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Ispanija Suima 
Alfonso Turtą

i

Respublikos bankams įsakyta visus buvu
sio karaliaus fondus perduoti valstybes 
iždui—Alfonso nusavybes taip pat kon
fiskuojamos iki konstituanta susirinks

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
14. — Respublikos vyriausybė 
šiandie įsakė Ispanijos bankams 
perduoti finansų ministeriui, 
Indalecio Prieto, visus fondus, 
kredituotus Alfonsui de Bur- 
bonui, nuverstam karaliui, ku
ris, pabėgęs iš Ispanijos, dabar 
gyvena Paryžiuje.

Vyriausybė įgaliojo Banco de 
Espana laikinai paimti savo ži
nion visų buvusio karaliaus 
privatini turtą, iki susirinkęs 
steigiamasis seimas nuspręs, ką 
su juo padaryti.

Respublikos konsulams ir at
stovams užsieniuose įsakyta 
pranešti apie Alfonso invest- 
mentus ir nuosavybes kituose 
kraštuose.

Vyriausybė sako, kad Alfon
sas paliovęs būti karaliumi nuo 
1923 metų, kai jis leido gen. 
Primo de Riverai patapti dik
tatorium, ir kad jis savo sostą 
išnaudojęs tik asmeniškam lo
bių krovimui.

Vidaus reikalų ministe- 
riui duota pilna galia 

tvarkai išlaikyti
.Kartu vyriausybė paskelbė, 

kad Migueliui Maurai, vidaus 
reikalų ministeriui^ tapo su
teikta pilna galia tvarkai kraš
te atsteigti ir padaryti galą 
klioštorių deginimui ir. kitų baž
nyčios tuntų naikinimui.

Ministeris Maura tuojau pa
reikalavo Alikantės, Kadiso, 
Kordobos ir Malagos guberna
torių rezignacijos, kaltindamas 
juos nepasistengimu patrempti 
riaušių. Jis taipjau paskelbė 
esąs prisirengęs paskelbti, jei 
bus reikalo, karo padėtį visoj 
Ispanijoj. Kai kurie policijos 
vadai jau tapo pašalinti iš vie
tų, kaltinami apsileidimu.

Darbo unijos sergi klioš
torių ir bažnyčios tur

tus nuo plėšimo
Dabar, kai tvarka beveik vi

sur atsteigta, respublikininkai 
stipriai susirūpinę, kad daugiau 
panašių ekscesų nebeatsikarto- 
tų. Barcelonoje pačios darbi
ninkų unijos sergi klioštorius 
ir bažnyčių turtus.

Madrido beturčiai per- 
išdidųs naudotis klioš

torių manta
Nors dėl padegimų klioštorių 

ir bažnyčių niekas nebuvo su
imtas, su grobikais bus elgia- 
mos be pasigailėjimo.

Bažnyčių <turto grobimo atsi

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

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; lengvi mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 50° ir 65° F.

šiandie saulė teka 5:80, lei
džiasi 8:02. Mėnuo teka 4:20 
ryto.

tikimų nedaug ir tebuvo. Laik
raščiai yra pilni aprašymų, kaip 
vargingi taksi vežėjai ir laik
raščių pardavinėtojai atnešdavo 
į policiją po $20,000 gyvais pi
nigais, kuriuos jie išgelbėjo Tš 
degančių trobesių, kartais rizi
kuodami savo gyvastim.

Vargingiausioj Madrido daly 
beturčiai buvo perdaug išdidus, 
kad iš degančių klioštorių 
graibstytų valgomus daiktus. 
Chicago Tribūne koresponden
tas [Jay Allen] savo akimis ma
tė, kaip visai nuskurę žmonės 
su panieka mėtė į liepsnojančią 
ugnį kumpius iš vienuolių san
dėlių, ir dėžes konservuoto 
maisto, tuo tarpu kai šulės vy
no buvo tiesiai leidžiamos j ry- 
nas. ' 4

Kardinolas«Segura, Is
panijos primas, pabėgo 

j Franci ją
' Kardinolas Spgura y Saenz, 

Toledo arkivyskupas ir Ispa
nijos primas, perėjo Ispanijos 
sieną ties Hendaye į Franci ją. 
Spėjama, kad jis‘keliauja į Ro
mą pranešti papai Pijui XI apie 
įvykius. Visą kelią iš Toledo 
į Hendaye jis keliavb ‘automo
biliu.

Respublikininkai bendrai dėl 
antiklerikalinių ekscesų kaltina 
patį kardinolą, kuris neseniai 
išleido aplinkraštį, ragindamas 
katalikus ateinančiais rinkimais 
rinkti atstovais tik tokius žmo
nes, kurio ginsią katalikų baž
nyčios reikalus.

Klerikalų bėgimas lau
kan iš Ispanijos .

GIBRALTARAS, geg. 14. — 
Visi Gibraltaro viešbučiai da
bar pilni bėgančių iš Ispanijos 
katalikų dvasiškių, šiandie ry
tą atvyko Malagos vyskupas, o 
popiet laukiama dar atvykstant 
vyskupų iš Dadiso, Kordobos ir 
Granados.

Smarkus žemės dre
bėjimas Persijoje
TEHERANAS, Persija, geg. 

14. —Tabrizo sritis šiandie bu
vo sukrėsta smarkaus žemės 
drebėjimo. Gautais praneši
mais buvo užmušta ir sužeista 
žmonių ir stambios materialinės 
žalos padaryta.

Nesisekė jai mokykloj, 
mergaitė nusižudė

LUBBOCK, Tex., geg. 14. — 
Susisielojus, kad jai nesiseka 
mokykloje ir gauna mažus po
žymius, Pauline Neyland, 13 
metų mergaitė nusinuodijo.

Dujos kartuvių vietoj 
Kalifornijoje

j L

SACRAMENTO, Cal., geg. 
14.—Kalifornijos senatas ir at
stovų butas dauguma* balsų pri
ėmė bilių, kuriuo nusikaltėliai, 
pasmerkti mirties bausmei, ne
bebus kariami, bet nuodingomis 
dujomis numarinami.

Bilių dar turės pasirašyti gu
bernatorius. j

Lncme-r. a. motoj

Nauja vandpniu keliauti priemone — vandens pašliaužos. Miss
Igria Beulig bando tą priemonę Fox Upėj, arti Algonąuino, III.

i • *

“Tuojau pusė klioš
torių Ispanijoje imtų 

liepsnoti”
•1 • .' . i>x • • - 1 ,

Jei respublikos vyriąu^yhė atsi
prašytų Vatikanądėl įvykusių 
antiklerikalinių ekscesų

MADRIDAS, geg. 14.—Sfero
se, stovinčiose arti vyriausybės, 
pareiškiama . nusistebėjimo dėl 
pranešimo, kad Vatikanas rei-’ 
kalaująs, ar reikalausiąs, res
publikos vyriausybę ^atsiprašyti 
už bažnyčios nuosavybių naiki* 
nimą. <

Vienas žymių vyriausybės 
narių pareiškė, kad nepraslink-. 
tų nė pusės valandas, kai toks 
atsiprašymas butų paskelbtas, 
kaip pusė klioštorių Ispanijoje 
jau imtų liepsnoti. Tokiu Is
panijos žmonės atsilieptų pro
testu.

Amerikos Legionas 
kviečia i savo suva
žiavimą Pulsudskj< ...-------

VARŠUVA, geg. 14. — Ofi
cialiai patvirtinama žinia, kad 
Amerikos Legionas pakvietė 
maršalą Pilsudskį atvykti j 
Jungtines Valstybes ir dalyvau
ti Legiono suvažiavime, kuris 
šią vasarą įvyks Detroite.

Manoma tačiau, kad Pilsuds
kis negalės tokio vizito Ameri
kai padaryti.

(•

Neramumai Egipte;, 
daug užmuštų ir 

sužeistų
KAIRAS, Egiptas, geg. 14.— 

šiandie čia įvyko aštrių strei
kuojančių darbininkų neramu
mų. Kautynėse su policija de
šimt asmenų buvo užmušti ir 
arti devyniasdešimt kitų su
žeisti.

A į • •< 1

Del vargo nusižudė, pir
ma nušovęs žmoną

RHINELANĮ>ER, Wis., geg. 
14.—Ilgą laiką buvęs be darbo 
ir pagaliau susirgęs, Otto'Ha- 
seląuist, 36 metų amžiaus, nu
šovė čia .savo žmoną Edną, 27, 
paskui pats nusišovė. Per visą 
žiemą Hasseląuistai gyveno iš 
labdarybės. .

Kinijos vyriausybė 
įsteigs Cenzūrą 
kablegramoms

. ŠANGHAJ .Ug* Kį n ji, 14,
—Centraliriės Kinį valdžios su
sisiekimo ministerija šiandie
paskelbė, kad netrukus visos 
kablegramos ir telegramos, 
siunčiamos iš Šanchajaus tarp
tautinės koncesijos, bus cenzū
ruojamos.

Nors ministerija nesako prie
žasties, dėl kurios ji rado rei* 
kalo įvesti tokią cenzūrą, ma
noma tačiau, kad tai daroma dėl 
politinės situacijos pietų Ki
nuose, kur kilo stiprus judėji
mas prieš ;gen. čiang Kaišeką, 
centralinės vąldžios prezidentą.

Japonas ant fabriko 
kamino laimėjo ilgą 

bado streiką
TOKIO, Japonija, geg. 14. — 

Vietos dažų fabriko darbininkų 
bado streikas, kilęs prieš dau
giau kaip dvi savaites, šiandie 
pasibaigė streikininkų laimėji
mų.

Daugelis streikininkų, kurie 
būdavo užsidarę fabrike, buvo 
nualpę ir tapo nugabenti į li
goninę. Vienas gi streikinin
kų, vardu Hiroši čiba, pat sitrei- 
ko pradžioj įlipo į fabriko ka
mino viršūnę, pareiškęs, kad 
jis nelips žemen, iki streikas 
bus laimėtas. Ten jis tupėda
mas išbūdavo lygiai keturiolika 
dienų. Nuimti nuo kamino jis 
nesileido, grūmodamas šoksiąs
žemėn ir užsimušęs.

šiandie tačiau, kai jam buvo 
duota žinia, kad samdytojai iš
pildė streikininkų reikalavi
mus, čiba leidosi nukelti j j 
žemėn. Jis buvo vos gyvas nuo 
bado ir nuovargio, ir tapo nu
gabentas j ligoninę.

Sugavo ir sušaudė du 
\ Meksikos banditus

. ....y-■ -

TORREON, Meksika, geg. 14, 
—Kareiviai sugavo ir tuojau 
sušaudė du plėšikus, priklausiu^ 
Sius banditų bandai, kuri pra
eitą pirmadienį .puolė Raymun- 
do kurortą ir /nukovė tris as
menis.

Gorky, rusų rašytojas, 
grjžo į Maskvą

MASKVA, geg. 14. — Mak- 
sim Gorky, žinomas rusų rašy
tojas, kuris paprastai gyvena 
Sorrente, Italijoje, šiandie par
vyko į Maskvą. Stoty jis buvo 
minios pasitiktas su didelėmis 
ovacijomis.

Komunistai Kinuose 
išskerdė 500 žmonių

ŠANCHAJUS, Kinai, geg, 14. 
—Praneša, kad didelės komu
nistų jėgos, operuojančios iš 
Fukieno provincijos, pagrobė, 
apiplėšė ir sudegino Iloping- 
sieno ir Lunčunhsieno miestus 
žiemių rytų Kvantungo provin
cijos daly. Daugiau kaip pen
ki šimtai gyventojų buvo iš
skersti.

Illinois senatas pri
ėmė moterų 8 valan- 
dų darbo įstatymą
SPRINGFIĖLD, III., geg. 11. 

—Legislaturos senatas vakar 27 
balsais prieš 11 priėmė 8-ių va
landų darbo dienos Įstatymą 
moterims, dirbančioms įvairio
se pramonės šakose.

Bilius pasiųstas atstovų bu
tui, kur tikimos, kad taipjau 
bus priimtas.

Del astuonių valandų darbo 
dienos moterys kovojo jau dvi
dešimt mę|ų. ^Per tą laiką toks 
bilius'^bUvo du kartu įneštas *lb- 
gislaturon ir du kartu ‘atstovų 
buto priimtas, bet abudu kartu 
buvo senato atmestas. Bet da
bar senatas priėmė dauguma 
balsų. Veikiausia' ir atstovų' bu
tas priims.

Didelis katastrofingas 
gaisras Japonijoje

TOKIO, geg-. 14. — širane 
Machi mieste praeitą naktį 
siautė didelis gaisras, kuriame 
vienas asmuo sudegė, o apie 
penkiasdešimt kitų buvo sužeis
ti, jų tarpe dvidešimt pavojin-’ 
gai.

Gaisras sunaikino daugiau 
kaip 500 trobų ir biznio įstaigų, 
padarydamas, kaip apskaičiuo
ja, apie 7.50 tūkstančių dolerių 
nuostolių. '

St. Louis gresia tramva
jų darbininkų streikas 

-r

ST. LOUIS, Mo., geg. 14. — 
Del to, kad vietos Publid Ser
vice kompanija, kuri operuoja 
miesto tramvajų sistemą, pa
skelbė sumažinimą algų 10%, 
organizuoti tramvajų darbinin
kai nutarė ateinantį antradienį 
mesti darbą,, jei iki to laiko 
nebus gerumu su kompa*nija 
..susitaikinta.

Bedarbės nusižudymas
* .. ......... .. ..........  ... I

*

NEW MORKAS, geg. 14. — 
Savo kambarėly . viršutiniame 
namų augšte 121-oj gatvėj šį 
rytą rado negyvą merginą Pau
line Balnick, 23 metų amžiaus. 
Ji buvo nusitroškinusi dujomis.

•Mergina ilgą laiką negalėjo 
niekur gauti darbo ir, matyt, 
nusižudė iš nusiminimo ir var- 
go.

