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Rojalistai Ruošiasi 
Rinkimams

Ir bolševikai “aukš
tų manerų’” vyrai 't,/', 'ii; Lietuvos Naujienos

... „m,,,, ■ ii, „ ,'»»i..i,,„i „■........—

Ispanijos monarchistai. jungiasi rinkimams 
į steigiamąjį seimą

Bet nesitiki laimėti didžiumos 
seime

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
22. — Išsklaidyti smūgių, ap
lankytų balandžio mėnesio mu- 
nicipaliuose rinkimuose, pasė
koje kurių net pats karalius tu
rėjo apleisti šalį, Ispanijoj mo
narchistai dabar mėgina nors 
šiek tiek atsigriebti. Jie spar
čiai ruošiasi rinkimams į stei
giamąjį šalies seimą, kuris į- 
vyks birželio mėnesio 28 d. š. m.

Kaltindami ir pačius save de- 
liai to, kad Ispanija virto res
publika, ba, girdi, monarchistai 
perdaug pešėsi tarp savęs, jie 
dabar konsoliduoja savo jėgas 
organizacijoj, pavadintoj “Ac- 
cion Nacional”— Tautos Akci-

laimingesnė, nei da-

viltimi vadovauda- 
ruošiasi rinkimams.

Monarchistų spauda varo iš 
dienos į dieną propagandą savo 
skiltyse, idant sugrąžinti Al
fonsą. i

Nors monarchistai nesitiki 
laimėti didžiumos savo šalinin
kų steigiamajam seime, jie bet
gi žiuri su viltim, kad ateitis 
jiems bus 
bartis.

Ir ta ja 
miesi, jie
Jie atidarė jau buveines rinki
mų vajui Madride, Sevillėje, 
Barcelonoje ir kituose dides
niuose miestuose, čia registruo
jama monarchistai, pirmiau pri
klausiusieji įvairioms frakci
joms, ir organizuojama jie rin
kimų vajui vienu visų monar
chistų bendru frontu.

GENEVA, geg. 22. — Chi- 
cago Daily News koresponden
tas, S. A. Movvrcr, pasakoja ši
tokią pasaką:

Karališkoji Ispanija per visą 
bolševikų viešpatavimą nepri- 
pažinusi sovietų valdžios. Bet 
dabar dalykai virtę kitaip. Bol
ševikų atstovai einą jau ant ly
gios su kitų valstybių atstovais, 
o respublikinės Ispanijos atsto
vai, sakyti, vos tik išsritę iš 
kiaušinio. Ir dabar bolševikų di
plomatai kelią nosį prieš is
panus. f

Genevojo, Pan-Europos kon
ferencijos laiku, buvęs užklaus
tas vienas žymus bolševikus, ar 
jisai nepasinaudotų proga su
siartinti su ispanais. Bet bol
ševikas atsiliepęs šaltai: “Mes 
turime reikalo tiktai su pasto
viomis valdžiomis”.

500 žuvę, tūkstančiai 
sužeistų sukilime 

Burmoje
A.- . • f - . t >•*..»

Sergančiai žmonai vy
ras dūrė peiliu į pilvą

Gegužės 4 d. pil. Galinis Pra
nas, 27 metų amžiaus, gyv. Gi- 
reišių km., Panemunėlio vals. 
savo žmonai Marijonai lovoje, 
smogė peiliu j pilvą, sunkiai su
žalodamas, o pats, išbėgęs kie
man, peiliu perdūrė sau pilvą 
ir krito į sodželką, bet žmona 
suspėjo jį ištraukti. Abudu 
nugabenti Rokiškio apskr. ligo
ninėn.

------------ ----------- - - f J
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Prigėrė trys vaikai
►

Gegužės 3 d. Palaivarko km., 
Degučių vals., pil. Portnoyo 
Uatino prigėrė kūdroj trys vai
kai: 2 berniukai ir viena mer* 
gaitė; iš jų—Vosylius—7 mt., 
Demjanas—5 mt. ir Aleksand
ra—4 mt.

Pradės meksfaltuoti
Kauno gatves

šiomis dienomis Kauno savi
valdybė pradės gatvių meksfal- 
tavimą. Pirmoj eilėj bus pa
baigta meksfaltuoti Laisvės 
Alėja. Vidurys L. Al. bus bį- 
tunuotas—mišinys iš molio, žvy
ro ir akmenukų, ne asfaltuota, 
kaip buvo ruoštasi, nes išasfal 
tavus 
augti 
laičio 
su L.

Alėjos vidurį, negalėtų 
medžiai.« Toliau Duoną- 
ir gatvių kurias ji riša 
Al. meksfaltavimas.

Išilgai Kauno miesto 
bėgiai autobusams

Pan-Europos komi 
sijos konferencija 

pasibaigė

Buvęs valstybės gynė 
jas kaltinama gal- 

žudyste

Li t vi novo žinksniai sukėlė spe
kuliacijos diplomatiniuose ra
teliuose

GENEVA. fieg. ’4.Pan.BB. 
ropos komisijos konferencija 
pasibaigė. Kai kurte Jok da^ 
lyvių jau išvažinėjo namo.

Manyta, kad ir sovietų už
sienio reikalų komisaras Lit- 
vinovas tuojau apleis Genevą. 
Jis tečiaus nesiskubino išva
žiuoti.

Jo atsilankymas pas Franci- 
jos užsienių reikalų ministerį 
Brianda ir kiti žinksniai aiški
nama kaip noras bolševikų tu
rėti konferencijų su kapitalis
tinių šalių atstovais. O konfe- 
crncijų tikslas—tai arba pasi
kalbėti apie galimumą gauti 
paskolos Rusijai, arba laimėti 
pripažinimą Litvinovo patiek
tam planui ekonominei Europos 
padėčiai stabilizuoti.

Praeityje, būdamas Tautų 
Lygos konferencijose, Litvinov 
pasižymėdavo smarkiais puoli
mais “buržujų” sumanymų. Vi
sai kitoks jis pasirodė šioj pas
kutinėj konferencijoj. Jisai pa
sirodė sukalbamas.

Antra vertus, ir kitų šalių de- 
lesajhTtai rodė šioj konferencijoj 
draugingumo sovietų atstovui. 
Ir parėmus Anglijos ir Vokie
tijos atstovams, Litvinovo pa
tiektas ekonominio nepuolimo 
projektas buvo konferencijos 
priimtas.

LOS ANGELES, Cal., geg. 
22. —Praėjusį trečiadienį čia

tapo nušautas Herbert Spencer, 
vietinio laikraščio redaktorius, 
ir Charles Crawford, turtingas 
realestatininkas.. Piktadaris pa
bėgo. Bet vakar areštuota ri- 
šyje su šia galvažudyste buvęs' 
vietinis distrikto prokuroro pa
dėjėjas, David H. Clark* Jisai 
yra kaltinama nušovęs Spense- 
rį ir Crawfordą.; Paskutiniuo
se Los Angeles muničipaliuosę 
rinkimuose Clark statė wvo , t ’ ’ ’ . ■ . r c
kandidatūrą mtincipąlio teisėjo 
vietai. : ~*

Papa vėl kalbės per 
radio

■ ■’ ' ' 17 ‘ * i. t

ROMA, Italija, geg. 22. —- 
Gegužės 23 dieną, ryte, katali 
kų bažnyčios galva vėl kalbės 
per radio iš Vatikano stoties 
HVJ. Jis paskelbs savo “qua- 
dragesimo anno” (keturių de
šimčių metų) encikliką.

