHAL
OPTOMETRIST 

praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
/ Tcl. Boulevard 6487

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3
Tcl. Prospect 1028 »

Rez. 2359 Si Leavitt S t. Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Phone 
Valandos

DR. A. L. YŲSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė'.
Valandos: 2—4 po piet ‘ 

Phone Lafayette 0098

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny' 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel. .Canal 3161

JUSŲj GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07; South Herinitage Avenue 
, , Visi TpMopsii 'YARDS 1741 it: 17.42

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

YOUfEfu
Night and Moming to keep 
thcm Clean, Clear and Hcalthy 

Writc for Frce °Eyc Care** 
ar “Eyc Beauty” Book

Murinę Co^ Dept. H. S, 9 B. Glito Sl, Chicago

Įvakųs Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS, —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me* 
tus kaito patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. <

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

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

Valandos: nuo'10—12 pietų, ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Vidikas- 
Lulevičiene 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St.
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

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

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
S ubą tomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pult 63 7Z 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

lekcijų sykiu su girdinčiais 
žinoma, jie turės pirma išmok
ti kalbų, kaip girdintiejiMš 
moksta nuo mažumos.

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

, Tel. Calumct 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street

Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak.

S. Halsted St. Tel. Victory 0$62
Valandos 7 iki 9 vakare

Olis—Utarn;,' Kctv. ir Subatos vak.
Vasalle—Pan.» Ser. ir Pėtnyčios vak.

Phone 
Hemlock

LIETUVIS GRABORIUS
■ ■ ui * ,

’atarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:,

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

3307 Aiiburn Avė 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

akinių. Kainos pigiau kaip kitan 
4712 South Ashland Avė.

’ Phonef Boulevard 7589

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- J? U nosyje, burnoje

■ it gerklėje
• • < * ....

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at

matas, išnąikiiyti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis pĮiye«,

Onf
One I___  __

(Cor. La Šalie and Mndieon Sta.)' 
Of#o T<b State 27044 44U

...........I ... ......................... . ............1 '■»

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 
Tel. Boulevard 7820

Namai: •
6641 So.iAlbany Avė.

Tel. Prospect 1930

Phone Canal 6222

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

Vai.:- 1—3 ir 7—8: Ned; 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 Sp. Mapleutood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

tus. Paliko dideliame 
moterį Teklę, po tėvais Jjinkausr 
kiutę,'* 4 dukteris — 'Aleną: Ag
niešką, Ameliją, Genią, suhų' Ado
mą, seserį Liudoviką Valentienę, 
švogerį Povilą Valentą: Lietuvoj 
— tris brolius 
Vladislovą. dvi seseris '—• 
Benigną ir daugelį giminių 
nas pašarvotas randasi 1227 State 
St., De Kalb, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ge
gužės 15 d., 9 vai. ryte.

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

Nuliūdę liekame
*' -s

Moteris, Vaikai, Sesuo 
ir Giminės.

Mokslo stebuklas padarė, kad 
jau ir kurčiais gimę gali gir
dėti žmonių kalba, paukščių 
garsus, muzikų ir viskų. Tai 
yra su pagalba tamtikrų me- 
kaniškų ausų, kurios garsus 
perduoda stačiai j smagenis.

Chicagoj daromi vis tankes
ni bandymai su kurčiais vaikais. 
Jau keletu mokyklų, Parker 
Practice school, Bell ir Spalding 
mokyklos turi tokius prietai
sus; kitos žada įrengti.

Jaudinančios scenos atsitinka, 
kuomet vaikai primų sykį gy
venime išgirsta baUus. Dauge
lis pradeda verkti iš džiaugsmo. 
Nuo šiol kurčiai vaikai galės 
sėdėti mokyklose ir klausytis

Nebetolimoj ateity laukiama 
didelio» krizio butlegerių 
ir to krizio priežastis 
kas kita, kaip radio« 
Orestcs Caldwell, buvęs 
lės radio komisijos narys. Bus 
galima pasigerti nuo radio. Kai 
nuvargęs biznierius norės grei
tai atsigauti, jis turės tik pa
spausti knipkį ir jam nereiks 
jokio kokteilo su ledais ir gin- 
gerale; tų pareigų atliks ofise 
įrengta elektroniška dūdelė.