' . : ? .      .. .<

-Mirė David Betasco
NEW YORKAS, geg. 14. — 

šiandie čia mirė žinomas Ame
rikos teatrininkas David/Belas- 
co, 77 metų amžiaus. Mirė šir
dies liga. - *

Kas Dedasi Lietuvoje
Prašo uždrausti krovi

nių autobusams vežti 
keleivius

KAUNAS. — Lietuvos auto
busų savininkų sąjungos val
dyba raštu kreipėsi į savivaldy
bių departamento Direktorių

Klioštorių deginimas 
Ispanijoj esąs žydų 
kerštas katalikams

Taip sako austrų klerikalų laik
raštis. Ispanijos slapti žydai, 
girdi, neužmiršę Inkvizicijos 
laikų

VIENA, Austrija, geg. 14.— 
Katalikų laikraštis Reichspost 
pasakoja, kad dėl dabartinių ne
ramumų ir klioštorių bei jėzu
itų įstaigų deginimų Ispanijoje 
kaltas esąs ne kas kitas, kaip 
maronai, kurie esą kilę iš ka
daise buvusių žydų Ispanijoje.

Laikraštis sako, kad maronai 
savo širdy visados auklėję kerš
tą katalikui bažnyčiai ir monar
chijai dėl to, kad katalikų In
kvizicija ten kitąkart žiauriai 
persekiojo, kankino ir ant laužų 
degino žydus, versdama juos 
priimti katalikų tikėjimą.

Reichspost sako, kad nežiū
rint į. tai, kad maronai oficia
liai buvę katalikai, slaptomis 
jie., vis <|ęĮįp(npraktįkavę^žyd^ 
tikėjimą. Dabartinė revohucija 
buvęs didelis maronų laimėji
mas. Nors buvę manoma, kad 
maronai jau seniai esą išnykę, 
tačiau dabar jie vėl ‘atgiję ir 
vėl norį viešpatauti Ispanijoje, 
kaip kad jie viešpatavę 15-tame 
šimtmety, iki Inkvizicija ėmus 
prieš juos veikti.

Studentas žuvo, trau
kiniui užgavus auto
ADA,}()kia., geg. 14.— Va- 

kar vakarą .netoli nuo Stonewall 
traukinys užgavo skerskely au
tomobilį, kuris tuojau užsidegė. 
C. Edwards, 20, mokytojų kole
gijos studentas žuvo ugny, o 
dų kiti jo. draugai buvo pavo
jingai sužeisti.

Operacija Siamo karaliui
NEW YORKAS, geg. 13. — 

Siamo karaliui Prajdhipokui 
čia padaryta operacija, nuimta 
nuo akies kataraktas.

Lietuvon
• ... • 

/ ■ ■*

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

»

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

'' I. . 1 V

CHICAGO, ILL.

•. Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8t valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

č——................. . ..—

prašydama, kad butų uždraus
ta pusiau keleiviniams ir pu
siau krovininiams—autobusams 
vežioti keleivius, kadangi įsta
tymas tokių rųšių autovežimų 
nenumato, o šie faktinai vei
kia neturėdami jokių stočių ir 
kontrolės, kenkia keleiviniam 
autobusų susisiekimui, •sudary
dami didelę betvarkę.

Lietuvis pasiekė du Lat
vijos bėgimo rekordus

KAUNAS.— Latvijos lietuvių 
sporto sąjungos “Vyties” narys 
Kairis pasiekė du naujus Lat
vijos bėgimo rekordus. 20 kilo
metrų jis prabėgo per 1 vai. 
12 min. 30 sek., tuo tarpu Lat
vijos čempionas Motmileris pra
bėgo per 1 vai. 14 min. 37 sek. 
Antrą 25 kilom, distanciją Kai
ris prabėgo per 1 vai. 35 min. 
5 sek., nugalėdamas ligšiolinį 
čempioną, taip pat lietuvį, Bu
ką, kuris tą distanciją buvo pra
bėgęs per 1 vai. 36 min. 35 sek.

Nubaudė krim. policijos 
valdininkų

KAUNAS.—1929 m. balan
džio 29 d. kriminalės policijos 
tarnautojas Jasinkas-Mickus 
girtas eidamas pareigas be jo
kio reikalo suėmė ir nusivarė 
policypn Klaipėdos krašto pil. 
Navicką, pil. Ch*aną Guldę. ir k. 
Kauno, apyg, teismas ų^ tai Ja- 
sinską-Mickiį nubaudė 1 mčn. 
arešto.

Užmušė darbininką
KAUNAS. —Balandžio m. 23 

d. 11 vai. Vilijampolėj pil. Ge- 
lerio ir Icikovičiaus lentpiuvėj 
darbininkas Šmitas Petras, dė
damas nukritusį diržą ant ma
šinos rato, pateko j mašiną ir 
buvo sunkiai sužeistas. Nuvež
tas Kauno m. ligoninėn mirė.

.Nusišovė iš ambicijos
Balandžio 19 d. Žeimių vai. 

Narauniškių km. pil. GrincevL 
čius Bronius, 19 m., būdamas 
vakaruškose išsigėręs, vedė 
šokti pil. Baranauskaitę, kuri 
su juo šokti atsisakė, tuomet 
jis pakvietė šokti kitą ir bešok
damas pargriuvo. Būdamas la
bai ambicingas ir dėl tos gė
dos atsikėlęs tuoj išėjo iš buto 
ir kieme nusišovė.
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GARSINKITE^ NAUJIENOSE

700,000 namų ir kiekvienai šei-x 
ir pajėga vidutiniškai kainuoja 

ir pusę cento į dieną. 
Y

iš jau esančių jūsų sienose

ištrė-
GeiAL kad ne,viskuo, ką

Taigi jeigu greitu laiku 
įvyks konferencija Urugvajaus 
ir Argentinos P.A.L.S.S. kuopų 
atstovų, tai bus atstatytas tas 
darbas, kuris prieš porų metų 
taip gražiai ir sėkmingai buvo 
pradėtas 
draugų idealizmas, 
ir nuoširdumas.
jaus draugai vadovauja konfe
rencijos šaukimu ir darbu, ta
da paaiškės to darbo sąlygos ii 
esmė. Nes dabar jo vaisius de

Tai galės atstatyti 
geri norai 

Lai Urugva-

už mažai pinigų turėsite 
Tuzinas dėl 12 langų pasiduoda už $1.

Apie konsulatą
Labai skaudu, kad Lietuvos 

valdžia neatsiunčia rimtų vy
rų čia valstybiniam - darbui 
dirbti. Dabar yra tokia padėtis, 
kad kiekvienas gali “raskaŽy- 
ties” ir turės “raciją”.

Tūlas Liaudies Jonas rašo 
“D. Tiesoje” straipsnį antgal-

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

Kada jus neturite 
prastas skonis ar 

kad

dasi į privatj kišenių “Car- 
nafo” gaspadorius.

• Steigiama Atstovybe

Liepos mėpesyje bus įsteigta 
Lietuvos Atstovybė Argentino
je. Atstovu minimas atsargos 
generolas Daukantas.

—B. K. Algimantas

ROTTĖRPAM - VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiari!# lips linijos lai
vai, Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a i ir iš visų dalių 

LIETUVOS
Laivai kas savaitę 

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui Ir informacijų 
dfilei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: ,
HOLLAND AMERICA LINE 
40 N. Dearborn Si. Chicago.

viii “Konsulas ir jo Kamarilė 
J ūdos rolę vaidina”, kuriame 
sakoma: i

“Visų tautų ateiviai Argenti
noj turi savo konsulus* kurie 
daugiau ar mažiau rūpinasi 
savo krašto išeivių reikalais ir 
gina lygiai visų jų teises, 
nežvelgiant kokį kas įsitikini
mą turėtų.

Bet mes, lietuviai darbinin
kai gyvenanti šioje šalyje, ne
galime laukti iš “savo” konsu
lo jokios pagelbos, jokio apgi- 
nimo; net priešingai, kas die
na iš jo puses galime susilaukti 
nemalonumų. Ir kaip tyčia, jie 
visi buvo į viens kitą panašus.

Turėjome Mačiulį. Jis ėdėsi 
su visais pažangesnių įsitikini
mų lietuviais, ir pagaliau taip 
visiems lietuviams įgriso, kad 
kur tik jis tarp lietuvių pasi
rodydavo, būdavo apšvilptas ir 
apmėtytas supuvusiais kiauši
niais.

Po Mačiulio atvažiavo Gau- 
čys. Tai žmogus, kuris lengvai 
duodasi už nosies vesti Stepo- 
naičiams, Bumšams ir Ko, jis 
viską daro taip, kaip jie jam 
įsako. Suskirstė lietuvius į rū
šis ir sulyg rūšių globoja: kle
rikalams ir karjeristams tei
kia visokiariopą pagalbą, o 
tiems, kurie blaiviai mąsto ir 
nešoka pagal jėzuito Bumšo 
dūdelę, ant tų rašo policijai vi
sokius pramanytus skundus ir 
net pats konsulato tarnautojas 
Steponaitis kas diena lanko p. 
nuovadas su skundais, žodžiu,

“Argentinos Žinios” nepatin
ka ir “Darbininkų Tiesai”, ka
dangi daro konkurenciją jos 
spaustuvei, kurios savininkas 
savo laikraštyje jį suprovoka
vo kaipo nepatyrusį. Tai tiek 
galima pasakyt pamačius pir
mą “A. Ž.” No. Eksperimen
tai — dalykas geras.

L. Balsas”

ir pirmame, pusiupy- 
B.” ne be isterijos, 
pseudonimu pasira- 

šitaip dėkuoja:
“Niekšas tyčiojasi >

“Anot laikraščių, kunigas 
kriminalistas Bumša, labai no
rėtų “A. L. Balso” redaktorių 
p. štabinską įmesti kalėjiman. 
Bet tik pavyko porai dienų su
laikyti policijoj, ir išleido be 
jokio užstato. Tai tas lašinių 
vagis, mergaičių žagintojas, 
azartinis lošikas ir kitokiais 
“darbeliais” pasižymėjęs niek
šas tyčiojasi iš nieko nekalto 
žmogaus.

Niekše, vieton kitus užkabi
nėjęs, geriau prisimintum sa
vo juodus darbelius Bųsijoj, 
kaip tai savo skaistaveidei mei
lužei abortą darei, kuri iki Šiai 
dienai tavo apleista, pąliegus 
skursta.”

FRANK LASECK
498-500 Ferry St., Newark, N. J

Tel. Miteliai! 2-2554

Gald- 
šiandic 

ir pamatykite kaip puikiai 
jus pasijausite ryloj — ir bu
siančias ^dienas. Duokite jį 
kūdikiams, kada jie būna li
guisti ar karščiuojantys; jiems 
paliks jo skonis! Jūsų aptie- 
kininkas turi jo dideles bon- 
kas, jau prirengtas vartoji
mui.

autoriaus setaįa argumęntus 
apife Virvę, ętę.‘

Laukiama Konferencijas
'■ .. ‘h ■ * r . ' >

. „Nępakęsdąmi viliugingų šun- 
kohntuičfų gestu' “P. A. Nau- 
jienių” užgriebime ir P.A.L.S. 
Sąjungos palaidojime jautres
nieji draugai iš Montevidco rašo 
laiškus pirmiems Sąjungos ir 
Naujienų kūrėjams patardami 
ruošties visuotinai konferenėi-

Dcl p.lrąnkiijno koDCujųetiams, Ji Kompanija priima užsakymus. Įntį' aujlętų, paveda darbą itsakijįftipgl 
elektrikinihkams ir jį prižiūri. KostumečUi gali mokėti Kompanija mėnesiniais iJmdkėjiblai^ v

NAUJIENOS, Chicago, III. 
.................................................. .... ........ Iij.i I w ■■>■■■■ ivr ■<" 
iš “musų” konsujo pusės daro
ma viskas, kAs tik galėtų pa
kenkti Argentinos lietuvių pro
gresyvi škam judėjimui ir ats
kiriems asmenimis, kurie tą ju
dėjimą skatina.

* , • '

Paskutiniais penkiais mėne
siais jau daugelis lietuvių nuo 
konsulo nukentėjo: kam kalė
jimą teko ilgesnį ar trumpesnį 
Ipiką pamatyt, o kam 
mimą 
Lietuvos konsulatas sako, vie
tos valdžia tiki. Yra žinoma, 
kad jėzuitas Bumša ir Stepo
naitis su konsulo ,pagalba pas
kutiniu laiku deda pastangas 
kaip tik galima kenkti “Darb. 
Tiesos” gyvavimui, kuri jų 
manymu, labiausiai šiame kraš
te ardo lietuviškų klerikalų ir 
karjeristų negosi ją. 

>
Lietuviams darbininkams 

reikia konsulą GAučį su jo ku- 
marile boikotuoti. Skundikų ir 
karjeristų globėjo mums nerei
kia!”

Jeigu tai būt netiesa, tai da
bartiniu momentu jie “lehgvai 
apsidirbtu su šmeižiku”. Bet 
čia suminėta, tik dulkė tų judo- 
šysčių, kurias atlieka, pusprotis 
Steponaitukas su kunigais. 
Didesnio Lietuvos vardo dis
kreditavimo, atliekamo kultūri
nio pasaulio akyse nėra padarę 
jokie judoširfi!

Ir jie tai dirba bažnyčios ir 
valstybes vardu! Straipsnelį ci
tuoju kaipo kurjozą, kadangi 
“švyturio” bosai iš to paties

“Argentinos žinios”

į Bal. 7 išėjo pirmas No. “Ar
gentinos žinių” savaitraščio. 
Leidžia ir redaguoja stud. K. 
R. Kliauga. Jis nusipirko ir 
šriftą. Spaustuvės darbą atlie
ka buvęs “Rytojaus” rinkėjas.

■ Technikos atžvilgiu laikraš
tis gražus. Medžiagos parinki
mas įvairus: gausus vietos 
kronika, pasaulinėmis žiniomis, 
apysakaitėmis. Tilpo vertimėlis 
Tagorės “Pabėgėlis”.

» Leidėjo žodžio “Darbą Prar 
dedant” visiškai nėra. Atrodo, 
kad laikraštis bus daugiau be- 
partyvus ir duos literatūrinių 
“kavalkelių”, nes redaktorius 
Kliauga dar iš Rokiškio gim
nazijos laikų turi prisirašęs 
dhug poezijos ir prozos.

Kalba charakteringa kaste- 
žanišku žargonu: truputį “Sau
lę” primena.

Charakteringa tai, kad dar 
“A. ž.” nepasirodžius Lietuvos 
valdžios finansuojamas ir ku
nigų rašomas “Švyturys” pa
siskubino p. Kliaugą iškolioti. 
Tai atliko “garsusis” Bumša, 
bet paskui bėgo persiprašyti.