Traukiniai guminiais 
šėniais

Atvyksta ambasadorius 
Davės

SOUTHAMPTON, Anglija, 
geg.—Suvienytų Valstijų am
basadorius Anglijoj, Charles 
Dawes, laivu Bremen atvyksta 

, įAmeriką. Grįž a t;
apie 1 d. liepos.
==========S==ssaM:

PARYŽIUS, Prancija, geg. 
22.— Francijoj šiuo lakiu daro
ma bandymai, kad įtaisyti trau
kinius su guminėmis šėnėmis 
(tairais). Jei bandymai pavyks, 
tai busią sumažinta traukinių 
bildėsis ir kratymas pasažie- 
rių. • ’ į :

•* . • » ‘Af t , į

Rengiasi kapoti japonų valdu 
ninkanls algas

OKIO, Japonija, geg. 22;— 
Ministerių kabinetas nutarė ne
kapoti valdininkų algas. Kapo
jimas sutaupysiąs išlaidų eina
miems fiskaliams metams apie 
$3,500,000.

į Angliją
t ' :>————————

25,000 žmonių laido? 
tuvėse

QRHt
Chicagal ir apielinkei federa- 

118 oro biuras šiai dienai pra- 
■ našauja: . . A

Giedra; mažą permainos tem
peratūroj palyginus su penkta
dieniu; lengvi šiaurryčių v^jai.

ST. PAUL, Mįnn., geg. 22.— 
Vakar čia tapą palaidotas Char 
les Holman, vienas 

,Amerikos aviatorių, 
vardą buvo įgijęs 
Holman”. Jo laidotuvėmą su
sirinko minia iš kokių 25,000 
žmonių.

Holman žuvo orlaivių lenk; 
tynėse Omahoj gegužės dUr 
na. . .. ..... ■ - ■■ y •’

SIMLA, Indija, geg. 22. •— 
čia gauta žinių, kad kuone 500 
žmonių tapo užmušta, o <tuks- 
tančiai sužeista pastarųjų die
nų sukilime prieš Anglijos vy
riausybę Burmoje.

Atvykstantys į Simlą ameri
kiečiai misionieriai nužiūri, kad 
sukilimas galįs - persimesti iš 
Pietinės Burmos, kur jis pra
sidėjęs, į kitas vietas.

B urmos nacioną] istai, * pasak 
misionierių, reikalauja Purinai 
teisių dominijos, nepriklau
somos nuo Indijos.

Nenori eiti kalė ji 
-man

žymiųjų 
kuris ir 

“Greitutis

[Acme-P. 8 A. Photo]
Charles Holman, žymus aviatorius, žuvęs Omahoj orlaivių 

parodoj gegužes 17 d. š m.

Vietoj kunigų- 
kalbėtuvai

Mažu laiveliu per 
Atlantiką

LONDONAS, Anglija, geg. 
22.—Pasak dienraščio Daily 
Mail, Anglijos bažnyčios vysku
pai svarstą . šmhanymą įrengti

i- ’ kai; kuriose ? bažnyčiose, kur

WA$HINGTON, D. C., geg. 
22-—Ąlbęrt B. Fall, buvęs Su- 
vienytų'Valstijų vidaus reikalų 
ministeris Holdingo prezidenta
vimo laiku, priėmė $109,000 
grafto ir tapo sugautas. Aukš
čiausias Cohimbijos distrikto 
teismas rado jį esant kaltu ir 
paskyrė jam 8 mėn. kalėti.

Bet Fall nori išsisukti ir nuo 
atsakomybės ir nuo 
Jo advokatai todėl

bausmės, 
praneša, 

kad Fall paduosiąs apeliaciją 
vyriausiam šalies teismui, tikė
damasis, jogei šis pakeis pir- 
mesnio teismo sprendimą.

.... . ,
Darbiečiai laimėjo dar 

vieną vietą
< RUTIIERGLEN, Škotija, geg. 
22.—Papildomuose rinkimuose, 
kurie čia laikyta mirus atsto
vui W. Writuf, laimėjo Darbo 
Partijos narys. David Hardic.

Toscanini dabojamas
MILANAS, Italija, geg. 22.— 

Pranešimai sako, kad Italijos 
valdžia atėmusi iš garisojo New 
Yorko filharmonijos orkestros 
vedėjo Artfruro Toscanini pas- 
portą ir kad policija dabojan
ti jo namus .Milane, kur jis 
dabar randasi. Fašistai stu
dentai. sukėlę vakar prie Tos
canini namų priešingą jam de
monstraciją. .

Italijos valdžia Romoje už
ginčijo šiuos pranešimus, pa- 
ręikšdama, kad Toscanini na
mai nesantys dabojami, o ir 
pasportas iš jo neatimta.

Neseniai Toscanini atsisakė 
diriguoti' fašistų himnui Bolog • 
noję Indeliai to fašistai jį šu- 
jriušėĄo (Jfįba* daro* jam ne- 
smagumų. , • ,

nesama kunigo, mikrafonus 
(kalbėtvus); paprastai tariant, 
“maikius’.

Anglijoj jaučiama stoka ku
nigų, tai- ir kilo'H sumanymas 
siųsti \ maldas, per mikrofonus 
tokioms bažnyčioms, kurios ne
turi* kunigų. . A ■ * . p;

O maldininkai, pasak- suma
nytoji, galėsią jaustis, kaip, 
kunigo vadovaujami.* ,

OSLO, Norvegija, geg. 22.— 
Norvegas jūreivis, Johanneš 
Andęrson, išplaukė per Atlanti- 
ką mažu atidarytų laivu į Amei 
riką? Savo 'raoi|ę jftW«‘o 
vakar. Pasiėmė provizijosL ku
rios užteks jam porai mėnesių!

Francuzai iškilmingai 
pasitiko Amerikos 

merus

Ne savo darbo stvėrėsi, 
teks kalėti

N,WINSTON SALEM, 
geg. 22. —Šiandie čia tapo nu
baustas kalėti 8 menesius karš
ta evangelistas, kunigas Tho- 
mas Pardue. Ant kiek jis bu
vo karštas, galima numanyti iš 
to, kad tapo pramintas “Thun- 
derbplt Thomas.” z

Už ką jis gavo “džėlos”? Jis 
pats prisipažino nusikaltęs blai
vybes įstatymui. Policija jo 
namuose 
snapso, 
tai

C

Policija 
užtiko 9 galionus 

Ne savo amato ėmėsi, 
pateko bėdon.

Teisybė kartais 
pavojinga 

................................'’.'l V ■ r

NEW YORK, N Y., geg. 22. 
—Shella Klaven, kuris pasisakė 
atvykęs čia iš Chicagos ir esąs 
bedarbis, perdūrė šiandie Char
les Deaną, Empire Trust kom- 
ponijos tarnautoją.-Perdūrė to
dėl, kad Dean pasakė Klavenui, 
jogei stakas, kurio jis turi, esąs 
.nieko nevertas. Teisybė būna 
kai , kada ne tik kurti, bet ir 
pavojinga'.

. ■ ■ «i i»->u ■ ■■

Vatikanas nepriima Is
panijos pasiuntinio

VATIKANO "MIESTAS, geg. 
22.---Kardin(>las Pacelli, papos 
valstybės vidaus reikalų sekre
torius, pranešė Ispanijos val
džiai šiandie, kad Louis d e Zv- 
lueta esąs nepageidaūjamas. 
kaip Ispanijos ambasadorius Vat 
tikanui, y.

. u i

HAVRE, Francija, geg. 22.— 
Amerikiečių ekskursija, susida
riusi iš 21 merų, -' iškilmingaį 
priimta Francijoj. Amerikos 
merai buvo iškilmingai pasi
tikti miesto salėje Havre. Ame
rikiečiai nuvyko Fra nei j on ap- 
alnkyti kolonialę parodą, kuri 
dabar atidaryta yra Paryžiuje.