Per tų dūdelę netekės joks 
skystimas, nei rojaus vanduo, 
tik elektros srovė, pereidama 
per galvos smagenis, padaugins 
juose šilumų ir sudarys tam 
tikrų svaigulį, tuo budu pakel
dama ūpų.

Tas keistas naujiuf stimulia
cijos būdas jau yrajį^tirtas li
goninėse; tamtikra radio šilu- 
mų, sukeklama- kūne “karštį”, 
padaro: /

Stimuliuoja smagenis ir grei
tina proto veikimų;

Apvalo kūnų nuo 
fekcijų, pakėlimu 
ros ligi 103 ir 105

Pašalina nesveikas dalis iš or
ganizmo, pakeliant karštį už
krėstoj kūno daly.

Badio šiluma šildo kūnų iš 
vidaus, ir, jau pranašaujama, 
kad ateis gadynė, kuomet visai 
nebereikės namų šildyti;

Pašalina iš kūno riebumus, 
tokiu budu “redueing” busią 
pasiekiama be jokio sporto ar 
gimnastikos; riebus žmogus 
stačiai “išprakaituos” savo 
taukus.

Deja, visi tie bandymai kol 
kas yra padaryti dar tik su gy
vuliais, nes dar nenusistatyta, 
kaip toli galima su tais bandy
mais eiti. •

Vienoj, Austrijoj, jau daryta 
bandymai ir su žmonėmis ir 
gauta pasekmės tokios, kaip 
nuo alkoholio.

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

Tcl. Kehvvood 5107
VALANDOJ:

nuo 9 Ūki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS. , 

105 1V. Adams St., Room 2117 
Tclephonc Randolph 6727

Vakarais 21511 W. 22nd St. nuo $-9 
Telcpbone Roosmit 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GEISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocku>ell SL 
. Tel. Republic 9723 <.j

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South We$tcrn Avenue 

Tcl. Lafayette 4146 

VALANDOS:
» nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ALEKSANDRAS ROZINSKAS

Persiskyrė su Šiuo, pasauliu ge
gužės >3 d.. 4 vai. ryte 19J1 m., 
sulaukęs apie 48 metus atftžįaus; 
gimęs Šeduvos mieste, Panevėžio 

•np -2.7 me- 
nuliųdimė 

: :r^jr 
Aleną: Ag-

Mrs. ANELIA K. JĄRUSH 
Physical Therapy U Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 Soutji Albany Avenue

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvdukee Avė.

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunsvvick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedaliomis pagal susitarimąKVIETKININKAS
NUSKINTOS . KVIETKOS ' f 

't’riatatome į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Kąlsted' St. TeŲĘpulęvard 7314

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN 

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

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

Rcs. Phone Fairfax 6353 v

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu autoųiobiiįus visokiems reika
lams. Kajna paeinama

3319 Aubuyn Avenue
CHI^ĄęSO, ?ILL.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
tyĮęs višubmąt teikiame širdingų, simpatingų, ir rąpnj 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas; 

J. F. EUDEIKIS & C».

[Acme-P. 3 A. Photoj’ '
' t' " . .. .. ' " w

Tunelis į fortų Riviere, Hąiti saloj, pro kurį J. V. gen. 
Butler kadaise vedęs savo kareivius, tų fortų paėmęs ir iš
sprogdinęs. Už tų žygį kongTesas suteikė jam medalį. Bet 
Haiti ministeris Jungtinėms Valstybėles, Dantės Belegarde, 
nugynč, kad, girdi, Haiti forto Riviere vMdų niekados nebuvę.