Užtat Kliauga jau pirmame 
“A. Ž.” No. štai kaip atsako 
klerikalų vadams:

“ ‘Švyturio’ redaktoriai skun
džiasi, kad girdi, Argentinos 
lietuvių spauda juos vadina 
‘degeneratais, Romos drigan
tais’ ir kas gi tai kaltas, kad 
tie minėti redaktoriai geresnio 
vardo drr neužsipelnė Argen
tinos lietuvių spaudoje.”

Taipgi pacituoja apie Bum- 
šos vagystes ir aferramą su 
lašiniais.

Oį dėl kunigų bandymo su
rast “modas vivendi” dėl pa-

N uolai (Jo* ant Drapes
šanki t 

Randolph GO28 
dėl pri.tntymo 
patarnavimo

lieto pieno “A. ž.” bendradar
bis Uucipierius (B. Balčiūnas) 
feljetoniškoj formoj taip kuni
gus charakterizuoja:

“Prašau... pasakė redakto
rius išgirdęs bildesį į savo ka
bineto duris, kurios • tuo pat 
hnomentu tik ką ne išsinėrė iš 
zoviėckų smarkiai atsidarant ir 
įėjo dvi esybės...

Tegul bus.. Kažką sušnabždė
jo vienu balsu tos keistos iš
vaizdos esybės ir tuojau pri
dūrė:

A, tai tamsta 
daktorius?
.. Taip, aš pats! 
torius ir pajuto 
rankas po vizitinę kortelę. Ant 
vienos stovėjo redaktorius p. 
kun. ša Bum, ant kitos redak
torius p. kun. Julijonis.

Labai malonu, atsakė žinių 
redaktorius, prašau sėstis, kuo
mi gi galiu patarnaut?

Dft redaktoriai nesėsdaml 
rusčiu balsu pradėjo pamokslą:

Tamsta esi bėdiėvis ir supu
si kaip grybas. Kokią Tamsta 
teisę turėjai išleisti laikraštį? 
Kas Tamstą kvietė? Mes iš
vertėm ir išskaibem • visas bib- 
lijas ir nieko ten apie Tamstą 
neparašyta. Mes išstudijavom 
visas evangelijas ir nė vienas 
pranašas apie Tamstą mums 
niei|b neužsimena, ir tuo kon
statuodami šį faktą pareiškia
me Tamstai, kad eini prieš vii 
sus zokonus ir sulig musų 
sprendimo turėsi kaip grybas 
rudenį supūti; todėl mes pa
reiškiame Tamstai ir parašysi
me savo gazietoje, kad esi ere
tikas ! velnio apsėstas! Tams
tos dūšia pekloj bus kankina
ma, ant priekalo penkių pūdų 
kūju plakama, smala pilama...

Tie ponai dar butų daug ką 
kalbėję, bet redaktorius pa
šaukęs sargą liepė išmesti per 
duris laukan. Von šunims šėko

medžiagų ar rūgščios tulžies.
I)r. Caldvvcll studijavo vi

durių pakrikimus per 47 me
tus. Jo receptas visuomet 
veikia greitai, . nuodugniai; 
niekad negali pakenkti. Jis 
išvalo ir pasaldina visą virš
kinimo kanalą. Jis suteikia 
tiems persidirbusiems 
riams jiems reikalingą

gvai gauti elektrą suvedant 
kiekvieną sieną kiekviename kambaryje? 

Elektra yra pigi Cbicagojc. Ši kompanija ap 
tarpai! ja čia 
mynai šviesa 
tik apie aštuonius

Pagelbiniai autleta 
vielų suteiks jums visą reikiamą šviesą jr pa
jėgą kiek tik jos reikės ir kada'tik norėsite. 
Juos galima suvesti už mažą kainą. į trumpą 
laiką ir ncišdraskant vijo namo. Skaitykite’ šį 
spccialį pasiūlymą.

DAKTARO 
Receptas suteikia vidu

riams tikrą pagelbą
Išlavinki! savo vidurius bū

ti reguliariais; išsivalyti tuo 
pačiu laiku kiekvieną dieną; 
ir tai taip pilnai, kad jie pa
šalintų visas atmatas. Syrup 
Pepsin -daktaro receptas—pa
gelbės jums tai atsiekti. Kada 
jus imate šį junginį liuosuo- 
jančių žolių, tyro pepsino ir ki
tų vertingų priedelių, jus pa
dedant viduriams patiems sau 
pasigelbeti.

Dr. CaldvveH’s Syrup Pep
sin yra išmintingas dalykas 
imti kada tik jums galvą 
skauda, ėda atirumas, jaučia
tės pusiau ligoniu nuo konsti- 
pacijos 
apetito 
prastas kvapas padaro,

Del platesnių žinių ar rezervacijų

CITY TICKET OFFICE. 163 WEST JACKSON BLVD 
Telefonas Wabash 4600

DEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830

arba

H. T. HARLOW, Gen. Rass. Agent, 327 S. La Salk St. 
Telefonas Harrison 4160

Pavargo

Anot “A. ž.” kunigas Bum
ša įskundė policijai “A. L. B.” 
leidėją Štabinską už abortų da
rymą ir abelnai nelegalų gy
dymą. štabinskas pasėdėjo ke
lias dienas kalėjime ir išėjo iki 
teismo.

Pradėjęs eit kas savaitę “A. 
L. B.” neišeina nė kas 2 sav. 
Štabinskas “A. L. B.” daugiau 
neleidžia: perdavė jį p. Skin
kiui ar drg. “Lietuvai , o pats, 
sakoma, kraustosi Lietuvon, 
Atsisveikindamas savo laik
raštį štabinskas vadina Bum
ša niekšu

Du. W. B. Calovvell's

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxatwe

3 ©ntNtjFATARNAVI- hUU* 
MAS 

Puikiausiai
Valymas 11—

W J
DRABUŽIAI
APDRAUSTI

40% _._2
Vyru siutai 7Oa
Moterų skrybėles 35e
Vyrų skrybėlės ----- 60c
Spėri aliai fi-onifės mCn. 

piritynfts — pora 17c 
Drosta nudažomos S2.IIP
SECURITY MASTER CLEANERS 

160 N. State St. 
kampan Randolph, Room 1612 

6 ar daugiau rūbai priatatomi dykai,
Atvežkit juos.

TIKRAS SEIMYNISKAS BUDAS
Ant visą nesveikumą skilvio.

Kiekvienam name turi rastis visados po ranka, 
kokis geras nekenkiantis būdas kad tuojaus galė
tum pavartoti atsitikus reikalui. Kiekvienoje 
Šeimynoje kokia urna liga gali greitai atsitikti. 
Daugiausiai ligą atsitinka iŠ skilvio. Greitas val
gymas, persivalgymas, o kartais ir pats maistas 
padaro skilvį nesveiku, suteikdamas atmuSimą, \ 
gurguliavimą, skausmą, gazą skilvinią ir t.t., kad 

M r ič mažas nesveikhmas vienok reikalauja page- 
» rinimo, pataisymo. • •

NOVAKO SKILVINEI LAŠAI
yra senu budu, kuris per daug metą vartojimo 
pasidarS geriausiu greitam prašalinimui skausmą 
paeinančią iš priežasties kaip viršui paduota. 
Jie yra vartojami per 45 metus ir paliko šaltiniu 
užgančdinimo nesuskaitomą šeimyną, kurią na
muose jie buvo prilaikomi. Davimas buvo visai 
bepavojingas kaip dideliems, taip ir vaikams vi
sokio amžiaus. Pirma mislis kad kuris šeimy
noje nesijauti gerai buvo:

NOVAKO SKILVINEI LAŠAI.

ĮPLEKTRA yra šviesa. Ir elektra yri Pajėga J
Jeigu jus norite pilniausia pasinaudoti iš? 

šviesos ir pajėgos; jus turite turėti c'elįttros Aut-J 
lėtus patogiai suvedžiotus po visą jųsų namą.^ 

Sęniau statytuose namuose ar ąpartmentupse 
f ’ U

buvo manoma, kad užtenka vien kanj^lįab'rų^’ 
ar lempučių sienose. Namų kūrėjai šiandie žino 
geriau. Suprantama, jus galite gauti elektrą’ dėl .

* • i ‘ •■ * ** * h1 ' • •

pajėgos ir grindų ir stalo lempų prai’itĮdant'p 
šniūrus iš kandeliabrų ar sienų lempučių.. Bet 
kam tai daryti, kuomet galima patogiai ir len«-4

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
EDISON BUILDING 72 WEST ADAMS .'STREET

1 Kaina mažo buteliuko 35c
Kaina didelio butelio 65c

Rekomenduojamos it Parsiduoda pas

JOHN NOVAK’S PHARMACY 
1724 South Ashland Avenue

Biznyje arti 50 metų.

‘ A'Vv.* v*-1
«•» o • - r m

The ERIE EIMITED
IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 

POPULIARIS KELIAS į 
NEW YORKA 

PATOGUS I LAIVŲ PRIEPLAUKAS

žemiausios Kainos

NEW YORK EXPRESS

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

THE ERIE LIMITED

Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 
Pribuna į Ncw York (Jersey City Sta)

ATLANTIC EXPRESS

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

,, ... Užrakinkite Atda- 
f. Laseck- rus Langus 
(Lasevičius)

Su šiuo naujai išrastu langų užraktu 
jus galite atidaryti langą kiek jugis 
patinka ir užrakinti jį taip, kad nie
kas iš lauko pusės negalės atrakinti 
ir įlysti į vidų. Eidami gulti galėsite 
palikti langus atdarus, kas yra labai 
naudinga sveikatai. Jūsų maži vai
kai galės, būti prie atdaro lango ir 
jie negales langą labiau pakelti ir 
nebus pavojaus vaikui iškristi. Lan
gai, po užrakinimo, nebarškes kad ir 
laike didžiausios audros. šie prie
taisai tinka prie visų langų ir kiek
vienas lengvai gali juos prie suvo 
langų pridėti. Langų negi 
si dėkitės prie savo langų 
didelę apsaugą 
Persiuntimą apluokam. Sutaupinsile daug anglių, nes 
langus taip sutraukia, kad šaltis negali įeiti. '

Agentams didelis nuošimtis. Klauskite laišku.
Adresuokite:

ANX DRE$S°*SULT 
®CWMCLEANED! PRESStO

#1ECIALIS • PASIŪLYMAS:
Duplcx Elektros 
Autletai vienoj 

. rezidencijoj ar
■ apartmente

KIEK' 
/ D VIENAS ' 

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

$ -| 73
JL įmokėti

—Likusius
Kas Mėnesį
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BESTAMERIKONIŠKOS DŪMOS

ISSl

ne

idant

Cicero

Barley-Malt Syrup
ŠVIESUS AR TAMSUS

HONESr VALUĖSĮ

ME BRAN

visa

3147 SOUTH HALSTED STREET?šią gadynę gyvena

Neprašyti svečiai ap
lankė lietuvių šeimą

Paint
Ready Mixed 

Galionas nž $1.65

MIDWEST 
STORES

Varnish
. Vertės $2.50

Galionas nž $1.49

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplewood Avė, 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė.

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURB 0 PIANO MOVING 

Local 0 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. ,
Office Tel. Calumet 3399 

Re*. Tel. Yards 3408

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 VVest 34th St
T«l. Boul.vard 9336

TCHEN 
£NZER

^toetser.

gorite //
'^eraap II

Keep your eye on the bąli 
Golf balls cleaned 

with Kitchen Klgnzer 
areeasytosee 

and easy to find

Fiat 
Paint 

. ■ > 
Vertės $2.40

Galionas už $1.85

Nekėntėk 
Gėdos

Delei Spoguotos 
Odos

as pra- 
dalb u t 

bet šal-
— ma- 
vien tik

S. P. Kazwell and Co, 
REAL ĖST ATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
Tel. Repoblic 8899

BVSCtt

i 4m«ric“’*
\\ Finest
U GingerA!'

TIRŠTAS
GERIAUSIAS SKONIS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Tel. Willow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St 

Priešais Tautiškas Kapines

,• Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimu 

Galionas už $2.50

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Malinąs, Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir tt. 
Perkraustome—Moving. kur kas nori 

— už prieinamų kainų 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yardn 1797

• Pasaulis pergyveno didį su
krėtimą laike didžiojo karo 
Tas sukrėtimas padarė pražū
tingai 
nes
Kaip ir keista, bet bausmė už 
didžiojo karo beprotybę neap
lenkė net tokias šalis, kurios 
kare labai mažai nukentėjo, 
bet dar labai daug pasipelnė, 
šiaurės Amerika už pusantro 
šimto tūkstančių savo jaunuo-

žalingos įtakos į žmo- 
veik ištisai generacijai

civilizacija”, labiau

HURTS ONLY pįj 
CįtANS •???“£« Įscrubs'POMSHPĮ,

tik pieti- 
emocinės 

Vienu žodžiu šiaurės 
turi grįžti > į tikrą 

Kitai]) jos galybė ir 
sunyks. Emocinis gy- 
turi grįžti. Ir 
kad jis grįš.

kad Roma nebe 
nes ją už

PETERNOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

labui panašią
gyveno Romos imperija prieš 
savo žlugimą. Tiesa, Romos 
imperiją suvirškino krikščio
nybe, his tų laikų religinis ko
munizmas, bet suvirškino lik 
dėlto, kad priežastys buvo per
daug nunokusios, o tos buvo 

nežmoniškas 
turtuolių ga- 
. Pačių ame- 

nuomone, 
labai

MILDA AUTO SALES .
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilio,
808 W. 31 St. Victory 1699

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

, ir rakandų .. -i 

2242 W. 23rd Place 
Tel. Roosevelt 8887

arba juos 
patys kįla, 

nyksta. Tačiau 
kai]) koks dirvonas, 

numynus, kitas 
ir su n a įp

rašęs

buvo “maistas

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųsies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.'
Netoli Ricbmond

Draugyste Lietuvos Kareivių 
laikys susirinkimą sekmadie
nio vakare, gegužės 17, 1 vai. 
po pietų, Lietuvių Liuosybės 
svetainėje. Visi nariai bukite 
susirinkime ir visi atsiveskite 
naujų gerų vyrų draugystėn 
įrašyti. O kurie tinkate ir no
rėtumėt, tai galėsite ir unifor
mų skyriun įstoti.

—Draug. Lašt.