Mundeleinas grįžta 
Amerikon

NEW YORK, N. Y., geg. 22. 
—Kaip šiandie čia laukta su
grįžtant iš Romos'Chicagos kar
dinolo Mundeleįno.

$1,900,000 Missouri upės 
darbams

VVASH1NGTON, D. C., geg.
Karo departamentas pa

skyrė $1,900,000 Misssouri upės 
prieplaukoms statyti ir kito
kiems darbams atlikti. 
Tos sumos $1,500,000 eis pra- 
vedimui šešių pėdų kanalo išį 
Kansas miesto, o< $400,000 bus 
suvartota kontrolei upės van
denų tarp Kaušas City ir Sioux 
City.

Mato depresijos galą
NEW YORK, N. Y>, geg. 22. 

—Charles M. Schwab, Amerikos 
Plieno ir Geležies instituto pre
zidentas ir Betlehem Plieno 
korporacijos pirmininkas,, šian- 
die kalbėdamas to instituto su
sirinkimui pareiškė, kfld def lia- 
ęija jau pasiekusį , dugną ir 
kad matyti žepklai, kurie rodo 
geresnius atikus, ekonominį ša^ 
lies atgijimą. ■ k,<-

Vi-

Ispanija užpirko Ru
sijos aliejų

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
22.—Pusiau oficialia. Ispanijos 
valdžios organas “EI Sol” pra
nešė, kad valdžia vakar pada
riusi su sovietų Rusijos naftos 
trustu sutartį aliejui Ipanijai 
parūpinti. Pasak laikraščio, ni
šai sutikę parduoti aliejų ispa
nams 18 nuošimčių pigiau, ne 
kad kitos šalys.

Apskaičiuojama, ka4 ačiū 
tam pigumui Ispanijos valdžig. 
sutaupysianti, bėgiu trijų metų 
apie* . .*77 '

■■y—...... .... ■■■< ■ . c
Alfonsui neteks 

badauti
MADRIDAS, Ispanija, gčg. 

22.i — Respublikinės Ispanijos 
valdžios komisija, paskirta bu
vusio karaliaus Olfonso tur
tams apskaičiuoti, y suranda, 
kad jam badadti neteks.

Alfonso turtas, pasak komi
sijos, 1930 metais gruodžio mė
nesio 31 d. siekęs $2,619,900. 
To turto didžioji dalis buvo už
sieniuose. Taipjau ir karaliene 
sekusi savo vyro pavyzdžiu ir 
turinti didelių investmęntų už 
Ispanijos ribų.

Be to, komisija surado ir to
kį dalyką: Magdalena palocius, 
prjklausęs Alfonsui, buvęs į- 
kainuotas tik $7,464. Toks že
mas šio tunto įkainavimas bu
vęs padarytas, idant nusukti 
taksas ant jo. 1 ! 11 . . .

KAUNAS.— Autobusų savi- 
nįnkm nusiskundus, kad rupus 
Kauno gatvių grindinys greit 
laužo autobusus, savivaldybė 
sutikusi nuo geležinkelių sto
ties ligi Panemunės pakloti ce
mentinius bėgius pO pusę met
ro platumo, kuriais galės važi
nėti autobusai, kaip ir meks- 
faltuotomis gatvėmis.

Bėgiams įrengti autobusų sa
vininkai duoda dalį lėšų. Visi 
bėgiai kainuosią apie 40,000 lt.

Krikščionys demokratai 
savivaldybių rinkimuose 

nedalyvaus
KAUNAS, geg. 9. [Lž.] — 

Krikščioniškosios grupės ga- 
įutioM, nusistatė ir nutarė mies* 
tu. savivaldybių rinkimuose ne- 
Wyvauti, Jos paruošė-ir spe-

Ūkininkų Partija, kaip girdėt, 
šiandie galutinai nusistatys, ta
čiau tikriausia yra, kad ir jie 
nutars nedalyvauti.

Namų savininkai, šu Chodo- 
su pryšaky, esą nepatenkinti 
tuo, kad prie miesto priskiriami 
priemiesčiai, kurių, kaip prole
tariato didžiumoje, pretenzijos 
gulsią ant namų savininkų.

“žydų Balso” redaktorius gavo " 
ordiną

“Idiše štime” redaktorius p. 
Rubinšteinas gavo Gedimino or
diną antro laipsnio.

Kiek girdėt, “žydų Balsas” 
agituoja už dalyvavimą savival
dybių rinkimuose. Tuo. tarpu, 
demokratinė žydų grupė (“FoL 
ksblat”) rinkimuose nusistačiu
si nedalyvauti.
-r.... .... . ---

Lietuvon
, •’ '■ ' ■ - ■ , . ' / • .. . .

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

■ r ... ... . ...

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
* / (i ‘ -/■ ’V’: ' ■’ ■ ’ ■

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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kis nurodė, kad kiekvienam 
Vaizbos Butui yra svarbus šio 
ketūi’i uždaviniai:

1) Prejkybps su.., Lietuvą vy-f, 
stirna^

2) Turizmo j Lietuvą skati
nimą^ .

3) Rimtų investavimo progų 
ieškojimas L4etuvpje,

4) Savo jėgų organizavimas, 
ekųnominiam* bei kultūriniam 
darbui pačioje Amerikoje,

Nagrinėdamas tuos keturių^ 
punktu?, P. Gen. Konsulas, w 
rodė, kad dėl aukštų Amerikos 
mąitų ir dej Lietuvos gąmybpą 
kaįkuvių Šakų neisaivystiiųo 
(pąy, lįniąių aiąlįnių)! Vaizbą?; 
Buįams nemenka žymios rplją 
lošįf, — patys Lietuvos kpnsų- 
latąį pąjpgią, tam dąrbui tarpį- 
niąkauM?

Tp|izmo kląusįm^ Lietuvai 
daug svarbesnis, negu dabarti
nė prekyba ssą; Amęijka, tačiąij 
be rimtą LiĮ^ųyp? i»Hgų SŪ5' 
sirupįjąįmo šjup. syąrbįu 
lū Ąįpprikįęčiąį vąį?hinįftkąj ne
galį. dąug nuveikti. Takiau 
rizjpo rąikaląs. yj;ą( ją.iu gerokai, 
išjųdįąl^ abejose. Atlantiko pu-

Kas dęL įnyestayįmp Pinigų, į« 
Liętųvos.. įmopes, tąi tas yrą.dlr" 
džiąį, svai’bug įkaląs. Kaip Ą- 
mej’ikq? lįębuyįams taįpt ir pą7 
čiaj Lįętuvai, tačjąu jis turi 
būti daromas su didžiausiu at
sargumu, kad nesusilaukti nu- 
si.vylimu, kuriu yra buvę prąr 
eily. Čia Ekonominis Centrąą 
yra nusistatęs kreiptis į “Ekd- 
nom. Studijų Draugija” Kaune 
ir prašyki Jos, kad surinktų ži
nių apie visiškai patikėtinas in
vestavimo progas Lietuvoje,— 
gautą informaciją manoma at- 
spauzdinti Ekonominio Centro 
leidiny N.'2 visų Amerikos vąi- 
zbįninkų žįnjąįtHrtpas^audoto

šėrai-akcijos su pradžia ba
landžio mėnesio smarkiai pra
dėjo kristi žemyn ir tas kritj- 
maų nors ir pamažu, bęt vis 
tęsiasi ir dabar. Kritimas pir
miausia palietė silpnesniųjų 
kompanijų šėrus, dabar jau žy
miai nusmuko ir stipriausiųjų 
kompanijų akcijos, kaip, paT 
.vyzdžiui: U. S. Steel, American 
Telephone & Xeiegraph» Ąwri- 
can Can ir daugelio kitų. Ank
sti iš pavasario buvo tikėtasi, 
jog atėjus pavasariui, biznią. 
žymiai pagerės. Bet apsirikta. 