MWV’MMMMM*w**'*MaMMW*'*****W*MM*>M<-B^n,M**a^*** 

Rez. 6600 South Artetian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T«L Roosev.lt 7.532

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414Ž Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedčliom nuo 

iki 12 dieną.
Tekphonai dieną ir naktį Vitginia 0036

Tcl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS 'AKIŲ

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. Tclepbone Plaza 3202

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki^į,2.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Stfc 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iM 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

’ FRANK SAWILSKI

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 1 1 dieną, 3:00 valandą po 
piet 1931 m., sulaukęs ;32 metų 
amžiaus; gimęs Chicagojc,. III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną iš namų Ambroziukę, 
motiną Agniešką, tėvą Joną, sese
ris —: Eleną, Bronę ir Juliją ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4442 
So. Homan Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ge
gužės 15 dieną. 8:00 vai. ryto iš 
namų į Flve Holy Martyrs para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos -pamaldos už velionio 
sielą,' o iš ten bus nulydėtas į Šv.' 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Frank Sawilski gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
įarnayimą ir atsisveikinimą.

, Nuliūdę Jiekame,

Moteris, Motina, Tėvas 
ir Setyys.

Ofiso Tcl. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: -3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Lietuvės Akušeri

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai . :

Boulevard 5203
Boulevard 8413 į B

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vietą 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

MOTIEJUS DAUJOTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 1 1 dieną, 6 valandą va
kare 1931 m., sulaukęs apie 40 
metų amžiaus, gimęs Upyno para
pijoj, Kliukių kaime, Tauragės 
apskrityj.

Paliko dideliame nuliudime tris 
pusseseres — Agniešką Urbonienę, 
Veroniką Jonutienę ir Zofiją Mi- 
kolaitięnę, o Lietuvoj brolį ir se
serį.

Kūnas pašarvotas, randasi I. J. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuvėse įvyks pėtnyčioj, 
gegužės 15 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
koplyčios į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už . velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

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

/
Nuliūdę liekame,

Pusseserės.
* '■ /

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203. ,

Graboria!' »
v^'»"*l«******»****p*»**w**Y^**<M*Wf**'?W*1

S. D. LACHAVICH

Roosev.lt


■f

A,

Ketvirtadie’nis, geg. 14, '31

įCLfiSSIFIED ADsTĮ
1

iš?

St.

REIKALINGA maža šeimyna, dirbti 
ant farmų ‘ir prižiūrėti gyvulius ir na
mą. Kreipkitės 1115 E. 61 St., 1 aug- 
štas,

PAIEŠKAU janitoriaus pleiso; jeigu 
kas apleidŽai savo darbą, praneškite. Tu
riu ilgų metų patyrimą. Box 1294, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

nų, baleto, monologų, muzikos ir tt. Po 
programo šokiai. Atsibus šeštadieny, 
7:30 vai. yak., Gegužės 16 dieną, Ma- 
sonic Temple 
vitt St. netoli

PARDAVIMUI grosernė ir smulkme 
nų krautuvė, taipgi namas, viršuj 4 kam 
bariai, prie štoro 3. 6009 S. May St.

---- O----

t Situation Wanted

PAIEŠKAU darbo už bučerį. Turiu 
patyrimo 3 metus.

827 W. 34 Place

PRANEŠIMAI
North Side. „Jaunuolių draugijėlė Bi

jūnėlis rengia puikų įvairumų vakarą su 
perstatymu linksmos komedijos "Jonuko 
Liga" ir daug įvairių pamarginimų: dai-

3TT

NAUJIENOS,: Chicago, III.
. .................................................................. »I>»W l*į. I ll< ■M*—

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Prisiminus joniškieti 
Sveikacką

Jo- 
pa-

s

•:WW
■' 11k.