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
Tel. Yatd» 5069

“Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

jose,” pareiškė jis; “šiaurės 
Amerikos moterys tvers nebe 
ilgam, nes jų gyvenimas pasi
darė be emocijų. Jos yra tik 
neurastenikės. Suvienytas Val
stijas gali išgelbėti 
nių valstijų gražios 
moterys. 
Amerika 
emociją, 
energija 
venimas 
našauju, 
kils nauja religija — 
lasis intelektualizmas, 
nau toks, kurs užsiima 
mokslu ir mašinomis 
praeiti.” To vietoj Keyserling 
numato Pietų Amerikos dide
lę ateiti. '“Pietų Amerika yra 
ateities kraštas. Tai yra vie- 
nintėlė šalis pasaulyje, kur 
galima rasti emocinį gyveni
mą pilname jo įtempime. In
telektualia suvaržymas nepa
jėgė nuslėgti stipraus, vibruo
jančio, emocinio daturalizmo, 
kokį Pietų Amerika paveldėjo 
iš Ispanijos”.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Pbone Repoblic 3713-3691

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr.

Siutus darom ant užsakymo
Vatom, dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct., 
CICERO, ILL.

Kažkurie galvojanti ameri
kiečiai labai susiinteresavo 
garsaus vokiečių mokslininko 
Hermanu Keyserlingo išva
džiojimais, kad šiaurės Ame
rika važiuoja pakalnėn. Kcy- 
serling tą pakalnėn' važiavi
mą paiAatuoja amerikiečių 
emocinio (jausminio) gyveni
mo nykimu, šiaurės Amerikos 
gyventojų emocinis gyvenimas 
pasidarė taip šaltas, sustin
gęs, kaip jų mašinerijos. “Ma
šinos įsigalėjimas užmušė 
emocijas Suvienytose Valsti-

Q Klausykitės 
pTony Cabooch 
Anbuser-Busch vie
no žmogaus radio 
programo kiekvie
ną šeštadienio va
karu visu Colum- 
bia Broadcasling 
System tinklu.

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
nos prieinamiausios. ___
24Š2 WEST 69th STREET

Budweiser Malt savo ko
kybe yra. pasaulio viršū
nėje. Jeigu jo kaina butų 
tokia pat augšta, kai]) jo 
kokybe, jis kainuotų daug 
daugiau—betgi jis nekai
nuoja daugiau negu kuris 
kitas geras molto syrupas. 
Jis yra ** geriausias kų pi
nigas gali pirkt i. ” Virs 70 
metų patyrimas gaminime 
molto užtikrina jo koky
bę. Pardavinėjamas visur.

M. J. KERAS
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam* 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarda 6894

Tie, kuriems tėra priei- 
cirkų, gatvių 

vaizdų, lempų ir reklamų bliz
gėjimo 
šiai atsiduria phvojui ištuštėti 
dvasiniai. Galop tokių 
užeiga ir variacija bepasilieka 
saliunų urvai, o tai jau yra 
žemutiniai laiptai pakalnėn.

Amerika

Paint
Miduiest Stores 

kiekviena grupe yra atstovaujama savo komiteto

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS 

858 W. 33 Street 
ALEX CEBULSKIS 

836 W. 33 Place

nunokusios, 
— masių, včrgų 
išnaudojimas ir 
lutinis supuvimas 
ri k iečių autoritetų 
Suvienytose Valstijose 
daugeliu atvejų prilygsta seno 
vės Romos imperijai ir iš R y 
tų atslenkantis ekonomi 
nio komunizmo gandas yri 
labai panaši banga tų lai 
kų religiniam komunizmui, - 
krikščionybei.

Vienas tik yra skirtumas, ta 
būtent tas 
suspėjo susiprasti 
klupo šiaurės karingos tautos, 
“barbarai” ir viską kardu ir 
ugnimi nušlavė, krikščionybei 
palikdami gatavai išartus dir
vonus, dygti ir kerelis. Ame
rikoj gi naujo atgimimo gan
dai kasdien ' darosi aiškesni. 
Vienas sveikiausių- reiškinių 
čia yra tas, kad Amerika ban
do surasti naują gyvenimo fi
losofiją, atatinkančią šiai ga
dynei, kad žmogaus dvasia ne
taptų mašinos visiškai sumaši- 
ninta. šalo kad ir taip nežy
mių pastangų reformuoti eko
nominė gyvenimą socializaci- 
jos linkme, čia eina itin gyvas 
jėškojimas kelių, — atgal į 
sveiką natūralizmą, į naturalį 
emocinį atgimimą ir dvasinę 
kultūrą. Tik reikia pasekti 
Amerikos aukštųjų mokyklų 
atmosferą, naujųjų kyngų in
deksus, rimtųjų žurnalų ten
denciją, įvairiausių humanis
tinių organizacijų plitimą, 
kaip bus aišku, kad Amerika 
veržiasi lauk iš pačios savo 
akmeninio .kiauto. Neimkite 
pavyzdžio iš laikraščių, teatrų, 
politikierių prakalbų; — tie 
yra apsireiškimai ne jauno
sios, bet kaip tik tos. Amerikos, 
nuo kurios Amerika pati nori 
pabėgti. J, Pronskus.

liečia tik visą 
žmonija suside- 
didesnių ir ma- 

o tos vėl iš at- 
Čia tai

MIDWEŠT] specialis 2 DIENV

HARDWARĘ & WALL PAPER 
WHOLESALE IR RETAIL

200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojua

J. S. RAMANČIONIS,
1 _.... . " ’ 'j TEU VICTORY 7261

Phone Prospect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, Varnišiai, 

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

Naujos civilizacijos 
priešaušris

' Apsimoka pirkti geriausį 
Vartokite kokybės produktus ii

• «

the House of
ANHEUSER-BUSCH

8T. LOUIS BM182

Severa’s Esko pašalina kanki
nančią eezema. niežėjimą, pa
gelbsti pašalinti spuogus, pa
lieka odą švelnią ir sveiką. Už- 
tikimas per 50 metų. Pas ap- 
tiekininkus. Sempelis DYKAI. 
Rašyk W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, lovva.

Vartoklt Severą’* Skln Soap 
dėl Malonios Odos. 9

Masmitingas įvairių tautų 
piliečių, gyvenančių šioje 
apiclinkėje, įvyks penktadie
nio vakare, 8 valandą, šv. An
tano parapijos svetainėje, 
prie 15 gatvės ir 49 Ct. Bukite 
šiame susirinkime visi pilie
čiai balsuotojai, idant susipa
žinti su opiausiais vietos rei
kalais. Tų reikalų * tarpe yra 
vienas, būtent ‘ balsavimas su
manymo paskirti naujai mo
kyklai $600,000. šis balsavimas 
įvyks gegužės 23 dieną.

Kalbamą sumanymą pilie
čiai jau kelintą kartą a|mcta, 
bet mokyklų valdininkai ir vėl 
leidžia jį balsavimui.

Visi bukime užinteresuoti 
tuo, nes tai paliečia kiekvieno 
išt musų kišenę.
‘Vištos kviečia susirinkimui 

Lietuvių Improvement
Kliubas,

mie 
k rautu vėli 
dvi Lukošių duklery; 
motų, o kita 5 metų mergaites.

Kaziukas tuo tarpu pabeldė 
Lukošių buto .duris. Mergaites 
atidarė jas. Ir kas atsitiko? 
Du juodveidžiai, atstūmę mer
gaites nuo durų, įėjo vidun, 
ginkluoti revolveriais.

Juddveidžiai perėjo per 
kambarius, apžiurėjo butą, 
išvartė kai kuriuos daiktus ir 
išėjo nieko nepaėmę. Tur būt 
jie pamanė, kad šiame bute 
kažin ko nepelnysią ir kad to
dėl 'neapsimoka jame ilgai šei
mininkauti.

Laimė, kad neprašytų “sve
čių” apsilankymas pas Luko
šius laimingai praėjo. Bet 
kartu tas apsilankymas yra 
persergėj i m as / k i t i ems 
jie butų atsargesni pirm negu 
atidarys savo buto duris, neži
nodami kam jas atidaro. Ro
dosi, kad nesunku yra įsitaisy
ti duryse lenciūgai. Rodosi, 
kad ne sunku taipgi butų įkal
bėti vaikams, idant jie neati
darytų durų, kai jas baladoja 
nežinomi asmens. — Žinąs.

laukuose, susigriebė pusę viso 
pasaulio aukso, ir dabar — iš 
šalies žiūrint, atrodo, lyg tas 
skaugis turtuolis, pati alksta 
ant aukso maišo sėdėdama.

Bet ne vieit tik ekonomiškai 
alksta 
siniai.

Lietuvių, pp. Lukošių, šei
myna gyvena adresu 1459 So 
Crawford avenue. Trečiadįet 
«■ ' ■■    ..... ................................. .. ...................... ..... ....... nu i

Mes PERKAME
I

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

t • .

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

Prirengiame dokamentua ke- 
liaaninkam, parduodame laivakor- 
tea ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

Ypatingai alksta dva- 
Aukso apjakinta ši ša

lis pirmais -po karo metais 
puolėsi Šinaguriauti, momentu 
gyventi; 'iiidigėjii'halš 4ir’’ vode
viliais maitintis; sudžėzėjo, 
“sumuvingpikčiurėjo”. Griebk, 
ką pasieki ir naudokis mo
mentu — nieko nemąstyk! at
rodė tikrasis amerikiečių sie
kis. Viskas gatava, viskas 
“kenuota”, tablpiduota, ir 
svarbiausia, kad tik nereiktų 
nieko mąstyti, nieko rimto gal
voti 
kokiu šios šalies masės maitin
ta per arti 18 metų nuo karo 
pradžios!

Ne be to, kad nebūtų buvę 
rimtų darbininkų proto ir kul
tūros srityje, bet jie čia dingo, 
nuskendo pigiausios rūšies mi
niu čarlstonavime. Mašinos 
veik pribaigė užmušti jų jau
smus, sumašinino jų gyvenimo 
ritmą, supramonino visus mo
ralės ir socialio sugyvenimo 
standardus, ir mašinos pačius 
išvežiojo, šeimynas, namų ug
niakurus išžarstė: vyrai auto
mobiliais, žmonos, dukterys 
orlaiviais, visi lyg žydų bitės 
išlakstė į šalis, tartum kiek
vienas norėdamas pats nuo 
savęs pabėgti. Capc dieni! 
gaudyk dięną! gyvenk mo
mentu, — pasidarė viso viešo
jo gyvenimo mastas.

Kaip visuomet, taip ir šį kar
tą, ir kaip visur taip čia aukš
tesniųjų sluoksnių gedimas 
ryškia! atsiliepė į žemesniuo
sius, vietinių į ateivius. Ka
dangi žemesnės kultūros ir 
ypač ateiviai žmonės pirmiau
siai gaudosi gyvenimo pavir
šius, nepajėgdami, nesugebė
dami ir neprieidami pjie gi
lesnių kultūriškojo gyvenimo 
vertybių ,tai šalies kultūros ge
dimas ypatingai skaudžiai at
siliepia į tuos ateivių sluoks
nius.
narna "movie

Prof. Breasted nesenai 
reiškė National Academy 
Sciences, kad žmonija randa 
si priešaušryje nepalyginama 
a ukštesnės c i v i I izac i j os.
kaip dabar kad yra. Tą savo 
tvirtinimą jis parėmė ilgais 
archeologijos tyrinėjimais ir 
išvadomis, kad žmonija, ne
žiūrint į užeinančias katastro
fas ir vienos ar kilos pader
mės visišką išnykimą, paleng
va, vingiuotai vis tik žengia 
pirmyn. Tokia yra nuomonė 
ir daugelio kitų žymių istori
jos tyrinėtojų.

Tačiau ‘tai 
žmoniją; bet 
dal iš atskirų 
žesnių tautų, 
skirų, pavienių žmonių 
vaizdas vra visai kitoks. Tose 
lenktynėse pirmyn nėra pagal
bos nei pasigailėjimo. Kas at
siliko, kas suklupo, apsnūdo, 
per to galvą kiti jau lipa ir to
kiam jau sunku beatsikclti ir 
kitus vytis. Taip yra su pavie
niais, taip ir su ištisomis tau
tomis. Toks yra Evoliucijos 
įstatymas. Žiaurus, bet teisin
gas: natūralūs parinkimas, ap
sukresniųjų išlikimas, geres
nių rūšių iškilimas. Ir kas 
svarbiausia, kad dėl tautų ar 
pavienių asmenų išnykimo nie
ko kito negalima kaltinti, kaip 
tik pačius išnykusiuosius. Pri
gimties yra duota visai žmo
nių veislei vienodi gabumai, ir 
nuo pačių žmonių priklauso 
tuos gabumus išvj 
aukščiausio laipsnio 
apleisti. Vystydami, 
apleisdami 
žmonija 
—vieną dagą 
jos vietoj išbujoja 
dedama išnyk ilsiosios 
kultūros palikimus^ aukščiau

• MIDWEST STORES
KOPERATYVAS 226 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ,

NAUJIENOS, Chicago, III,

nio vakare, gegužės 13-tą, ka- 
, Lukošiaus nebuvo na- 
o .p-riia Lukošienė išėjo 

bute, pasiliko tik 
viena 8

»■ ..................    'I JI
epochą,, kokią

Flavorep ?

MO.

savininkai yra įvairių tautų, kurių

KAD PAGELBĖTI ŠVĘSTI “JUBILIEJAUS SAVAITĘ” 
mes teikiame niekad pirmiau negirdėtas vertybes!

Žemiausios kainos ant augščiaitsios kokybes prekių

PėtnyČioj ir Subatoj, GEGUŽES 15 ir 16
•

CUKRUS GANUL1UOTAS 10 SVARŲ 47 C
C< VTI7C<nn A CJ “Elmdale” Ūkiškas.

100 nuoš. Tyras 26’c SSr
MILKAS PET, BORDEN’S, 

CARNATION Tik 7c
SRIUBA ■ VAN CAMP’S 

TOMAČIŲ Tik 5c
MORKVOS * NAUJOS 

ŠVIEŽIOS
RY8U- 0V LYS

SARDINKOS ' “B and SM-RŲSIES. 
TYRAME ALIEJUJE 5c n^

J*
t‘LUSK”. RŲSIES 
No. 1 AUGSTIKpNAI 14c NAŠ

AVIETES
x • •

“MIDWEST” 
RAUDONOS 9 unc. 2 Kn*r 25c

ŽELATINAS “Jack and JilI” Dezerfui. 
įvairių prieskonių W pak. 19C

SUPER SUDIg “BEADS OF SOAP” • J 23c liat'I...
CLjMAX

►

SIENŲ POP1ERAI 
VALYTI 31 ož 23c

KIAULIŲ KOJOS SHaulv
f. „

«19c
KAVA r ;

Midwe$t ŠVIEŽIAI 
SPRAGINTA • - 21c ST

KAVA Midwest “De Luxe” 
VAKUMU PAKUOTA 34c r”
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DEFICITAS FEDERALINIAM IŽDE

Jungtinių Valstijų iždo pajamos, dėl ekonominio 
krizio, taip sumažėjo, kad kas mėnesis darosi jame 
vis didesnis deficitas. Baigiantis balandžio mėnesiui, 
deficitas buvo pasiekęs jau $879 milionus dolerių ir ma
noma, kad už visus biznio metus bus jo parodyta dau
giau, kaip bilionas ir šimtas milionų dolerių.