■ Kuomet pasirodė pirmojo ber- 
tainio kompanijų uždarbio raT 
portai, kurie daugumoj nepa
dengė nei dividendų, tai akci-f 
jos tuoj pradėjo smukti ir kai
po to paseka ir dabar dar ne
atsitaiso. Kadangi, aplamai 
imant, vasaros metu paprastai 
biznis žymiai sumažėja, tai nie
ko gero iki rudenio nesitikima.

Bondsų padėtis yra kięk 
sk,irtiQgęsn$. Nors ir bpudęų 
kainos žymiai nupuolę, bet p^ 
staruąiu laiku pirmos rųšięs 
hondsai, vpuč valdžios bom)sa| 
pradėjo žymiai kiltį. Tas parpi; 
na nuo to, kad pastaruoju ląi; 

. k u Fedrral lįesęj've bunkaį su-r 
mažino nuošimtį ant rędį^kon-r 
to, o stambieji, bankai ant lai? 
kinu ipdėlių. Tąd žmonės bapdo 
iš ten ištraukti pinigus ir in
vestuoti ant didesnio nuošimčio 
į pirmos rūšies bondsus.

Kas kita yra su antros bei 
žemesnės rųšies ir svetimų šar 
lių bondsais. Jie lygiai, kaip ir 
akcijos kasdien smunka žemyn. 
Reiškia, publikoje, kol kas nė
ra jais pasitikėjimo. Labai žy
miai nupuolė Pietų Amerikos 
bondsai. X|at, ten paskutiniais1 
metais kįlp. keliose šalyse re

voliucijos;/kai kurios šalys, 
pav., Bolivija neišgali padeng
ti nuošimčių ant savo bonų. Be 

*' to, dar Pietų Amerikoj įsiku-1 
rusios revoliucinės valdžios nė
ra ganėtinai stiprios ir ten lau
kiama daugiau neramumų. | 
v’sa tai atsižvelgus ir nestebė
tina, kad investoriai bando at
sikratyti tų bondsų ir meta 
juos ant rinkos, kas neišveng- 
tinai muša jų kainas.

— RrS.
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ma pakelti cukraus kaįpas iki 
to laipsnio, kad čukraus gamin
tojai netik, kad neturėtų nuo
stolių, bet. kad. cukraus gamy
ba dar neštų pelno. Kad cuk- 
raus kaiąą Perdąug nepakiltų, 
pasinišusios valstybes sukūrė 
cukraus rezervų iš 2,500,000 
tpųų, kiųi? bus yąrtojąmą? cu- 
krįjs kainų / reguliavimui.

Rusija, kuri irgi gamina daug 
cijkrąųs eksportui, į Šią sutar
tį neįėjo, Tąsiau ipanoma, kąd 
ji negalės dumpinti cukrų da- 
l^rtipŠHik kftilipnijs bę didelių 
nudyli,.

Mr, ChądboųyĮię pągakė, kad 
tąj, bus' pwiyJys, *hHW$t 
nuli nuo, dęjp-esh
jas. Cukrau,, gpjuintpjų KWP<> 
rąpija, tpj bųS, tjlo-ipupius bu, 
das ir pavyzdys kitoms indus
trijoms išsigelbėti save, sako 
Mr. Ghadboųynę. — tos.

New' yorko lietuvių
Pasitarimas Vaizbos

Cukraus Sutartis

• Gegužės 13 dienų pasitarime, 
įvykusiame Lietuvos Gcnerali; 
niam Konsulate, dalyvavo 19 

iš New, Ypę^o, Brook- 
lyno ir ąpyRpkių: Qęn. Konsu
las P. žadęjkjs, yięię-Kon. P. 
Daužvardis, Kun. N. Pakalnis, 
Kųn. Jj Ijalkupas, Dr. M; J; 
Vjmkųtk Adv. M. M. šlikas iš 
Rhiladelphia, Bu., V. Ambroze- 
vičius, A. B* Strimaitis, S. E, 
Vitaitis, IL Bul^šnaitis, D. Klin: 
ga, Jk Valaitis, Adv. J. Jurevij 
čius, A. Kasmočius, Jį V. Bal- 
trukonis, E. Rudninkas, J. Am
braziejus, J. Kružintaitis, Av S, 
Trečiokas.

Išankstp išsiuntinėtuose kvie
timuose, buvo ųųrodyta, kad 
bus ■ kalbama api(‘ visliom, eko
nominius reikalus^ .kurie v liečią 
ir Nčw Yorko apylinkę.

Pasitarimų atidarė, Gen. Kon- 
I sulas P. žadeikis, plačiai paaiš
kindamas pasitarimo reikalingu
mų, jo tikslus ir uždavinius. Jis 
pažymėjo, kad sistemingas A- 
merikos lietuvių visuomeniškai 
ekonominio, organizavimosi dar
bas, prasidėjęs pernai V. D. 
metais pavydale ekonominės 
konferencijos, nors nelengvai 
betgi eina pirmyn. Ekonomines 
konferencijos metu sudarytas 
Ekonominis Centras stengiasi 
vykdyti savo uždavinius vienų 
po kito; štai jau išleido ir iš
platino vaizbininkams svarbia 
knygele N. 1, — rengiasi iš
leisti šiais metais panašią kny
gelę N. 2, — Ek. Centro tu
rizmo skyrius ragina organi
zuoti jaunimo ekskursijas Lie
tuvon ir turi pagrindo tikętįs, 
kad niekas neatsistos pęįcš to
kį kilnų darbą, bet, priešingai, 
visi tam sandarbininkaus; pats 
Ekon. Centro pirmininkas Dr.

tuyfų inyąątjpęjitų,.
prekybos reikalams. Susirinku* 
šieji tam pritarė ir užprotoko
lavo savo pageidavimų, kad tas 
turėtų butL padaryta • benLšiais

•■ ■■<4. 'W ‘ . c * 1metalų. .. , t
.1?

jau Į
jos prie. ‘'Efcopo®,.

15 Park Row, 
v ’ N^wvXdrk, N. Y.

metalų,. . < >.
W yrą 

Darytą. Wisir 
prie, ^Ekonomr ^di.ių

Kaune - - K.)
Posėdi baigiant, p. M. Viji

kas ir “Tėvynes” redaktorius 
1). St. Vilaitis, nurodė, kad pa/ 
nųšias visuomenėj dai’bdk ^cn- 
kia. pąstarMųjų, lųįk^ ’WHišf 
kę ijųrMniaį ir užsipuldįpčji- 
ipai, Susirinkusieji reiškė; par 
g.eiįiuvimoT kad asmeųų m gru
pių ųžsipiiĮ<Jlp^ii«\Q. vjętųj, pri
valo užimti svetimų nuomonių 
įgęijjiam^s ir “gęntlemen’8 
agreęmęnt,” tki’pe visuomenės 
grupių. Po keturių valandų dis- 
ku^įjų i£ pąsikjaųsę įspudžjų iš 
ų, s;' 4 Frękybos^ ^utų koĄ 
iįrjmpijos, Au^tfe ęi|y,. (kal- 
W st. Txęčjukas)j to Tarpr 
tautinių Prekybos Rūmų Kon-v-

■ • T 1 ■r:'-' ’'' ’ !