■ ■

Gegužės 4 d. pirmadienį 
niškiečių Kliubo narių ir 
šalinių žmonių dvidešimt dviem 
automobiliais iš Badžio koply
čios liko paskutinį kartą paly
dėtas į Tautiškas kapines Jo
niškiečių L. K. Kliubo narys, 
Juozas Sveikackas. Apie 25 
metai atgal Juozas Sveikackas 
atvyko iš Lietuvos į šią šalį, 
vargingai gyvenęs kaipo netur
tingų tėvų vaikas, sunkius dar
bus nuo pat jaunystės dienų 
Lietuvoje dirbęs, taįppat sun
kiose sąlygine ir čia turėjo 
dirbti. Ilgą laiką beveik nuo 
pat atvažiavimo iš Lietuvos 
dirbo Chicagos Pionier Paper 

^Jvompanijoj. Apie pusantrų 
rnetų atgal toje dirbtuvėje Juo
zas tapo sunkiai sužeistas: nuo 
mašinos viršaus staiga nukrito 
ant cementinio floro ant nuga
ros ir strėnų. Nuo to laiko 
Juozas iki pat mirties vis sirgo 
nors ant lovos negulėjo. Prieš 
tai buvo automobilio užgautas.

Juozas Sveikackas labai my
lėjo savo Joniškiečių Kliubą 
(kaip tik jam vienam ir tepri
klausė) ; visados lankydavo su
sirinkimus, remdavo jo paren
gimus ir visiems didžiuodavos 
Joniškiečių L. K. Kliubu. Taip- 
pat buvo ir linksmo budo. Ka
da paklausdavai “na Juozai, 
kaip einas?” “Gerai,” atsaky
davo juokdamasis: “nu i ką 
brolyti, kaip nėra geriau, turi 
būti gerai.”

Juozas būdamas pavienis, ne
turėdamas jokių giminių, ilgus 
metus gyveno pas savo kaimy
nus Joniškiečius, Viktoriją ir 
Anikletą Rimdžius. Kada jo 
geradėjai-globėjai keldavos į ki
tą vietą gyventi, tai Juozas 
taippat sykiu su jais, mat ži
nojo, kad geresnių prietelių nie
kur neras. %

Juozas Sveikackas visai, ne
manė mirti; jis manė pasveikęs 
grįžti į Lietuvą, jeigu butų 
galėjęs iš skolininkų atgauti 
savo pinigus.

Balandžio 29 d. iš namų va
žiuodamas j pavieto ligoninę 
(Cdunty Hospital) įsėdo į ma
šiną, drąsiai per duris eidamas 
numojo su ranka namiškiams, 
pasakė “bai-bai”. Ant rytojaus 
nuvykus pp. Yokantui su p. 
Rimdziuviene, prašė, kad jį 
perkeltų į apmokamą ligoninę, 
o po pietų 1:40 vai. Juozo šir->

[Acme-P. 3 A. Photo]

Miss Helen Scott, Grandvievv 
(III.) mokyklos mokytoja, trau
kinio užmušta kartu su dviem 
savo mažom mokinėm, kurias 
ji bandė išgelbėti.

dis nustojo plakus ant visados. 
Juozo Sveikacko troškimai bu
vo dar kartų išvysti savo gim
tąjį kaimelį, kur vaikystės jau
nystės dienas linksmai leido 
globoje savo tėvelių, brolelių ir 
sesučių. Norėjo dar sykį pasi
džiaugti gražiomis Joniškio apy
linkėmis, 
kus, kur 
bo4riusė, 
visados.
gau, te būna tau rami vįeta Lie
tuvių Tautiškose kapinėse ilsė
tis. Tebūna lengva šios šalies 
žemelė. —R. š.

pamatyti tuos Jau
ja imas būdamas dir
bot viltis žuvo ant 
Sunkaus darbo žmo-

pionptą'boksavosi aštuoniom po
ros įvairaus svorio, — aštuoni 
franeuzai ir aštuoni amerikčie- 
čiai. Rezultatas • buvo toks? 
penki “Golden Gloves” boksi
ninkai sumušė franeuzus, o 
trys pralaimėjo. Vadinasi, ame
rikiečiai laimėjo 5 prieš 3.