Bet kuriai kitai valstybei bilionas su viršum dole
rių deficito ižde butų baisus dalykas. Dėdė Šamas dėl 
to dar nesubankrutys, nes jisai yra labai turtingas ir, 
reikalui esant, lengvai gali užtraukti paskolų.

Bet dabar visi mato, kad iždo sekretorius Melio
nas anaiptol nėra toks didelis genijus, kaip apie jį bu
vo kalbama. Kodėl jisai negalėjo pramatyti, kad 
deficitas, ir surasti naujų šaltinių jį padengti?

Lengviausia butų buvę padidinti iždo pajamas, pa
kėlus tam tikrus mokesnius — sakysime, stambiųjų 
kapitalistinių korporacijų pelnams. Bet sekretorius 
Melionas elgėsi atbulai. Daugeliui korporacijų ir atski
rų kapitalistų jisai šimtus milionų dolerių sugrąžino, 
pripažindamas, kad jie, mokėdami taksus, buvo “per
mokėję”.

bus

VĖL “SABOTAŽO SĄMOKSLAS”

Sovietų slaptoji policija, OGPU, sakosi susekusi 
geležinkeliuose platų sabotažo sąmokslą. Ji jau suėmė 
46 geležinkelių tarnybos žmones ir atiduos juos teis
mui. Suimtieji kaltinami, kad jie pavogę (!) šimtus 
krovinių vagonų ir tyčia negerai leidę traukinius, kad 
butų diskredituota valdžia.' *. ’ 1

Jeigu šis sovietų žvalgybos pranešimas yra teisin
gas, tai reikia pasakyt, kad tur-but niekur pasaulyje 
nesideda taip, kaip bolševikų Rusijoje. Visur pasitaiko, 
kad vagys ką nors nukniaukia iš geležinkelių stočių 
arba iš traukinių; bet Rusijoje vagiama ištisi krovinių 
vagonai, ir dagi šimtais! Visur yra neištikimų, nesąži
ningų ir apsileidusių tarnautojų; bet sovietų Rusijoje 
tarnautojai daro sąmokslus, kad butų diskredituota ir 
jų tarnyba ir tie, kurie juos samdo!

Mes esame daug girdėję bolševikų lakštingalas 
čiulbant, kad “matuškoje Rasėjoje” darbo žmonės dir
bą sau, o ne kokiems ten išnaudotojams, kaip kapita
listiškose šalyse, ir kad todėl jie atlieką savo pareigas 
didžiausiu pasišventimu. Bet pasirodo, kad bolševikų 
tarnautojai neturi net paprasto lojalumo toms įstai
goms, kurioms jie dirba. Jie varinėja kerštus, o ne sa
vo pareigas atlieka.

O gal tas sovietų žvalgybos pranešimas apie są
mokslo atidengimą geležinkeliuose yra neteisingas? 
Jeigu taip, tai tuomet kriminališką sabotažą daro pati 
žvalgyba, kuri melagingai žmones kaltina ir areštuoja!

Taip vienas, kaip ir antras atsitikimas nelemia 
nieko gero bolševikų valstybei. Ji pūva nuo viršaus 
ba nuo apačios — arba gal iš abiejų galų.

s AR MAŽAS BANKAS GALI BŪT SAUGUS?

M žthonSnhš ttŽ depOžitUš? fiank&i p^ėtus Žmonhį pi
nigus leidžia apyvarton, kas paprastai yra atliekama 
paskolų davimu. (

Pinigai skolinama privatiškie’ms žmonėms ir biz
niams,'skolinama, ant “notų”'(vekselių), “morgičftį” ir 
įvairių užstatų. Kokioš rųšies paskolas duoda didieji 
bankai ir kokios — maži bankai? ‘

Didieji bankai finansuoja stambiuosius biznius ar
ba didėlius bizniškus sumanymus. Kaipo užstatą už 
paskolas jie ima kompanijų šėrus, bonds’Us ir “jnorgi- 
čius”, taip pat, žinoma, ir stambių biznierių notas.

Kuomet visi bizniai eina gerai ir neša pastovų pęl- 
ną, didieji bankai daug uždirba. Bet jeigu biznį ištinka 
krizis ir nupuola vertė tų užtikrinimų, kuriuos bankai 
yra paėmę už savo paskolas, tai jiems kartais pasidaro 
labai ir labai riesta. Sakysime, bankas buvo davęs pa
skolą statytojams apartamentinio namo, kurio vertė 
“gerais laikais” buvo pusė miliono dolerių, ir turi to 
namo “morgičių”: ką jisai darys su “morgičiu”, jeigu 
apartamentų rendos nebepadengia ne namo užlaikymo 
išlaidas? v i |

Po didžiojo kracho Wall-strytyje, 1(929 metų pa
baigoje, daugelis stambiausiųjų Amerikos bankų pateko 
į keblumą da ir dėl to, kad staigiai nukrito “atakai” 
(Šerai), kuriuos jie turėjo, kaipo užstatus už duotas 
dideles paskolas.

Mažas, bet atsargiai vedamas bankas šitų bėdų 
gali išvengti, kadangi jisai duoda paskolas ne tiek 
bizniams, kiek žmonėms. Visų-pirma, jisai skolina be
veik visuomet tiktai tiems, kuriuos banko vedėjai as
meniškai pažįsta. Antra, dauguma jo paskolų susideda 
iš nedidelių sumu — todėl nėra pavojaus, kąd susyk 
pasidarys stambus nuostolis, vienai-kitai paskolai žu
vus. Trečia, žymi jo duotų paskolų dalis yra užtikrin
ta “morgičiais” ant gyvenamųjų namų (rezidencijų). 
Tiesa, neretai pasitaiko, jogei žmogus nė už savo rezi
denciją nepajėgia mokėti; bet tai jau yra blogiausias 
atsitikimas. Gali žmogus be daugelio dalykų apsieiti 
— be automobiliaUs, be švarių rūbų, be pramogų, ir net 
be to, kas yra reikalinga jo sveikatai; bet jeigu jisai 
turi savo namelį, tai jisai įsikibęs į jį laikysis iki pa- 
skutinosios. Ir, iš tiesų, pasidairęs gyvenamuose miestų 
dalyse, retai surasi, kad butų tušti vienos arba dviejų 
šeimynų namai; o tuo tarpu neužimtų “flat’ų” dide
liuose apartamentiniuose namuose yra tiek ir tiek.

Del visų šitų priežasčių mažo, bet t solidiškai tvar
komo banko biznis yra, bendrai imant, ne tiek rizikin
gas, kaip didžiųjų bankų, kurie vaikosi J paskui milži
niškus pelnus ir daro visokias spekuliacijas.

Šį dalyką ipes laikome reikalinga /pabrėžti ypač

vai. ryto, kai mes 460 revoliu* 
cionicrių susirinkom po ta pa
čia pastoge, kur anąmet kėlėm 
revoliuciją prieš SLA buržua
ziją. Sakau, net koktu ir pa- 
mislyti! Da metų nepraėjo, kai 
mes kėlėm visi bendrai 
revoliuciją prieš SLA fašistus, 
o dabar turim toj pat vietoj 
kelti revoliuciją ir fuituolis 
patys tarp savęš. Rimtai kal
bant, po teisybei pasakius, tai 
tikras kvnihtmati kokį lik gali
ma įsivalzdiioti. Generolai su
sipešė, o mes prasti darbo 
žmonės turim stoti į kovą ir 
už juos faituotis. Kaip kvaila 
ir heloginga I...

Buvo jau po vienuoliktos 
valandos, kai musų generolai 
sukomandavo sėstis. Susėdom 
nebežinodami, kuris priešas, o 
kuris draugas. Gretimai sėdi 
ir juodas brolis. Suskaičius, 
pasirodė, kad drtfugas Mizata 
turi 262 kareivius, o opozicijos 
priešas draugas šarkiunas 201. 
Aišku, kad turint didesnę ar
miją su geriau išlavintais ir 
apginkluotais bimbiškom boni- 
bbm kareiviais kovą laimėt bu
vo nebegalima. Prie to genero
las Pruseika, visuomet pratęs 
įuosti ginklą, kuomet tenka 
stoti į atvirą mūšį, taip ir šį 
kartą, pamatęs Limbinių stip
resnę spėką, jis nuleido rimu
kas ir be didelių kovų pasida- 
vė.

Sėdėjom per višą dieną ir 
klausėmės. įvairių kalbų; tarp 
kitų kalbų išsiaiškino, kad 
“Vilnies” spaustuve ir visas 
jos turtas buvo savo laiku už
grobtas nuo Lietuvių Socialis
tų Sąjungos, ir dabar, vadina
si, mes suvažiavę nepajėgiam 
pasidalinti tuo grobiu. Gaila, 
bet aš turiu pasakyti, kad Vi
sa tai pilnai atatinka šių die
nų plėšikų besidalinimą sveti
niu grobiu.

Sakoma, kad bėdų pilnas 
svietas, bet aš turiu pasakyt, 
jog pas mus jų yra daugiau
sia. Ne vien kad musų genero
lai nebeteko galvų ir kovoja 
tarp savęįi,. |)et ir lųųsų finan- 

, ■, va v,- . «. . . ., i i sai visai susmuko. .Darbinid-dabar, kada stambusis finansinis kapitalas veda smar- kam a]g0S, /nemokėtos po ko
kią propagandą s?vo naudai, stengdamasis suimti į hįas savaites^ už popierą irgi 
savo nagus visus žmonių pinigus. -Žmonių padėtis pa- bilos nemokėtos, o sanvičių iš 
sidarytų daug blogesnė, jeigu išnyktų ..nepriklausomi Maskvos negaunam. Atrodo, 
apielinkių (neighborhood) bankai, kurie ir saugumo, r““1' bankr.ulas žiuri tiesiai į 
ir .patarnavimo atžvilgiu nėra nė kiek blogesni už -di- S '1J2 
dziuosius vidurmiescio bankus. biškai-prubeikiška komedija,

 Į kurią juodu suvaidino gegtt- 
•V ... I ■ ■ - . . !k”

mus is abiejų Dabar aš džiaugiuosi, kad par- 
ant kojų ir f ai- vykau namo su sveika nosia 

ir dalinai su prasiblaiviusiu 
gegužės 10 d. (tą j protu. Mat, pradedu pasveikti 
įvykti generalis 
visi rengėmės ir 
& vietą.' Sėdom

mausią užtvirtinimą esamo čftf- 
fėrio”. Gi ant ketvirto pusla
pio tos pačios “Tiesės” išspaus
dinta didžiausia skelbimas to 
jų “susivienijimo’’ kur sakoma: 
“Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas yrh inkorporuotas NeW 
Yorko Valstijoj” t ■ <

Bolševikų “susivienijimas” 
dar neturi “čarterio”,' bet jau 
“inkorporuotas”,..' ■ O kad bolše
vikų “susivienijimas” “čarte- 
rio” dar ir iki šiol neturi, tai 
tą ir Pruseika’ pripažino kalbė
damas Rockforde gegužės 3 d. 
šių metų.

Bolševikų spauda ir kunigų 
“Draugas”—lai melagių dvy
niai. Kunigų ^‘Dradgas” užsi
merkęs meluoja, kad Rusiją 
valdo socialistai. Tačiau šiandie 
ir maži vaikai žilio, kad Rusijoj 
bolševikai-komunistai valdo sU 
diktatūra, kurie nė žodžio nė 
spaudos laisvės kitiems nepri
pažįsta, ir tą viską’ yra panai
kinę, o socraldjhnbkratus kem
ša j kalėjimus ir šaudo. Taipgi 
ir Čia Amerikoje kiekvienas, 
kuris tik nėra aklas, mato skir
tumą tarpe socialistų ir bolše- 
Vikų-—Stalino garbintojų. Tai
gi, kodėl kunigų “Draugas” 
kaip pasamdytas meluoja?

Kunigai “iftbklna” žftlohes 
^DieVO prisdkymų”, o pilys Sa
vęs nepasimokina. Juk “Dievo 
prisakymas” Sako; r‘nekaibėsi 
neteisybės prieš artimą savo”. 
6 gal “Draugas” mano, kad vi
si jo skaitytojai absoliutiški 
nežinėhai.

Jeigu “Draugas’ tnaiio, kad 
melais jis padaugins ; skaičių 
* .~.n ■ m •...  t, i^,« ■■ Z

savo sk&itytojų, arba ką kitą 
atsięks, tai jis labai klysta, nes 
šiandie ir “Draugo” skaityto
jai nėfa jau toki x ignorantai, 
kad visiškai .dalykų bepažintų.

Po Išspausdinimui “Naujieno
se0 p. BaČiuno padaryto pasiū
lymo Susivienijimui duoti že
mės plotą dykai steigimui prie
glaudos namo (Michigan vals
tijoj, Taboro ukėje) kažin ko
dėl SLA. organas “Tėvynė” iki 
šiol nieko SLA. nariams apie 
tai nepranešė?

“Tėvynės” redaktorius, kuris 
sakosi, kad jam “labiausiai ru
pi” SLA. narius informuoti tik 
taip, kaip dalykai iš tikrųjų 
yra, dabar jis apie tai nė mur- 
mur...

Reikia stebėtis, kokių šian-. 
die žmonių yra, turinčių “geras 
akis’\ šitie Žmonės pirmiaus 
išblauroja laikraštį ir jo vedė
jas skleisdami šlykščius popier
galius, o paskui apsisukę štai 
atlehda j tą patį laikraštį su 
savo “raštais”.