Vario svarui moka 
. 8/c

,4'( A 1

Vario industrija irgi pergy- 
Wą tyizę/ <JiQWis va
ris parduųdamas po 8%.c sva
rui. Tai žemiausia vario kaina 
kokia kada buvusi. Po tiek va
rį pardavinėjant beveik kiek
viena vario kompanija turi pa
kelti dideliu? nuostolius., Pava
sarį 1929 metais vario svarių 
mokėjo 24c. Taigi dabar mo
kama ‘ beveik tik trečdalis to, 
kas buvo mokama 1929 m. Ka
dangi vario yra.labui daug pęi- 
dirbta, o pareikalavimas kaip 
namie, taip ir užsieny, nėra la
bai didelis, tad ir vario kaįhų 
taip žentą; nukrito.

Geležinkeliu padėtis 
'.. sunkį '

Geležinkelį viršininkai su$ji-

&r yra

Jau per nekurį laiką pasi
reiškė overprodukcija cukraus 
industrijoj. Tautos, gaminan
čios cukrų dėl eksporto, sten
gėsi kuodaugiv-usia jo paga
minti. Bet kada kiekviena val
stybe su-Ejiasi kuodaugiau cuk
raus pagarbinti ir juo užverčia 
rinkas, tad neišvengtinai cuk
raus kaina turi kristi žemyn. 
Taip ir atsitiko. Per nekurį lai
ką tarpe cukraus gamintojų : Puskunigis pasirengęs šių vasa- 
ėjo didelė konkurencija. Kiek- rų vykti į Lietuvą ir tikisi da- 
vienas jų stengėsi pigiau cuk- lyvauti Lietuvos Ekonominėje 
rų parduoti, kad surasti sau 
rinką. Galų gale priėjo prie to, 
kad cukraus gamintojai netik 
neturėjo pelno iš cukraus, bet 
cukraus gamyba nešę jiems di
delius nuostolius. Ypač tatai, 
skaudžiai atsiliepė į tas -šalis, 
kurios daugiausiai tik iš cuk
raus gaminimo ir verčiasi, kaip 
pavyzdžiui, Kuba ir Java.

Kad išvengti galutino cuk
raus industrijos susmukimo, 
amerikietis Mr. Chadbourne su
kvietė šalis, gaminanįjųs cųįyrų 
eksportui, ir patiekė joms pla
nų, kuriuo einant kiekviena ša
lis turi proporcionaliai suma
žinti cukraus gamybą, ekppor* 
tui iki tam tikro laip^pio. Pc 
ilgų derybų cukraus sutartį pa
sirašė šios valstybės: Vokietija 
Belgija, Kubų, Java, Vpųgęįja* 
Lenkija ir Chekoslovakija., 

Kadangi cukraus eksportas

Konferencijoje Kaune. Pažymė
ti nąs ir tas fųktas, kadi musų 
Vaizbos Butų nariai iš Phila- 
delphia, Pa., iš Baltimore, Md. 
ir iš Nevvark, N. J. dalyvavo 
ią-ame suyažiavime Chambcr 
of Commerce of the United 
States, kuris įvyko gale balan
džio Atlantic City, N. J* Visi 
tai reikšmingi įvykiai. Tačiau? 
nevisi Vaizbos Butai rodo lau
kiamo veiklumo, jštai Brooklyr 
no Vaizbos Būtas jau senai be- 
posė(|žia¥o, atrodo, kad jis tį| 
apt pppięros tegyvuoja, Gal yra 
tapą priežasčių? Tąip ilgiau ne
gali tęstis, šis susirinkimas yrą 
prašomas nurodyti budus, kąjp 
sugrąžinti Brooklyno Vaizbos 
Butui aktingumą, nes šis butas, 
sulig savo geografinės padėtu 
galį ir privalę^ sulošti nepąs- 
kuUnę, rpl& visoje Vaizbos Bu
tu sąjungoje Amerikoje.

’a

*- —r*

Šeštadienis, geg. 2Ž, 1931
■ —m—III— ............................... »n ........... ........................—-
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įplaukas gelęžinkeliams. Numa
tomu du planai, kurie, žįurint 
geležinkelių kompanijų akimis, 
gali būti sėkmingi. Vienas tų 
pjunų numato pakelti važmos 
kainas už prekes, o antras — 
numušti darbininkams algas, 
arba sujungti abu pląnu daik
tam Tečiaus šie,plakai sunkiai 
vykdinami, kadangi^: numėtoma 

stiprus pusipriešiniįįjtti iš pub- 
ikos ir darbininkų’ pusės. Ge

ležinkelių unijos nepaprastai 
yra stiprios, ir be abejonės jo
kiu budu geruoju nesutiktų 
priimti algų nukapojimą.

— V.-8. ■

1926 metų dolęris dabar 
vertas $L36

greso, U, U,.. (par mP’PS. kaip padaryti dicįesęes
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... Tėvai ir
AnuKai

dąugęlib šeimynų deppzjtųyjjįĮ savo sutau
pąs Pedples Banke. sDeleif šio^ nuėsto di? 
džiosios soutli west(sidė? piliečiųpasiįil$ė- 
iimo,ši įstaiga džiaugiasi patronavimu , 
Iri.i u gen t karčių. Tuo faktu mes labai di-

lės,. 
. ■ ■ ■ • Y'- /G '

r r ■ ’.
m iš Šių, lįgtuv.ių malpiuaipjums 

palarmras» ai?iUlikysitc į ųiusų
. W'i"as’ :*’1 . į 

eius, 
Ąj:Joina viČlk i jį La ųc ai tč. i; '7'

r

' L
. H

•LlUMI'j ‘^ųlstijų Vyriausybės de- 
pozitavimo vįęta ilęį spį- 

jOirtUy fondų.

dinasi daiktai pusėtinai atpigo, 
jeigu galima už dolerį nupirkti 
daugiau, negu vienu trečdaliu 
prekių, kiek buvo galima nu
pirkti už tuos pačius pinigus 
1926 metais.

Kas turi 1926 dolerį dar 
bax. gali.nusipįrktį įvairių daik
tų vęi’tęs už $L36. Taip pra
neša, darbo departamentas, 
‘ Reišk ia dabar galima nu
pirkti už dolerį tiek įvairių 
daiktų, kiek 1926 metais buvo 
galima nupirkti už $1.36. Va-
.■■.'.'l.'./?;" - . 4" ' .'r . """ "“"J..... »!» I!1!*

MARGUČIU PARODA

ŽEMIAUSIAS FERAS l

New YorK
Cleveląnd, $11.26 
Buffalft ... $.17.31

Niekei Plate Road
GELEŽINKELIU

Išeina iš Chicagps, La S?|k. St. stoties
* •9:25 A,-M. 11:00 A. M., 

1'1:20 P. M.
* Extra Fčro. Traukinys 

•Be persėdimo miegamieji vagonai ir 
coaches.