Tarp Amerikos boksininkų 
buvo ir vienas lietuvis. Būtent, 
Justinas Sirutis iš New Yorke. 
Jam teko susikibti su geriausiu 
Franci jos amatoriu boksininku 
Fornard Laudrin. Nors francu- 
zas buvo daug mažesnis, bet 
jis visą laiką puolė Sirutį. Sa
vo agreslngumu ir greitumu jis 
sumušė Sirutį ir laimėjo rung
tynes. ' \ y

Iš kitų boksininkų labiausia 
pasižymėjo chicagietis Niek 
Scialaba, kuris kelis kartus nu
kirto nuo kojų frančuzų boksi
ninkų Bruyere ir lengvai rung
tynes laimėjo.

IEŠKOM I:
r ; ’i*. '

1. Kraustė, Jurgis (George), 
sunūs Wilhcljno, kilęs iš Daug- 
laukio kaimo, Tauragės ap
skrities; atvyko į Ameriką 
1907 melais; prieš Pasaulinį

2. PaDilčiunaš, Jeronimas, 
kilęs iš Užpalių miestelio, Uk
mergės apskrities; dabartiniu 
laiku esu gyvena Brooklyn’e

mik n n
R Mlim ZENO

If itchlng, burning skln mukęs life 
unbearable, ąuiekly apply Žemo, the 
soothing, cooling, invislble family 
antlseptic. Thousands flnd that Žemo 
brjng»swift relief Irom Itching, helps 
to draw out local infection and re- 
store the skin to normai. For 20 years 
Žemo has been clearing up skln. re- 
Heving pimples, rash and other skin 

' irritations. Never be without it. Soli 
everywhere—36c, 60c and $1,00.

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

Personai
Asmenų lečko

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams
LLINOIS , LIETUVIŲ PAŠELPOS 

KLIUBO vaidyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijąnskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Klulakis, nut. rašt., 
3842' S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rast., 595 9 S. Carpenter St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, ęhi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., 7:30 vai. -vakare.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1931 >metams, Chicago, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evą.nston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigoniėnė, 3322 S. Union 
Avė., nut. $ekr, A^ Dudonienė, 7917 
S. Harvard . Avė., fin. sekr. Aut. 
Valančunienė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Oną ' Daraškienė, 3018 - So. 
Emerald Avė., kasos globėja, Marta

■ Kizienė, 3232 S. Union Avė., iždi* 
ninkė Urš. Radzevičienė, r 3347; So. 
Union Avė;, maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė. ‘ , 
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą. kiekvieno mėnesio, Mark Wb|te 
*arko knygyne.

GARSINĖMS 
NAUJIENOSE

I »

PAIEŠKAU savo drauges p. Elzbie
tos Bučinskienės arba M. W. Bush. Pir
miau! gyveno Brooklyne. o dabar gir
dėjau kad gyvena New Yorke. Busiu 
dėkinga jeigu ji pati arba kas apie ją 
žino praneš. Man malonu butų atnau
jinti pažinti su p. Bush. Anna Milašius, 
1633 E. 67 St., Chicago. III.

šeštadieny, 

svetainėje, 1547 N. Lea- 
North Avė.

■ —Kviečia Komitetas: 
■ ... h.. . ........... '

Choro repeticija įvyks
_!

Visi choro dainininkai- 
Valdyba.

“Birutės
ketvergo vakare, lygiai 7:30 vai., Gage 
Park svetainėj, 
kės susirinkite laiku.

T

I po 
Nedė-

Ieškomieji arba asmens žiną 
apie juos prašomi kreiptis į 
Lietuvos Pasiuntinybę šiuo ad
resu

Lithuanian Legation 
2622 ^-<16 St., N. W.

Wash|ngton, I). C.