šitas mah prisimena, patėmi- 
jus “Naujienose” straipsnį vie
pto iš “Liaudies Tribūnos” “šta
bo” apie tvėrimą “liaudies są
jungoj”. ‘

Skaitydamas “Naujienas” per 
daugel metų, aš patyriau, kad 
“Naujienos” ne tik turi plačių 
pažvalgą, bet ir labai toleran
tiškas laikraštis, nes jos savo 
špaltose suteikia Vietos ir tiems, 
kurie jas ir jų vedėjus apter- 
šia.—Kalvis.

PasteMjimasRailioKlaiisylojams

ar-

pi-Kilus žmonėse abejonių apie padėtų bankuose 
nigų saugumą, mums daugelį kartų teko girdėti klau
simas: ar mažesnieji bankai gali būti taip pat patikimi, 
kaip didieji? r ■ ' ’

Taip, gali. Mažas bankas gali būti ne tik taip pat 
saugus, kaip didelis bankas; bet gali būti net ir už jį 
sargesnis.

Banko saugumas priklauso , daugiausia nuo šių 
dviejų aplinkybių: nuo to, kokie žmonės jį veda, ir nuo 
to, kokius rųšies biznį jisai daro.

Aišku, kad jeigu prie banko vedimo prisiplaka ko- 
kie .sukčiai, kurie., neatskiria banko kasos, nuo savo ki- 
seniaus, tai toks bankas gali bite kada pražūti, nežiū
rint, ar . jisai yra didelis, ar mažąs. , Iš . didelio banko 
galima tik daugiaus pavogti, negu iŠ mažo ** tai visas 
čia -skirtumas.

Kad bankas butų saugus, reikia, kad jo vedėjai 
būtų teisingi žmonės, .Bet to dar nepakanka. Jo saugu
mas pareina taip pat nuo to, kam jisai dudda pinigus 
ir kokius užtikrinimus jisai už tai ima; Bankai saVo 
spintose pinigu nelaiko, nes jeigu jie laikytų, tai kaiį? 
pasidarytų jų petos ir tie nuošimti, kūrinos jfe

Skaitytojų Balsai

Bolševikiškai komu
nistiška revoliucija

Buvo tai gegužes mėnesis ir. 
viskas ant žemes augo, plėtok 
josi, medžiai leido savo lapus 
ir žaliavo. Gamtos vaizdai ne- 
išpasakytai visur buvo puošnus! 
ir kiekvieną, gyvybę pavasario 
gamta savo neišpasakytu gro
žiu gaivino ir šaukė prie atbu
dimo ir kovos. Nemaniau, kad 
kas nbrs bandys užginčyti, jog 
žmogaus kūnas tokių dalykų 
nėbejaučia. Kaip žinoma, žmo
gus turi penkis kūno pajauti
mus ir kiekvienas iš tų pajau
timų nustato savo diagnožą 
tik tuomet, kuomet jis ko nors 
yrą paliestas, šiuo kartu mus 
paliete bimbiškas, komunistiš- 
kai-bętŠevikiškas slėgimas ir 
neįmanomai troški Atmosfera, 
kuri prilygsta Chicagos stok- 
jardų dvokimui, ir tą kęsti il- 
giuus buvo nebegalima...

Musų generolas Prųscika, ku
ris labiau pajautė tą nepaken
čiamą slogą ir bimbišką at- 
morferą šaukė’ mus stoti prieš 
tą visą j kovą. Bimba būda* 
mas didesnis naehalas už visus 
ir gaudamas paramą iš Mask
vos, pastebėjęs musų apsigyni
mo judėjimą, užkamaiįdavo 
savo komunistišką armiją, Reiš
kia, susidarė du frontai, ~* 
vienas oportunistų sklokinirfkų, 
vadovaujamas drhųgo L. Pru- 
seikos, o antras — komunistų 
linijos išlaikymo, vado vau ja*

—-------------------- 1------------------  kurią juodu su vaidino gegtt-
du, taip sakant, generolai su- k^s 10 d. Mcldažio svetainėje 
komandavo ----- iV > - --- « . _ .
frontų stoti 
tuotis.

Artinantis 
dieną turėjo 
mušis) mes 
vykom j kovo 
j buTžuazijos išmislus-automo- 

leidbmės Chicagos 
i važiavom iš rytų,

|ir dalinai su prasiblaiviusiu

nuo komunistiškos ligos.
— Vilnies Šerininkas

ir..'1' ;..... ‘ Į-.I 'L.~. ir “

PASTABOS
Bolševikų “Tiesa” iš vasario 

2 d. š. m. ant pirmo puslapio 
pasakoja apie savo “susivieni
jimą”, kad kaip greit Užbaigs 
verbavimą penkių šimtų narių. 

I &ew Yorko' valstijoj, taip greit 
[viskas bfts įteikta Valstijos ap- 
draudos deparlabientui, ir tada* 

. ■įn„,,1Įl-,.|,įįii,įį, niįĮdį iiinnnij i.     ruZiliMiiri Į ijfl.

Pirmas mušis g

bilius i 
link. ,.Į 

' kiti iš vakarų, treti iš pietų, o 
ketvirti iš šiaurės. > Reiškia, su
kilom iš visų kraštų ir rita
mės į nuskirtos1 .kovos lauką. 
Ūpas pas visus komunistiškai 
revoliucionieriškas, ir visi ti
kimės laimėt taiišj. Štai jau ir 
Chicaga arba, tikriaus sakant, 
kovos laukas. Pirmas 
įvyko penktadienio vakare Lie
tuvių Auditorijoj, čia buvo di- II 
Gelis susirėmimas abiejų fron
tų, ir po ilgos' kovos baubian
čių ir trlukšmuojančių ’prušei- 
kiškų bombų, įjįrfną mūšį laimė
jo ’ generolas kimba su sšvo 
šalininkais ir visą armija J 
Jei prisimint to mūšio vaizdą, 
lai jis buvo labai panašus į 
anų metų- mųšį įvykusį S L A 
seime. Bimba, bijodamas, ka<| 
nebūt jam riestai, buvo 
kvietęs policiją, kad Ti ap|(hfe[ 
tų nuo puolančių ( priešų* 
kas jam ir pavyko. Visa nak
tis buvo nerahil ir, kiekvienas | 
nekantriai laukėm sekmadie
nio ryto, t. y. galutino mušto.

f '' ' n’ ' : f I
Sekmadienio rylas Jmyo uh- 

Sihiauiiklęs I ir ■1 protarpiais iiįp. 
O kadangi yra žinoma, ’jbg 
revoliucija lijaut negali įvyk
ti, tad ir pas iuųs visus kdrš-Į 
to 1’eVoHučitiis Bolševikiškus 
lipas pradėjo atslugti, bet, ne- Į 
žiūrint į tai, rimtai laukCpr 
mušto vnilanclbs. BUVo jatV 101

Iš priežasties, kad šį sckniadiCriį tautiški) “ba’se bąli* 
serijų žaidimą? feus broadeastinamas per chain stotis 

nu£, 2. iki 4 vai. nedėiioj po pietų

Peoples Furniture Co.
> Radio Programas iš

WBBM Stoties
' į' ’ , 770 kUocykles

Daf ’ir sekantį sekmadienį tapo perkeltas nuo 4 iki 5 
Vai. Į)t) |iWtų itaujit Chicagos laiku. Toljatis ir vėl bus 

Meldžiame užsistatyti savo radio, 
. bes bus labai žingeidus programas.

’; j ■j4' . •
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reguliariu laiku.
}

ii.>. .Ibhiiiiri > , w I!

•' *: - ..■ ■ » ■ • r

Saugumas,
SUTAUPINKIT dalį to ką jus Uždirbate. GATAVI PINIGAI pastato 

slratėginču pozicijon' į pasisekimą. Jeigu, jus Unite ambicijos — 
atsiekti — yra reikalinga, kad jtlB TALPINTUME!, jeigu jus 
atsiekti.
v. ; r. , t . ... XV.., .- ,■ I t. . J

’ Musų viršininkams Įnis inhlohu paiurli ĮmUs bile kokiuose finansiniuose daly
kuose, Ateiki to ir leiskite mums patattijmnS.

' v' >/. / • ? 'ii ‘..'i

Patvarumas
• kokį nors 

Jeigu jus tikitės tą
v j J ;7 .

jUs 
siekį 
siekį

MidlantfNational Bank ^Chicago
• 1 ■ Ąrehtr'Ąvitp^^

Kapitalas ir Perviršis $350,000.00
■' - > Narys

Fedefal Rcs'erve 
’ sy31““1 •...

Po
Jungtinių. Valstijų Valdžios - 

Priežiūra
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■ r . ;
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kiek Ameriko išleidžia 
pasivažinėjimams

Kiekvienas vyras, moteris ir 
vaikas Suv. Valstijose pereitais 
metais vidutiniai išleido po $40 
tik pasilinksminimo pasivažinė
jimams, praneša Chicago Mo
tor Club. Viso labo amerikie
čiai išleidžia per metus kelio
nėms/ namie ir užsieniuose $4, 
915,000,000. Dauguma tos su
mos išleista pasivažinėjimams 
laike vakacijų po Suv. Valsti
jas. Tokiam milžiniškam išlai
dumui prisideda kelių geru
mas; dabar nuvažiuoti 300-— 
400 mylių vadinasi labai ma
žas kelias, o automobiliams 
kaskart gerėjant ir pasivažinė
jimai užima vis platesnes sri
tis. Laike paskutinių penkių 
metų važinėjimas yra dvigubai 
padidėjęs.

North Side
........... .

“BijunSfia” parengimas

Rytoj, geg, 16 d., t. y. šešta
dieny, North Sides jaunuo
lių draugijėle “BįjųnČliš”, ren
gia pramogų vakarą Masoiiic 
Temple svct.» 1547 N. Leavitt 
St. Pradžia 8 vaL vakaro.
. Programas bus turtingas 

muzika, dainomis, duetais, 
kvartetais, solo ir muzikos 
gabalėliais. Be to dar bus su
vaidinta komedija 
ko Liga”, 
šokiai iki

Masoiiic Temple svetaine 
yra gerai 
čiains. kaipo jauki ir švari vie
ta.

šis “Bijūnėlio” .parengimas 
bus paskutinis šį sezoną.

tfltra-violetinių 
SpinduliųNau

dingumas

Nučiupo 500 galionelių 
bravorą

Probišenai užtiko bravoriu
ką įtalpos kokių 500 galionelių 
gyvenamuose namuose adresu 
1436 South 50 avenue, -Cicero. 
Areštuotas vyras, kurį, užtiko 
probišenai vietoje. Vyras pasi
sakęs esąs Joe. Kacienas.

Rodosi, kad jis lietuvis
Detektyvų skvadas suėmė 

Anthony Kissane, buvusį praei
tyje paskubusio “Tribūne” re
porterio Lingle asmens apgy
nėją. Kartu su Kissane tapo 
suimti ir nugabenti detektyvų 
biuran Thomas McCarty ir Mi- 
chael 
4957 
rasis, 
vis.

Kissane yra žinomas polici
jai, kaip asmuo, kuris nusiša
lina per toli nuo vadinamų 
gengsterių darbų.

Valentą, gyvenąs adresu 
West Madison St,"Phsta- 
atrodo, turėtą būti lietu-

Kodėl atsitinka auto 
mobilių nelaimės

Pasak Charles L. Rice, Chi- 
cagos Saugumo Tarybos prezi
dento, 68 nuošimčiai visų au
tomobilių nelaimių Amerikoje 
atsitinka deliai sekamų trijų 
priežasčių: 1—deliai to, kad kai 
kurie automobilistai per grei
tai 
kai 
da 
to,
listų, kurie yažiuoja 
kelio puse, 
žuvusių automobilių nelaimėse 
Amerikoje 1930 metais, 68 nuo
šimčiai tų nelaimių atsitiko de
liai minėtų aukščiau trijų prie
žasčių.

važiuoja; 2—-deliai to, kad 
kurie automobilistai neduo- 
kelio kitiems, ir
kad esama tokių automobi-

kairiaja 
Iš 33,000 asmenų,

deliai

“Jonū- 
Po progranio bus 

vėlai nakčiai.

žinoma northsidle-

Galbūt jokis kitus moderninio 
piokslų atradimus nępasivodė tiek 
naudingas, kaip atradimas ultra- 
violctįnįą spindulių. Kiekvienų die
nų siirahdarhi vis nauji budai tų 
ypatingu spindulių vartojimui, kas 
neša naudų žmonijai, darydami jų 
sveikesne. .

Ulita-violetinius spindulius pir
miausia surasta saules šviesoje. Ta
da mokslininkai, su pagalba elekt
ros. pagamino .Altra-vloletinįų spin
dulių mašinų. Industrija tuojaus tuo 
Easinaudojo ir OmO plačiai vartoti 

ias mašinas įvairiems procesams, 
pav. radiacijai cigaretų tabako.

Slaptas kaitinimo pi*occ.sas, arba 
spraginįmas, kuris yra vartojamas 
Lųcky Strike cigaretų gaminime, 
taipjau užveria ir ultra-violetiuius 
spindulius. Kiekvienas Žino, kad 
šiluma valo, taip kaip saulės šviesa 
nokina. Todėl spraginimo procese 
vartojimas ultra-violetinių spindu
lių, kUriems prilygsta tiktai noki
nanti Vasaros saulė, yra dvigubas 
užtikrinimas, kad kenksmingi erzin
tojai tampa pašalinti Ir kad todėl 
Lucky Strike cjgarctai yra tuo pa
daromi švelnesni gerklei.

(Apgarsinimas)

* >: v •
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■ KAUJlteNdS, Chicago, 111..

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

' ’ ■ ■: '■ ' ’ - < ‘ -!.•

16 prašo LietiNot žmonėsir 
tiįp pataria Lietuvos barf®

Ja. »»■>

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Graboriai

S. D. LACBAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
V ■ ’ ■ .

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžia atsišaakti, o mana 

darbo busite užganėdinti.
Tel, Roosevclt 2515 arba 2516

2314 W. 28rd Pi., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 .

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

------- O-------

įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue leland Avė.

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

Res. Phone Fairfaz 6353

M

JURGIS AMBROZAITIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ge
gužės 13 dieną, 7 valandą vaka
re 1931 m., sulaukęs 43 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Jurbarko parap., Mantvilių kai
me. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime se
serį Oną, švogerį Jokūbą Metri
kus, dvi anūkes — Oną ir Mari
joną ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Vincentą, dvi pusseseres — Kot
ryną ir Marcelę.

Kūnas pašarvotas, randasi 5617 
W. 6Jrd Place, CIearing, Tel. 
Prospect 60 V2.