Puikus Valgių Patarnavimas

Klausite apie mu»ų ^mų Kainų 
Ekskursijas j New Yorka ir kitu? 
pajūrio miestus. Apmokėtų Išlaidų 
Turus; Great Lakęs ir Bermuda plau
kiojimus.

t Šaukite WABASH 2780
■ llIJįlll .' ,11 ■I".1!"" J ff '>'■ ,1
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i M ARGUČIO PIKNIKE
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Gegužio 2
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| Svarbiausias ir mums vi- 
sięnią privalomas darbas yra 
“savo jėgų organizavimas A- 
merikoje”. Gi čia susirinku
siems ypatingai turi rūpėti 
vaizbininkų' organizavimas vi
soje New * Yorko valstybėje 
(štate). Apie šį reikalų ir tete
ka mums čia tartis: yra gi lie
tuviškos kilmės asmenų, kurie 
užima aukštas vietas šio kra
što pramonėje,' bankose, preky
boje, o betgi jų nematome tar
pe lietuvių; yra aukštus moks
lus einančio jaunimo,
ka$ daroma kad T šie1 nenu
eitų anųjų keliais? Atrodo, kad 
Amerikos lietuviai, savo skaįt- 
liumi veik lygus Estonijos gy
ventojams, galį čia vaidinti 
kifip Amerikos taip ir Lietuvos 
gyvenime daug žymesnę rolę 
negu iki šiol.

Tolimesnėse, diskusijose, ku
rioms pirmininkavo “Vienybės” 
redaktorius p. J. Valaitis ir se
kretoriavo p. A. B. Strimaitis, 
— gyvai dalyvavo visi pasita
rimo dalyviai. Paaiškėjo ir 
Brooklyno. Vaizbos Buto ne
veiklumo tūlos priežastys. Kun. 
Balkonas pasiūlė, kad Brookly- 
no vaizbininkai netrukus su
šauktų specialų susirinkimų 
vietos vaizbos klausimams sprę
sti. Pasiūlymas buvo visų už-, 
girtąs ir gautas pasižadėjimas

10.00
UŽ GRAŽIAUSIA MARGUTI

Ątsįpežkitc margų margučių dėl parodos.
Sprendėjais bus* dail. M. ŠILEIKIS, dail. P. KAČERAU

SKAS ir art. J, OLŠAUSKĄS.
DEŠIMTS DOLERIŲ dovana- teks tam, kurio Marguti?

j v bus pripažintas grasiausiu.
1 Virkilč, dažykite, skutinekde margučius Margučio Paba

dai Margučio Piknike. Margutis duoda gražiausiam mąf? 
gučiui UE&IMTti DOLEIUŲ^

Margučio Piknikas černausko darže prie 79th ir Archer

and C^t^paniį

47TH STREET ANR A^HIĄND,AVJNUE 
Xe,(We/iŲfs, s« ^a^naf liepablį/ę Bancorporation.

& SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
. ■ ■ ■■■ • '■• .. — '__ ___ . 5 __ ■ ■___

MALT TONIC - HTRA PALE 
SPEGI ALIS ALUS

Del zmdamų moti-;i 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

, *w*'

..;T".'.','{"H"g

Dr.B.McNichotas

7!-T

•(

■ <£ 
1" l>l —|

viir

Remkime Savą Uostiį — Kląipždą
Kam baladotis po svetinius kraštus, kuomet dėl lietukų yra palaikomas ' 

nuolatįnis suiisickimas Ncw York — M.

—T------*7—

L. R. K. SUSIV. AMBRIKČJE ? 
(Pirmoji Ekskursija Geg.-Ą4ay 29 d.. į 
Laivu “FREDERIGK VIIŠ

Amęrikpr LijftuviiįT 
Ringi 

Amerikos Lietuviu Ekor
4.1111V R d J fa) VII M

Garsinkites “N-nosc”

MALT TONIG'O
V arba

Extra Pale Alaus
• J .'•..iG,, •,;* . ■■ . r ’ * “

3

Jis yra rekomen
duojamas per

/isos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę,atmintina ir pilną < įvairumų ir

SCANDINAVIAN.AMliniCAN. LW 
.... .Vizite Kontas.įft'PftlOi'yrtiiipV;-

248. tyashinglon Sfo Bostop, May. 130 JLja Salio,8L,‘ ęhįcagb

tNV.OORATIHO 
00 r on convai-*sc»nts

Rt.HlM.lNG

Silpni Nervai Pada- 
s romi Stiprus ,

Nutfi.-Tonv turi nuvy vuihIuh, kurio iAvu* 
lo kuniį nuo litro poru ij* Hiiątlprbia ir at
gaivinu Hiu*ilpti6juHiup iicrvuo, viHinicniH ir 
gyvastlngnoHliiH oririuuiH. Ji». priduoda junta 
gera anotitp, ..nuguli nkilvio piikrlkimuH, pu- 
Balinti inkutu ur pumI^a palrlntuii ir ic.idžta 
(putu džiiugtia gyveninio ■aiit'teihinmia. Gauki- 
t*, bojtkn Ntiau’Toim; be vltklnlhio. Jin yra 

ptirtlavjncJliniiH WtMthiinki}. Jeigu aptieki- 
nlnlujH neturi Jo, papvaBykilO jį užaakyti dpi 
jųa 1A aavo urmininko.
T"—1-— n* » - ' • , . . į. z

•^ViXV'2d54 - ll'T
< JOSĘPH VILIMAS
J NAMU STATYMO
i ĘONTRAKTORIUS

.................-,M

a .a

“ Prašykite savo groseminko arba aptickoriaup, jeigu jie negalį 
suteikti, tuomet pašaukite ’ \

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St, Chięago

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

Indiana Harbor. Telephonę Indianą Harbor 1627



Austin Apielinkė
XIII

Dykai Kenas

Rusiškos

vardas

dienų nuo jo patalpinimo

South-West Lumber Co

NOW
ATINGMes PERKAME

įsiės ir privatiški

1 t.e

GARSfNKITĖS 
NAUJIENOSE

$20.00
$21.75

vai. nakties.
2 ros vai.

Batik Enatn®!
Dries in4hour* 

01d Ivory

KAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

Ar jus nepriimsite 
DYKAI keno

Grąžus pleituoti , 
sinkų fixturiai . su 
muilui

3456-60 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0115-0116

Atdara nedėlioj iki pietų, j

PASINAUDOKITE
TIKRAIS DABAR ESANČIAIS 
k BARGENA1S ant plumbingoj 

ir apšildymo prekių. 
Išmintingi žmonės 
pasinaudos šiomis 

^k nepaprastomis 
vertybėmis 
ir pirks 

•aha

PHILLIP 66.' PLAUNAM IR GREASINAM—$1 UŽ

Petro Valašino 
dotuvės

šeštadienis, geg.

SOUTH WEST SKYRIUS 
4101-5 Archer Avė. 
Tel. LAFAYETTE 0287

Mes užlaikome pilną pa
sirinkimą Lumber i o, 
Millwork, Stogams Po- 
pierio, Plasterboard irtt. 
Mes duodame medžiagą 
ant mėnesinių išmokėji
mų. Tik mažas {mokėji
mas, likusius užmokėsite 
į 2 metus.

Nieko nerokuojame už 
apskaičiavimus

pamos Geriausios rųšies baltai enameliuotos sinkos specialiai 
52 colių nulenktais kraštais sinkos, kol jų išteks, 
kiekviena ............ ........................... .................................
42 colių kampine apron sinka, kiekviena

Lulevičiaus nuo Brid 
pasi

Tel. Willow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St 

Priešais Tautiškas Kapines

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

pastiprinsime jo 
padarysime 

Pert a t 
“Mar- 
Cher-

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ryt “Margučio 
Piknikas

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tek Republic 8899 BATIK

Keturių Valandų 
Enamelio? ..

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamai Malinai, Pečiui, Regiiteriui, 

: Svarstykles ir tt. 
Perkraostome—Moving, kur kas nori 

—- už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yardg 1797

KUPONAS 
MO KENO 
kuponą ir atneškite mums. Jus 
privalote gauti % 
valandų enamelio.