Vadovaus Lietuvių 
Ekskursijai

PIUS BUKŠNAITIS vadovaus dide
lei ekskursijai į Lietuvą,;-kuri išplauks iš 
New Yorko birželio 17 d., dideliu 
Cunard linijos laivu Aųuitania. P. Bukš- 
naitis -dirba ČUnard linijai New Yorke 
ir pats asmeniškai yadovaus ekskursijai, 
jiąryra prisirengęs padaryti, kad visa ke
lionė butų ktfbsrtiagiausia ir be mažiaur 
sjo rupesnio. Ji^'tędel pasitiks atvyks
tančius ekskursantų^ rūpinsis jų pasais, 
permitais if ■.yįzpjrttisir /visomis smulk
menomis, 'kurias* jaip,)'svarbios yra ke
liauninkui, tąįp kid^'ekskursantams ne
būtų jojčio rnpeshitd;Jar nesmagumų ke
lionėje. ? * ? ; ;

Ant, laivo, p./Bukšnaitis, pienuoja eks
kursantų smagumui* visą eilę įvairiausių 
paSįlihksminimų, žaismių ir programų.

MADOS MADOS MADOS

Heli) VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Specialistas gydyme ehroUlSkų Ir nau., 
gų. Jei kiti negalėjo jumis iSgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifiegzamhiavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a6' apsi- 
hnsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą ppecialistą. kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutinu ižcgzamlnavimb—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 IV. Jackson , Blvd./ netoli State 

Kambarys, 1016 
Imkite elevatorių t* 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro, t” 

Jioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

REAm

pAINT.

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Dutcb Boy White 
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse- 
ed Oil, gal.

$1.00
4 colių į ruberį įsodintas 
šepetys  ............................... www
Sienų popiera 10c

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
,3405 So. Halsted St 

Telefonas Bonlevard 3998
Ofiso 
pietų,

CLASSIFIED ADS
^ducational

1 Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-PaAolos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

---------O—-
PARSIDUODA Storas, malt hops ci

garų ir cigaretų už labai mažą kainą, 
renda $35.00, 6 kambariai pragyveni
mui.

Dar mes turim antrą štorą, pikčerius, 
registerį, skėlas, cigaretų keisą, cigarų kei- 
so lentynas.

4755 S. Princeton Avė.

----------- o-----------
PARSIDUODA restaurantas, 10 kam 

barių, pigi renda, geroj vietoj, senai iš 
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai.

1403 Jefftrson St.

PARDAVIMUI bučernė arba Ice 
cream padorius, viena norime parduoti, 
nebrangiai, geras biznis, sunku abu biz
niu prižiūrėti. 2542.W. 45th PI.

Fanus For Sale

PARDUOSIU Lietuvoje uką; 29 hek
tarus, prie Šeduvos miesto, už teisingą 

Skoliname Pinigus ant pirmo mor-1 pasiūlymą. Be jokio maino, už cash. 
gičiaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant Jurgis. Jarašiūnas, 1116 Markei St.
6, metų ir 3 mėn. ir ant 12 . metų, už DeKalb, III. 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

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

Taip b|is pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į

Pattern Departamentą 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St; 

CHICAGO, ILL.

išsi-

SPORTAS
•. y* • '

Phone Humboldt 8559 *

——     . *    —.. —

Pagerino Skalbimą
Northivestern Wet Wash Laundry Įve
dė pagerintą skalbimo sistemą,*kuri pasa

lina susitraukimą ir nublukimą. 3376

UŽ

3376

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago,' III.

Čia įdedu 15 cehtų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......  ?.....