Laidotuvės įvyks 
gūžės 16 dieną, 9 
namų bus nulydėtas 
kapines.

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

Nuliūdę liekame,

Sesuo, Svoyeris, Anūkės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

subatoj. ge- 
val. ryte iš 
j Tautiškas

Ambrozaičio

JONAS VALANTINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 14 dieną, 10 valandą ryto 
1931 m., sulaukęs 52 metų am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Uliūnų parap., Dudonių kaime. 
Amerikoj išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
Lietuvoj moterį Anastaziją, 3 sū
nūs — Jurgį. Kazimierą ir Anta
ną, vieną dukterį Marijoną, sese
rį Marcijoną. Amerikoj pusbro
lį Juozapą Valantiną.

Kūnas pašarvotas, randasi S. D. 
Lacbavich koplyčioj, 2314 W. 23 
Place.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gegužės 18 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Valantino gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami , dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdęs lieka

Pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. D. Lacbavich, Telefonas 
Roosevclt 2515.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
/ • - .

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct, 

Telefonas 

Cicero 3724

*

Lietuvos Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

M 03 S. Hahted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai, vakare

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

. Pboųe Boulevard 8483 , 

jLjJKi* IVJLAjvIjrJDjJtvJLo 
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 

---------O---------

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

,Rez. Tel. Kenwood 5107 
------- O---------

9252

p t i e 
duodu 
eleetrie

Phone 
Hemlock

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

MII. I> I IIII  ....................... II   ........................... ■

Telefonas Yards i138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzaihuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokieųis reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Akių. Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

2400 W. Madison Su

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
---------O--------

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. 

.--------- -o--------- -1—

Rezidencija Tel. Midway 5512 lt 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergiu 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais Ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.
■ ............. -r-— - —- ■■ ■ -......... —

Ofiso Tel.
Rez. Tel.

DR. A.

Victory 6893 
Drexel 9191

A. ROTH
IR CHIRURGAS

Halsted St., Chicago

GYDYTOJAS

Ofisas: 3102 So.
arti 3 1 st Street

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

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Deąrborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Td. Boulevatti 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PaįengVins 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 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

A. A. OLIS 
R. A. VASALLEA. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUQTOJAS 
Didelė ir gtaži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevclt 7532

PADĖKAVONĖ

HELEN DOMBROWSKI 
kuri mirė gegužės 8 dieną, 1931 
m. ir palaidota tapo gegužės 12 
d., o dabar ilsis Tautiškose kapi
nėse, amžinai nutilus ir negalėda
ma atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišąlinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dekavojame p. Paul Stephens už 
jo širdingą prakalbą, p; Petkevi
čienei už jos taip ihalonų atsineši- 
mą ir už 
Graboriui 
mandagų 
mą musų nelaimei ir pagalios dė- 
kavojame r ’

. laidotuvėse žmonėms; o tau musų 
mylima dukrelė ir sesuo sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,

Motina, 7'ėvas, Brolis 
ir Giminės.

3016 W. 47th St.
Tel. Lafayette 5197

tai kad užpirko Mišias.
p. Syrevvičiui už jo 

patarnavimą ir prijauti-

visiems dalyvavusiems

MYKOLAS BIKULČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 13 dieną, 7:40 valandą va
kare 1931 m., sulaukęs 39 metų 
amžiaus, gimęs Ežerėnų (Zafasų) 
apskr., Salako parap., Plavėjų kai
me. Amerikoj išgyveno 21 me
tus. Paliko dideliame nuliudime
moterį Oną, po tėvais Dobrovol-
skaitę, 4 pusbrolius — Petrą, My-Z 
kolą, Pranciškų, Ignacą Visokavi
čius ir pusbrolį-Mykolą Alkimavi- 
čių ir gimines, o Lietuvoj motiną 
Grasildą, 2 brolius ir 2 seseris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 7132 S. 
Talihan Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
gegužės 18 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
namų į Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos Bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Bikulčiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Undertaking Co.
. A, Pakorny 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel, Canal 3161 /

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

balsamuotojas 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

demiška koplyčia 
veltui.

j 103 S. Halsted St. 
Chicago, UI.

Tel. ‘Victory 1115

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Canal 2118 ’
, Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 - Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9. ryto iki 5 vaL vak. 
'3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Snbatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

8

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. boulevard 7589

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

Tel.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Deąrborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
..... . — , .....;■ . ................ ............

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kanipas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIA^ LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiam 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės, 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088 
u ‘l....

iki 9

St.

lubos

4

0036

2 iki 
10

3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto

dėl

Švarus Drabužiai 
ilgiau laiko

Ar jus žinote, kad palaikymai; 
drabužių švariais ir nuprosytais pra
ilgina jų amžių?

Purvai ir dulkės suėda audeklų, 
lodei tankus valymas netik padaro 
gražesniais, bet ir yra gera eko
nomija.

Security .Master Clciincrs, 159 N. 
State St.. pagelbsti Chicagai būti 
švariai. Jie išvalo ir nuprosija bi- 
)e kokių dirsę ar siutų už tiktai 
79c. Bet reikia pačiam atvežti ir 
atsiimti, nes lai yra veik pusė re- 
guliarės kainos. Duodant du ar 
daugiau siutus išvalyti, dykai iš
valoma' moterų pirštinės ir skry
bėlę. ».>, , t

Security Master Cfęaner- yra už- 
tikima įstaiga, valdoma Ir operuo
jama lietuvių. Brolis Ir sesuo Petre 
ir Helena Kūles, yvtlėjnh 'yra val
kai p.p. George Kulcšų .

JURGIS ŠIAULIS

šiuo pasauliu ge
di 00 valandą va- 

sulaukęs 36 metų 
Erubiškių kaime, 
Tauragės ap.

dideliame 
sūnų

Didelis smagumas

Pypkės ir
Cigaretų

Ruky
tojų

gūžės I 3 dieną, 
kare 1931 m., 
amžiaus, gimęs 
Eržvilko valsč.,

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Oną, sūnų Jurgį, brolį 
Antaną, dvi pusseserės « Leoka
diją ir Barborą ir gimines. Lietu-' 
voj motiną, du broliu ir dvi se
teris.

Kūnas pašarvotas. randasi J. 
Radžiaus koplyčioj 668 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks subatoj. gegu
žės 16 dieną, 1:00 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio šiaulio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir' atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

Vaikai, Brolis ir
Giminės. y

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. Radžius, Tel. Canal 6174.- i ’ ■ • ’ . ; '

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingų ir rannj 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai^ ręikalingas.,!

J. F. EUDEIKIS
' ; i JŪSŲ GRABORIAI '

, . Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 ’S<l Halsted Street 

^Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 ilU 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
\Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Tel. Kemvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ii ketvirtadienio

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Vai.: kasdien nuo 10 vai. ryto 
vai. vakare. Nedėliomis pagal sutartį

4847 West 14 Street
CICERO, ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

* Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG
71 TV. VJashington St.

Cor. Washington and Clark Su. 
Ofiso Tel. Central 2978 

\Namq Te!. Hyde Park 3395

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Namų Tel. Rayen$wood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Mihvaųkee Avė.
(kampas North ir Damen Avės) 

Tel. Brunewick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomis 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
Nędčliomis pagal susitarimą

,. i . '.... ■„............... ...

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telcphonat dieną ir naktį Virginia

Įvairus Gydytojai
MMMM^MMįMMMMMvUM***^**1^******^*********

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. t

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray' ir kitokius elektroj 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

R yda Pach 6755 ar Randolph 6800
m >11 l"*WI ‘......................  I

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

l OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS ‘

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9 
Telėphone Roosevclt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas . vidurmiestyje
• Room 24 M

One North La Saite Bldg.
One North La Saite St.

(Cor. La Salk and Madison 
Ofiso Tek State 2704) 4412

■ • »

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aoft. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 6o. Rockurell St. 
Tel. Republic 9723



PRANEŠIMAI

ios inuzi

CL ASSIFIED ADS

Englewood
Onos

Gegužės Karalaitė

SUMMERFASHK)NW)RU)

nuo

yra.

1SS1

MADOS MADOS MADOS

Phone Humboldt 8559

šaukitetai matai

6334 So. California Avt.
IŠPAR

Ui ,

per kratinę

(Vardas ir pavardė)

lubos RAKAUSKAS

______

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

nu
neš 

savo

JOE J. RIMKUS 
Irons, Mich.

Financial
Finansai-Paskolou

Penktadienis, geg. 15, 1931

Man 
musų 
“V

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

K i nūdienes laidotūvh

(Miestas*ir vaisi.)
, .. ... ; ;/..’/ . .

Fumiture & Fixtures 
’ Rakandabltaisai _

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

namas. Mainysiu j mažes- 
'own of Lake ar Bridgepor-

Kas nori didesnį

Tarp Chicagos 
Lietuvių

PARDAVIMUI pigiai delicatessen 
ir mokyklos reikmenų sankrova. 
Mažas įmokėjimas. Atsišaukite: 908 
W. 50 Place. Yards 55310.

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

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

PAAUKOJIMAS. 1929 Chevrolet 
Six sedanas, esantis pirmos klc- 
sos stovyje, kaip naujas, $130 cash, 
likusius per 12 mėnesių. Tclcfonuo- 
kit Hemlock 8716.

(Išmistas... bet panašus 
tikrenybę)

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

'. M. Parapijos svetainėj 
Eairfield Avė. Pradžia t

PASIRENDUOJA už $15 į mėnesį 3 
šviesus ir švarus kambariai, aliejinė 
drobe ant virtuvės sienų. 913 W. 20 St.

80 akru, geros triobos, gera žemė, 
centraliniamc Wisconsinc. Berge
nas. Kaina $2675 išmokėjimais. 3637 
W. 59th Place.

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

PARDAVIMUI 5 kambarių kam
pinis bungalow? moderniškas, karš 
tu vandeniu Šildomas. Nebrangiai 

7200 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
bungalow, A-l stovyje labai pigiai. Ap
leidžiu miestą. 6131 S. Albany Avė.

Brighton <Park.—Gediminas' Build- 
ing and Loan Association metinis 
narių dalininkų susirinkimas bus 
laikomas šjyakarų Nekalto Prasi
dėjimo P, 
-1100 S. 1 
vai. vnk. Visi nariai ir kviečiami su
sirinkti. Tie, kurie negali ypatiškai 
dalyvauti, malonės priduoti savo į- 
gnliojimas j bendrovės raštinę ne 
vėliau kaip 7:30 vai. vak.

----- J. J. Palekas, Sek r.

• Room 704-705
1608 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGįO

North Side. Jaunuolių draugijėlė Bi
jūnėlis rengia puikų įvairumų vakarą su 
perstatymu linksmos komedijos "Jonuko 
Ligar _ 1 .
nų, baleto, monologų, muzikos ir 11. Po 
programo šokiai 
7:30 vai. vak 
sonic Temple svetainėje, 1547 N. Lea- 
vitt St. netoli North Avė. 

—Kviečia Komitetai

NAUJIENOS,, ęjiicago, III, 
...............■ —■■■■ ■■ ••

suaukotus vntnikiis nnl rankų 
per tris blokus. Nuo ten auto
mobiliais palydovai nuvažiavo 
j bažnyčių.

z Educational 
____________Mokyklos____________  

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

PARDAVIMUI 2 lotai ir namas, 
kad pabaigti tvarkyti palikimą. 671 Sun- 
nyside Avė, Elmhurst, UI. Phone 
Elmhurst 4058.

Lietuvos Dukterų Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks šeštadie
ni, gegužės 16 d, 7 vai. vakare pa
prastoj svetainėj. Narės malonėkite 
visos būtinai dalyvauti, nes randa
si naujų reikalų apsvarstymui ir 
turėsim išrinkti darbininkes dėl 
išvažiavimo, kuris atsibus 17 d. ge
gužės (sekmadienį), Svilainio darže 
prieš Tauitškas kapines. Visos tu
rim dalyvauti šiame išvažiavime, nes 
bus gera muzika ir šiaip visokios 
žaismės. Taipgi keliolika dovanų lai
mėjimui. Pelnas skiriamas bedar
biams. Visi ir visos išvien prie 
labdaringo darbo Kviečia visus šir
dingai.—Draugija L. Dukt.

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

Margučio Piknikas 21 gegužio 
černausko darže. Dovanų duoda
ma “cašh” pinigais: $50.00, $25.00, 
$10.00 ir $5.00. Įžanga 50 centų. 
Galite Įsigyti tikietus išanksto Mar
gučio ofise. I.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadieny], 
gegužio 17 dienų, 12 vai. dienų, Chi
cagos Lietuvių Auditorium svet.

Nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turime svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi kurie esate pasilikę su mo
kėsi imis, tai būtinai apsimokėkite, 
nes liksite Išbraukti. P. K. nut. rast.

REAL ĘSTATE 
LOANS 8 INSURANCE 

Perkąru, parduodam, mainom 
lotu*, farmas, biznius vLct:“ 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Ąve. 
Tel. Lafayette 0455

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas, po 6 

kambarius, naujausi įtaisymai, vertas 
$16,500, bus parduotas už $12,500, 
arba priimsiu morgičių ar lotą j mainus. 
Namas randasi arti Marųuette parko.

Savininkas ’
Telefonas Republic 5551 -

Rusiškos ir Turšikos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 įA -

šeštadienį, gegužes 9 dienų, 
Lietuvių Auditorijoje buvo 
suvaidįntas nors neilgas, bet 
gražus niuzikalis veikalas 
“Gegužės Karalaitė.“ Statė 
kalbamų veikalų Chicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn, o 
jam gelbėjo p. Steponavi
čiaus vadovaujama orkestrą.

Vaidintojai ir vaidintojos 
“Gegužės Karalaitėje“ buvo 
čia augę dailės mėgėjai jau
nuoliai.^ O tai musų gyvenime 
turi didelės reikšmės. Mat 
musų jaunuolių jėgos pradeda 
užimti arba pamainyti pase
nusias.

Štai ir “Gegužės Karalaitę“ 
jaunuomenė gražiai suvaidino. 
O tai rodo, kad lietuvių pažan
gioji jaunuomene turi gerų 
dailės jėgų ir gali vaidinti ne 
tik trumpesnius Veikalus, kaip 
kad “Gegužės Karalaitę“, bet 
ir didelius kurinius. Taigi 
manau, kad visi tie, kurie ne
patingėjo pamatyti šį gražų 
muzikalį veikalų, nei vienas 
nesigraudina.