Jūsų vardas

Jūsų adresas1 

Jūsų dilerio

snne vienui 
tį “Margutį 
jaunus kiautus 
maistingesniu jo trynį, 
visi ir visos ryt, marš į 
gučlo” kermošių — į 
nausko daržą.

Klozetų Sėdynės, kurios 
tiks kiekvienam toileto 

^puodui. Golden ąžuolo ar ber
žo mahogany $1.65

1b preso Lietuvos žmonės'r 
iaę pataria Lietuvos bankai

sižadeję ir kalbėtojai ant ka
pinių. Lietuviai aptiekoriai dė
jo pinigus, kad pagerbti savo 
profesijos dranga gražiais ge
liu vainikais.

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
PURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local V Long Dutance RemovaJ 

3244 S. Halsted St 
Offiee Tel. Calumet 3399 

Re. Tel. Yanb 3408

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenyt 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Pbone Lafayette 3847

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171'Archer Avė.
Netoli Ricbmond

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas Ir radios 

pigiomis kainomis

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

sUr jie prisilaikydavo “skver 
dyl”. Jų biznis randasi antra
šu 350 N. Lockwood Avė., tai 
yra 5300 Ablokų” j vakarus 
prie pat Lake gatves. Tai bene 
bus pirmi biznieriai lietuviai 
šioj kolonijoj.—J. K.

A pdrauda,- atuomobilflt^ nnmtf < «- 
ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

Mes turime perdaug 
šio didumo Basin ir 
mes 100 parduoda- 

me po 

$5.75

MILDA AUTO SALES 
D KURAITIS. Sav 

Parduodam 
OAKLAND IR PONT1AC 

Automobiliui 
H06 W. 31 St. Victory 1696

rankieriomis dėl Šalto ir šilto vandens —sujungti waste ir over 
flow. Pilnai tiktai- už ......... ...... .........i...:..............:....

Tikro blizgančio clpna Klozeto kombinacija, susidedanti iš tanko* puodo ir iš arba 
Golden Ąžuolo ar Beržo Mahogany sėdynė Pilnai tiktai $12.50

Aš nesu girdėjęs, kad . čia 
rastųsi lietuvių. . ši apielinkė 
yra į vakarus , nuo 5000 apie 
Lake gatvę. Bet kur tau! Ir 
čia jų esama, riet yra ir biz
nių, o biznieriai yra muši; tau
tiečiai pp. Vincas Keniauskas 
ir Vilkas. Jie turi savo kriau
čių siuvyklą. Siuva naujus kaip 
vyrų, taip ir moterų rubus, tai- 
so-lygina senus. Abudu yra 
virš 20 metų patyrimo savo 
amate ir labai gerai žinomi lie
tuvių tarpe, nes visuomet ir vi-

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

i 25% dykai pasiūlymas vienai savaitei
Į Pirkite 4 galionus malevos namams ir gausite 
j vieną galioną Dykai. Iširkite vieną galioną 
Į malevos ir gausite vieną . kvortą ’ Dykai*

Liūdna buvo Petro pirmlai- 
kinc mirtis, bet dar liūdnes
nes buvo jo laidotuves. Velio
nis vedė pavyzdingą gyveni
mą, turėjo daug draugų tarp 
lietuvių biznierių, profesiona
lų, o ypatingai tarp savo pro
fesijos draugų aptiekorių. Ga
lėjo būti kuogražiausia pa
laidotas, ko jis pilnai buvo už
sitarnavęs

Pilnas Maudynės kambarys už didelį sutaupymą. TRIJŲ ŠMO
TŲ SETAI SU VISAIS TRIMINGAIS $44.90

t . . | ‘ • v • *» ■ • • • 4 ' *■ ‘

17x19 Praųsykla-^plataiis užlenkimo stiliaus su china kranų rankenomis, nikeliuo
tais sieteliais ir P. O. plūgas: Pilnai tiktai • $9.90
4i 4$ ar 5 pėdų maudyne ant kojų su viėno Šmoto krabų kombinacija su china

..... .......... $22.50

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiansios. ___

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Pbone Republic 3713-3691

Jo draugai siuntė 
? jau buvo užsakę 

gražiausią vietą Tautiškose 
kapinėse, arti prie kilų lietu
vių visuomenes darbuotojų, 
nes tas kapines Petras gyvas 
būdamas dažnai lankydavo. 
Jie pilnai tikėjosi tureli dide
les laidotuves, apie 100 auto
mobilių.

Aš, būdamas jo artimas 
draugas, kaip Lietuvoje taip ir 
čia Amerikoje, gerai žinojau 
Petro religinius įsitikinimus. 
Jis buvo laisvamanis, ne
lankė jokios bažnyčios per pa
staruosius 11 metų. Todėl jam 
ir buvo vieta Tautiškose kapi
nėse.

Kaip girdėjau, jau buvo pa- nesitikėjo, kad jam mirus

Graborius Lulcvičius buvo 
apsiėmęs jį kuo gražiausia pa
laidoti, nors dar nežinojo, 
ar gaus kiek atlyginimo už sa
vo darbą., ar ne. Bet taip gra
žiai viskas klojosi tik iki tol, 
kol visi nušlijo, kad velionis, 
kaipo moksleivis, nieko netu
ri. Vos lik sužinojo, kad jis tu
ri apdraudę ant stambios su
mos pinigų, luojaus vienas 
lietuvis graborius ar tai iš 
keršto, ar kad pasinaudoti, — 
griebėsi visų priemonių, kad 
suardyti musų gražų darbą. 
Kas jam pilnai ir pavyko.

į

Atvažiuoja Petro teta iš 
Pittsburgb, tamsi davatkėlė. 
Jinai pilnai pasiduoda jo pri
kalbėjimams ir nutaria atimti 
velionį iš “bedievių” ir kata
likiškai palaidoti. Nežiūrint

ROXEE GARAGE
NAUJI SAVININKAI

TAISOM AUTOMOBILIUS VISOKIOS RŲŠIES: SUGEDUSIUS PAR- 
VEŽAM UŽ MAŽĄ ATLYGINIMĄ. TURIM TUŠČIOS VIETOS DEL 
TROKŲ IR AUTOMOBILIŲ UŽ PIGIĄ KAINĄ. TURIM GERIAUSI 

GASOLINĄ—PHILLIP 66. PLAUNAM IR GREASINAM—$1 UŽ 
BILE KOKI AUTOMOBILIU.

JOHN VISCOUNT ir OTTO SCHONVVALD
907 West 35th Street Tel. Yards 0405

kūnas- bus tampomas iš vienos 
vietos į kitą, kaipo didžiausio 
niekšo. '

Trečiadienį
važiuoju J kaziųiierines kapi- 

, Laukiu, kad pamatyti sa- 
draugo laisvamanio “kata- 

laidoluves. žiūriu, 
4 auto- 
i,—apie

Lietuvos Laisves Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visoė ki
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertes Bo
ną ir $40.00 už $50 vertes.

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
t motame laiške, tuoj gau
site bankos čekį.