Mieros

IŠGYDĖ SAVO RUPTURĄ
Aš gavau didelį patrūkimą keldamas 

skrynią keli metai atgal. Daktarai sa
kė, kad mano vienatinė viltis išsigydyti 
yra operacija. Diržai man negelbėjo. 
Gabaus aš įsigijau tai, kas greitai ir 
pilnai mane išgydė. Daug metų pra
ėjo, bet .ruptura niekad nebesugryžo, 
nors aš sunkiai dirbu kaipo karpenteris. 
Nebuvo jokios operacijos, sugaišimo, ne
smagumo. Aš nieko neparduodu, bet 
vien suteiksiu pilnas informacijas apie 
tai, kaip jus galite pilnai išsigydyti be 
operacijos. jeigu jus parašysite man, 
Eugene M. Pullen, Carpenter. 388-D 
Marcellus Avė., Manasųuan, N. J. Ge
riausia iškirpkite šį raštelį ir parodyki
te kitiems, kurie turi rupturą — jus 
galbūt išgelbėsite gyvastį, arba mažiau
sia sustabdysite kentėjimą nuo rupturos 
ir rupesnį ir pavojų operacijos.

Tel. Kedzie 8902

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

Golden Gloves čempionai lai
mėjo /bokso rungtynes su 
francuzais

Užvakar Soldięrs Field įvyko 
bokso rungtynės tarp Amerikos 
“Golden Gloves“ boksininkų ir 
Francuos čempionų. Už čem-

Northvvestern Wet Wash Laundry, 
viena iš Chicagos puikiausių ir geriau
siai įrengtų skalbyklų, užregistravo ir sa
vo priedinį vardą "Champion Laundry", 
kad atskirti jos naują skalbimo metodą 
nuo paprastos skalbimo sistemos. šis 
naujas skalbimo metodas leidžia visą 
skalbimą atlikti minkštame vandenyje ir 
nauju švelniu muilu, pagamintu sulig 
šios skalbyklos specifikacijų.

Tvirtinama, kad pagelba naujo švel
naus muilo dabar yra galima skalbti pa- 
praščiausius drabužius su tuo’pačiu švel
numu, kokis ikišiol buvo teikiamas tik
tai puikiausiems ^šilkams ir vilnonams. 
Tikimąsi, šis naujas skalbimo būdas 
bent dvigubai sumažins drabužio nusi
dėvėjimą.

Pagalios, . "Champion Laundry" prie
vardis bųvojpriimtas dar ir dėlto, kad Ši 
skalbykla jau nuo daugelio- metų. deda 
nuolatines pastangas gerinti skalbimą ir 
piginti kainas, ir iš tų pastangų gimė ši 
nauja ir pagerinta skalbimo sistema

<•■■ Z 'S'.

2773

1608

Vasarinė suknelė. Batistas arba lehgvaš šilkas tbkUi suknelei 
riausia tinka. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 irietų.

2756 " -
mergaitėm. 

' 2773

AILOR
Room 704-705

MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO
—L_____ ' ____u. ____ '■

Lietuvių Drabužių
Krautuve

DIDELIS PASIRINKI
MAS PAVASARINIŲ ir

VASARINIŲ
DRABUŽIŲ.

VYRAM, MOTERIES, 
• MERGAITĖMS IR 

VAIKAMS, 'e. 
į"' ' •Geriausių išdirbėję tavorai 

žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St.

arti Richmond St. 
Tel. "Grovebim 0989 

Nedėliotai? Atidaryta jiup 9 iki Imai 
? > v4* po jtfetų.

. im. I J ...............—

IŠMALEVOK SAVO* 
NAMUS VASARAI

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

PARDAVIMUI 5 akrai; prie vieške
lio; gera žemė dėl daržovių ar vištų au
ginimo; gera transportacija. Namie vaka
rais. E. Pearson, 257 W. 48 PI., Chicigo

. PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimant komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie-Avė.

Real Estate For Salo
Namal-žemč Pardavimai

- Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

otus, farihas, biznius visokios rųšies. 
4ėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
cas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 

iir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

Business Service
Biznio Patarnavimas

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c., stogams $1, durys $1, 
p ražo durys $2. Naujas ir senai lum- 
>eris. Išmokėjimais. Atdara 7. iki 7, ne
daliomis 9 iki L Abbott Lumber Co., 
5201 W. Grand Ave„ Berkshire 1321

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas, po 6 

cambarius, naujausi įtaisymai, vertas 
$16,500, bus parduotas už $12,500, 
arba priimsiu morgičių ar lotą į Aainus. 
Namas randasi arti Marųuette parko.