Nors kalbamas veikalas ir 
yra neilgas ir suvaidinti ima 
tik apie valandų laiko, bet jo 
muzika tur būt yra viena gra
žiausių iš visų veikalų, ku
riuos teko matyti lietuvių sce
noje Chicagoje. Ir tikiuosi, 
kad nei vienam nebūtų ilgu 
išsėdėti net keletu valandų 
žiūrint tokio gražaus veikalo

Iš Radio 
WCHI Stoties

. 1490 kilocycles

Nedėlioj, gegužio 17 
nuo 3:30 iki 4:30 po pietų 

Cbicagos laiku
Kalbės

F. ZAVIST
Temoje:

“GYVOJO VANDENS 
VERSMĖS”

Ir dar bus į klausimus 
atsakymai.

FARMA ant upės kranto, moderni! 
ki budinkai, Sodnas ir miškas, parduo 
siu arba mainysiu. "Aušra”, box 105 
3653 So. Halsted St.

DAILYDĖ—MECHANIKAS

Siūlosi jums padirbti naujus ar patai
syti senus "sun porch”, numaliavoti 
namus iš lauko ar vidaus, suve
sti elektrą, pataisyti elektrikinius moto
rus, ar fenus, perdirbti ar atnaujinti ra
šomus stalus, knygoms šėpas, rakandus 
ar ką jus turite pataisymui. Darbas 
aukščiausios rūšies — mokestis žemiau
sia, nuo dienos ar savaitės. Galiu išva
žiuoti ir vasarnamių pertaisyti.

1 oliau 
kantai vėl pasitiko procesijų 
Po pamaldų vėl tas pats pusi 
kartojo, 
kapines 
apie šimtas automobilių.

Prieš nulcisiant karstų į 
duobę, p. J. J. Bagdonas, ku
ris pažinojo Kiaudienę nuo 
pat jos jaunų dienų Lietuvo
je, prabilo trumpa kalba į su
sirinkusius. Retai kur galima 
išgirsti tokių graudingų kalbų, 
kokia pasakė p. Bagdonas šį 
kartų. Jo žodžiai ne tik gimi
nės,’/bet ir tolipHis draugus 
sugraudino, ir ne vienam aša
ra iš akių išricįęjo.

Nuopelnas, kad šios laido
tuves tapo surengtos taip iškil
mingos, tarpe kitų- priklauso 
ir šviesos draugijos nariams, 
pp. Riuriui ir Kaziui Švažui, 
kurie pasidarbavo tam, kad 
draugyste atiduo.tų prideramų 
pagarba/buvusiai savo žymiai 
narei už gerus jos darbus.

•1 tenka parašyti į 
kasdieninį laikraštį 

aujienas“ apie žymių švie
sos Draugijos narę, kuri išsi
skyrė iš musų tarpo pereitų 
penktadienį, palikdama nebai
gtų savo nenuilsantį darbų 
draugijai, kaip jos sekretorė ir 
kitokių draugijos reikalų ve
dėja. “ . r

Tai buvo didžiausios laido
tuvės, kokios Englewoode 
yra kada buvusios, šios drau
gijas nariai didžiai gerbė 
Kiaudienę, todėl ir laidotuvės 
buvo iškilmingos. Draugija 
parūpino grabnešius, vienoda 
uniforma, prisaigstytais šar- 
pais. Gi muzikantai palydėjo 
veliones kūnų, sidabruotame 
karste, į amžino atilsio vietų^ 

Kada grabas nešta iš namų, 
tai benas grojo gedulos melo
dijas, o jaunos lietuvaitės 'nešė

PASIBENDUOJA 4 ir 5 kambarių 
flatai. Visi parankamai —elektra, 
vanos. Pigiai. 1213 S. Campbell Avė.

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

PARDAVIMUI soft drinks parlor. 
arba mainysiu į automobilių. Biznis 
išdirbtas per 20 metų.

3415 Wallace St.

suteikia 
barzdaskutyklos 
M komfortą 
■ skutimos 

.namie

i namus* 
biznius visokios rųšies.

MįXED, 
Mint,

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 
10 CENTŲ, o paternas kurį 
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į

Pattern Departamentą 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL. <

Lietuvių Drabužių 
Krautuvė A

DIDELIS PASIRINKI-
MAS PAVASARINIŲ ir įBf V

VASARINIŲ /T- A 
DRABUŽIŲ.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
13 flat 
nį ant . ___  _ _____«_r—
to apielinkėse. Namas rendų neša 
metams $10,000. “/__/
namą, pietinėje dalyje miesto, atsi
šaukite.

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas. 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted Sę.,. Cbicago, III. 

čia įdedu 15 centų jr prašau at- 
. ■ . i', t . ■ / ' ‘

siųsti man pavyzdį No ................

Mitros

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 cash, 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 0455Daktaras
Kapitonu 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, Skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėto jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
42Q0 Weat 26 Su kampas Ketler Avė., - Tek Crawford 5573

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

ir klausantis tokios gražios 
muzikos.

Publikos parengime buvo ne 
daugiausia. Tatai gi yra įspė
jimas ne tik Pirmyn Chorui, 
bet ir kitoms organizacijoms, 
kad šeštadieniai tokiems vai
dinimams nėra geriausias lai
kas. Belo yra aišku, kad šių 
dienų hedarbas atsiliepia 
kiekvienų kartų vis daugiau į 
musų parengimus.

Taipgi yra žinoma, kad Chi- 
cagos Lietuvių Choro Pirmyn 
darbuotę remia lik pažangioji 
visuomenė, o fašistiniai ir ko
munistiniai gaivalai mėgina 
kiek galėdami jai pakenkti. 
Bot tai jau priprastas tų gai
valu amalas.

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn ir p. Steponavičiaus 
vadovaujama orkestrą ateity
je patieks mums dar daugihu 
dailės kurinių ir dar daugiau 
patarnaus Chicagos lietuvių 
progresyvei visuomenei.

—- Dailės Mėįjėjas.

Bimba priima ereti 
kus atgal

Ant sienos kabo Stalino pa
veikslas. šalia jo kairėje na- 
gaika ir kujus, o dešinėje Le
nino ir kitų komunizmo tėtu
šių paveikslai.

Bimba*, paėmęs Lenino težins 
kairiaja ranka, dešinę iškelia į 
palubes. Gi eretikas iš opozi
cijos ir baltasis šovinistas guli 
ant grindžių kryžiumi.

Bimba kalba:
—Ar prižadi ateityje ir vėl 

protauti kolektyviu protu? Ar 
prižadi būti ištikimas Mano 
sekėjas ir aukauti į visus fon
dus, i kuriuos aš paraginsiu au
kauti? Ar nesipriešinsi daugiau 
Man, nes Aš esu Stalino patep
tas už jus protauti?

Eretikas taria:
—Taip, prižadu. Aš prižadu 

ateityje būti ištikimas Tau, 
Viešpačiui, ir eiti tokias parei 
gas, kokias tik Tu užkrausi.

Bimba vėl kalba:
—Ar iš širdies prižadi? Ar 

daugiau nesipriešinsi nei komu
nistų partijai, nei Man pačiam?

Eretikas taria:
—Taip, Viešpatie.

Eretikas pakelia galva 
žemės ir pakartoja:

—Taip, prižadu, nes esu 
sikaltęs Tavo diktatūrai, 
buvau pradėjęs protauti 
protu; bet ateityje vėl protau
siu kolektyviu protu.

Bimba skaito ekzorta ereti-

SPECIALIS 
DAVIMĄS MALEVŲ 
Dutcb Boy Wbi« 
Lead 100 svarų 

$10>98
• ■ V

Pure Boiled Linse 
ed Oil, gal.

$1.00
♦

4 colių į ruberį įsodintas 
šepetys ............ ....................
Sienų popiera \ _____ 10c

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN 
3405 So. Halsted St

Telefonas Boutėvard 3998

2922 — Labai elegantiška su ilgom arba trumpom rankovėm suknelė. Labai 
šauni bus jeigu pasisiūdinsite iš madnaus šilko.* juodo su baltu, arba juodo su 
raudonu ir padabinsite baltu šilku. < ' " ■; /

Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38, 40 ar 42 colių per krutinę.
' lk . • I - - ' ■

Norint gauti vienų ar dau
giau vit§ nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų,’ pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Halsted St„ Chicago, III..

Skilvio Pakrikimai 
Greitai Pašalinami 

"So. Wood$!ee, Ont.. Canada. sau
sio 16. — Trinerio Kartusis Vynas yra 
pastebėtina gyduolė, ji į trumpą va
landėlę pašalina skilvio pakrikimus. 
Vinc. Nadvornik”. Jo sudėtines da
lys tai atlieka.

TRINERIO 
KARTUSIS VYNAS 

yra padarytas iš žolių ir žievių, ku
rios suteikia greitą pągelbą nuo užsi
kimšimų ir laiko žarnas atdaras. Už- 
sikimšusios žarnos sudaro jūsų kūne 
užtvanką ir priverčia nuodus gryšti at
gal ir skleistis po visą sistemą. Tri
nerio Kartusis Vynas pašalina tuos nuo
dus ir tuo neprileidžia konstipacijos. 
prasto apetito, galvos skaudėjimų, išpū
timo, nerviškumo ir panašių simptomų 
skilvio pakrikimo. Įsitikinkite patys, 
jūsų aptiekininkas turi jo dabar dviejų 
dydžių, mažas ir dideles bonkas. Dau
gelis gydytojų jį rekomenduoja.

REIKALINGA patyręs lUtuvis 
rčjas. 4403 S. Mozart St. II 1/

—Esi nusikaltęs komuniz
mui, ba sekei Pruseiką, ba ėjai 
tuo keliu, kuriuo eina vi
si šovinistai,, oportunislųb 
renegatai, biznieriai buržu
jai. Nuo šios dienos iš
sižadėk to viso ir buk 
ištikimas tik Man. O jeigu at
eityje ir vėl sumanytume! Man 
pasipriešinti—baubti, švilpti ar 
kitaip parodyti neištikimybę, 
Lietuvių Auditorijoj ar kurioj 
kitoj vietoj, kaip kad dariai 
gegužės 8 dienų 
kad prieš tavo akis kalba Sta 
lino paveikslas, o šalia jo na

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti . negalfijo , jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt P»8 mane. Mana pilnas iftegzaminavi- 
K atidengs jūsų tikrų liga Ir jei aš aptil

ti jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistą, -kuris neklaus justi 
kur ir kas jums skakda. bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E.,Zaremba
20 IV. Jackson ' netoli State

, . Kanib?^. 10Į6
. , • * Imkite elevatorių

CHICAGp,, ILLINOIS
Ofiso* valandos: pulk 10 ryto iki 1 
pieęti,; nuo S1 iki? 713 0 vakaro. Nedė 

lioj puo 10 ryto iki. 1 po pietų.

Cl ASSIFIEU APS. Į 

leip VVanted-—Male-Female 
Darbininkų Reikta

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

Business Chances 
________Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA restaurantas, 10 kam 
barių, pigi renda. geroj vietoj, senai iš 
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai.

1403 Jefferson St.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys pavieniam ar

ba vedusiai porai, 2 lubos. 7259 S. 
Tai man Avė.

For Rent
PASIRENDAVOJA 4 naujausios 

mados kambariai, karštu vandeniu 
apšildomi, sh«wer bath, • sleeping 
porch, front porch, su flatu garu
džius dykai. 4348 So. Spaulding Av.

VYRAM, MOTERIMS, H J 
MERGAITĖMS IR 4 U 

VAIKAMS. 0
Geriausių išdirbėjų tavo ra i už k 

žėmas kainas.

JUOZAS PIKELIS
* 2945 W. 63rd St.V , A

arti Richmond St. 
Tel. Grovėhill 0989 

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po pietų.

Exchange—Mainai
DVARAS DVARAS

Mainysiu į Chicagos namą — 2000 
akrų farmą .Michigan valstijoj, prie ge
ro kelio, su gyvuliais ir mašinomis; 2 
stubos, 3 didelės moderniškos barnės su 
elektros šviesomis ir kiti mažesni budin- 
kai. Kas turit gerą didelį namą atsi-

Business Service 
BiznioPatarnavimag

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

». >1— !■ IIII. Į, I H ............................ I

gaika. Tai yra* ženklai to, kad 
ateityje jokio pasigailėjimo ne- 
lauktumei. Jei mėginsi prie
šintis, tai pasiųsiu į anų pasau
li, pas tėvą Leninų, jo pasku
tiniam teismui, ba lapkričio 
dienos revoliucija tikrai įvyks 
ir nušluos visus buržujus Ame
rikoje, o kartu su jais tave Aš 
palydėsiu.

Opozicijos nafrys erotikas at
siklaupia ant kelių ir verkian
čiu balsu, rankas sunėręs, mal
dauja :

—Viešpatie, Visagali Bimba, 
prižadu būti Rusijos, o ne Lie
tuvos sūnum. Prižadu būti 100 
procentinis Tavo davatka. Pri
žadu eiti visas pareigas, kurias 
Tu ar Tavo įgaliotiniai užkraus. 
Prižadu aukauti paskutinius sa
vo .centus, nors aš pats ir ma
no šeimyna badautumem, nes 
žinau, kad komunizmo principai 
yra. $$$ paremti ir Tavo fondai 
niekuųmet nepripildomi.

Bimba atkiša raudonų savo 
pantaplj. Eretikas iš opozici
jos jį pabučiuoja ir pasidaro) 
vėl ištikimas bimbizmo narys ir 
sekėjas.—Senas Petras.

Situation Wanted

PAIEŠKAU darbo už bučerį. Turiu 
patyrimo 3 metus. , ■ .

827 W. 34 Place

- Fanus For Sale 
liktai Pardavimui 

■*w^ww^^*wwww^mwm^Mmwww**ww*^^***i*»**»****>***1***

PARDUOSIU Lietuvoje ūkę. 29 hek
tarus, prie Šeduvos miesto, už teisingą 
pasiūlymą. Be jokio maino, už cash. 
Jurgis Jarašiūnas, 1116 Market St. 
DeKalb, III.

Lošt and Found

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 kur randasi.

JOSEPH BALANDA, 
1748 Grand St., 

Gary, Ind.

‘ I.’./

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

ir daug įvairių pamarginimų: dai

Atsibus šeštadieny, 
Gegužės 16 dirtią, Ma

PROBAK

( PROBAK BLADE)
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