Savininkas
. Telefonas Republic 5551

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PARDAVIMUI 2 lotai ir namas, 
tad pabaigti tvarkyti palikimą, 671 Sun- 
nyside Avė. Elmhurst, III. Phohe 
Hmhurst 4058.

PRAŽUVO šuo apie North Judson 
PI. apie November 10, 1930, juodas su 
„pilkai maišytas, didelis medžiojimo šuo, 
su rudu snukiu, baltas plėtmas ant kak
tos. $5.00 atlyginimo už teisingą nu
rodymą

PARDAVIMUI 5 kambarių murini 
>ungalow. A-l stovyje labai pigiai. Ap- 
eidžiu miestą. 6131 S. Albany Avė.

y
M*

kur randasi.
JOSEPH BALANDA, 

1748 Grand St., 
Gary, Ind.
A

Furniture & Fixtures
; Rakąndai-^_ _

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

Automobiles

BRIGHTON PARK
DIDELIS BARGENAS

Namas su bizniu, delicatessen storas, 
biznis geras, namas 5 metų senumo. 4 
kambariai užpakalyje. 2 karų garadžius 
parsiduoda už labai prieinamą kainą. Pi
nigų daug nereikia įnešti*.

Taipgi turime šimtus pasirinkimų, 
taip už casb, taip ir mainais, visokios 
rūšies biznių ir namų. Norint mai
nyti ar pirkti kreipkitės pas mus.

PAUL M. SMITH & CO.
4425 So. Fairfield Avė.

Lafayette 0455

Daktaras
Kapitonas* *

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ąžnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytį. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė lakstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4?a0 Wm 26 Su kampas Keeler Avt.. TeL Cravrford 5573

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus
YRU IR MOTERŲ PER 26 METUS. 
BĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

■ -

ge-

Vasarinė suknelė. Sukirptos mielos 2, 4( ir 6 metų amžiaus 
w ' J■ 3

Šiltesnė suknelė, su balta apikakle, Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 
metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mięrą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 1/5 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus Teikia adresuoti: 
Naujienos, Pąttern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, MA

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
' i' M

(Mi«tąi te vjlft.)

£er krutinę

5

i

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

S. HELMAN
PAINT STORE 

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063

Wl"llį !1"Iį iii...iiiii*ii>ji|įĮiiii!iĮiiiĮĮjii iįiiiii lų iii ii....... ...
... ............... .......................... . N' .......................  —

SMUIKO LEKCIJOS .
Klesa iš keturių, 75ę kiekvienas.

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jųsu namuose

, JOHN DIETRICH
1124 W. 19 Place

iii ... n...

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

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

' Tel. Lafayette 1329

Miscellaneous
- r - - - - - IV-a^-Ua- - - .

IEŠKAU pirkti ice creamo ir smulk 
menų krautuvas fixtures su soda foun 
tain, 1505 So. 49 Cu. Cicero.

NAUJAS VASARNA
MIS WISCONSINE

Elegantiškas už $950, nepaprastas pir
kinys; graži veranda, 2 dideli miega
mieji kambariai, didelė seklyčia, virtuvė, 
English toiletas: ežeras yra vienas iŠ 
didžiausių ir gražiausių Wisconsine, 
daugiausia apsuptas didelių dvarų; 
kalvuota apielinkė, miškai, pastebėtinai 
graži panorama; geriausias žuvavimo ir 
medžiojimo ežeras: puikus smiltėtas 
pliažas — byČiai, pusantros myjios il
gio; 2*6 vai. iš Chicago automobiliu; 
nereikia agentų; mažas įmokėjimas; tik 
ne žydams.

Del smulkmenų rašykite

Box 1296,
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Naujienos, 
1739 So. Halsted St.
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