Prirengiame dokamentas ke- 
liaaninkam. parduodame laivakor
tes ant visą ekskursiją rengiamą 
per Lietuvią Laivakorčią Agentą 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street 

CHICAGO. ILL

nes 
vo 
likiškas 
atvažiuoja viso labo 
mobiliai ir tie nepiln 
12-15 žmonių. Sueina tie, ku
rie jau buvo kapinėse pirmiau 
ir sudaro kiek didesnį būrelį. 
Matant tokį reginį yra neišpa
sakytai liūdna. Gaila jo drau
go J. Vaidžiuno, kuris atidė
jęs į šalį savo biznio reikalus 
tiek daug laiko ir iškaščių 
padėjo, kad surengti tinka
mas laidotuves savo draugui 
Petrui. Taip pat J. Janus, pas 
kurį Petras gyveno, jų žmonų 
ir daug kitų draugų. Visų mu
sų darbai ir gražus sumany
mai niekais nuėjo. • : ' •

Broliai lietuviai graboriai, 
gana jau varyti nešvarią po
litiką dėl šimto-kito ir teršti 
lietuvių vardą bei piktinti vi
suomenę. Išpiešti iš musų 
brąngų draugą, kurį mes tikė
jomės tinkamai palaidoti ir 
puošti gėlėmis jo kapą per vi
są musų gyvenimą.

Taip, ryt visi vyksime į 
“Margučio” pikniką — pasi
matysime, pasikalbėsime apie 
savo vargus, nelaimes. Pasida
linsime bendrais vargais ir 
linksmybėmis, o sykiu parom-

Bagley, Mieli.
Balius—Balius

Lietuvių ūkininkų Carney, 
Mich., apielinkės balius įvyks 
Gegužės-May 31 d., pas Domi
ninką Sherpetj, Bagley, Mich.

Ten bus smagus balius su 
vaidinimu. r . . ,,

Kviečiame visus lietuvių mi
nėtą dieną atsilankyti pas d. 
Dom. Shcrpetj, Bagley, Mich.

Kviečia Senas Draugas.
paramos. O tas kunigams pa
taikavimas ir keliaklupčiavi- 
mas apie klebonijas iš rengėjų 
pusės atšaldė pažangiąsias 
draugijas. —Pittsburghietis. .

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namui 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

TUflfcJO HEMOROint S PEK 30 METŲ 
DABAR TIKRAI IŠGYDYTAS

P. H. nprthęld, 5100 Kolmar Avo., ralio: 
“Afi turėjau hemoroldu* !»<t vlrA iriu deAimt 
moty. : JA jų bė<«> kraujau ir dnt-fi mini 
daiijr no.mairumo ir ktųtėjimų. Tada 
nuvykau pa. I)r. P. D. k.vnian.k|. heinoroi* 
dų Apcinli.l.i, 1800 N. Darrion Av<*., Chi- 
caffo. Dabar aA <>au .veika, ir jauėiiio. 
kuotroriaunia". Paraitos ju. ralito būti 
lAaydyli lw» peilio, lironinr. ar operacijom. 
Dr. P. D. Ayrniui.kio tie.kan.mė nvtoda yru 
naatol>ėtinn. NerelKin iAlikti IS darlxj. Ma
žai kainuoja — lonirvl iAmokėjimai. Attiki
te Aiandie ar raAykito dėl 5 dienų gydymo, 
namie dykai.

S-M-S Health Institute. Rečiai Ik*pt. Namai 
S-M-S Herb-Nit-Tonfc.

Well, reiškia, ryt visi 
žinosime į “Margučio” p 
ką. Su kuo tik kalbi, ką tik su 
eini 
giasi į pikniką, tarsi į kokius 
atlaidus. Nieko nuostabaus ta
me, kad pavasario gamtai at
gijus kiekvienam norisi jos 
tyrumu pakviepuoli. Chernau- 
sko daržas dabar atrodo pa
čiame savo klestėjime. Žolė 
žaliuoja, medžių jauni lapeliai 
šlama, paukšteliai čiulbčioja 
angeliškais balsais, rodosi, 
kad visi sveikina atgijusią 
gamtą, visi džiaugiasi pavasa
rio gražybėmis. Ryt ir mes 
slaunios Chicagos lietuviai, sū
nus ir dukters Adomo ir levor, 
keliausime į tokią vietą, ko
kioje musų pirmieji tėvai pa
pildė pirmutinę nuodėmę. Tie
sa; mes 
nelemtų nuodėmių 
m e 
gamtos gražumu, reikšim savo 
pagarbą atgijusiai gamtai ir 
sykiu linksminsimės tokiomis 
priemonėmis, kokias susitvėrė 
sau šios civilizacijos žmogaus 
sūnūs.

Goodeonai Broliai
Fornylią ir pianą muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigos.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

Pasirašykite žemiau esantį kuponą ir atneškite jį į 
musų sankrovą, su juo jus galėsite gauti DYKAI 

i/t paintės keną minėto 4 valandų enamelio.

Turkiškos
Sulfurinės Vanos __ Ir 
ElektrikiniaF"1 T¥eat- 

mentai
Švediškai Mankštinimas it Elektri- 

kinii Masažas.

Treatmentai visokią ligą, reuma
tizmo, nervą atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaos, su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokią ligą.

Moterą Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergalėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St. •

Nuo 8 vai. ryto iki 12
Nedėliomis nuo 8 iki 

po pietą.
Phone Boulevard 4552

T-ūrtsasa'.. " .'.j . ..m n iu- j

. LEVY & CO ■■■■■I w ■
VYRIAUSIAS OFISAS IR ŠIORUIMIS

2113-33 South State Street
Telefonai Calumet 0642-0643-0644-0645 

SOUTH CHICAGO SKYRUS 
9302 Commėrcial Avė. 

Tel. SAGINAW 4847 .

BUY
COMPL

indu A
$3.45

Tėgihl būną Petrui Icugyn 
ten Juoda žemelę ramiai ilsė
tis per /amžius. : .

- ./. Plai'htlms.

Sergantys Žmonės yra Kviečiami Pasitarti 
Dykai su Dr. Ross apie Bile Kokią Ligą 

ar Silpnumą.
Nervinės ligos, prastas kraujas, reumatizmas, inkstą, 

pakrikimai yra išgydomi Dr. Ross.
Geriausias Amerikos ir Europos Gydymas
J° triJM dešimtų metų specializavimasis chroniškose, 
nervų, kraujo, užsikrėtimo ir privatiškose ligose yra už
tikrinimas tiems, kurie yra reikalingi medikalės pagel
bės, kad jis suteiks jiems geriausius žinomus gydymus.

Jeigu jus turite prastą kraujo pakrikimą ar sifilį, atei
kite pas Dr. Ross ir išsigydykite pirm negu paraižius ar 
smegenų pakrikimas įsisės. Nesirūpinkit, ateikit tuojaus. 
Sifilis, gonorėja ir užkrečiamos ligos išgydomos atsa
kančiu ir užtikimu gydymu. Tūkstančiai už savo gerą 
sveikatą yra dėkingi Dr. Ross gydymui.

DR? B. M. ROSS Speciali IN-MO-RAY treatmentai sugrąžina vyrišku* 
Specialistas mą silpniems vyrams.

JO KAINA YRA TEISINGA IR PRIEINAMA KIEKVIENAM —NE 
DIDESNE UŽ TĄ, KOKIĄ ŽMOGUS IŠGALI ir sutinka mokėti.

Dr. B. M. ROSS,—35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe Street, Crilly Building. Imkite elevatorių iki penkto 

augšto, Cbicago.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų? priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Pasitarimai kasdie nuo 1'0 A. M. iki 5 P. M., Nedėlioj 10 A. M. iki 1 P.M. 

Taipgi Panedėliais, Seredomis ir Subatomis nuo 10 A, M. iki 8 P. M.
30 METŲ TOJ PAČIOJ VIETOJ.

čia atsilankę, tokių 
nedarysi

mos vien gerėsimos

NAUJIENOJ Chicago, 11!

ir kitų žmonių, ji su teismo ir 
policijos pagalba atima Petro 
kūną 
geporto. Kilo didžiausia 
piktinimas. Visi atsisakė daly
vauti laidotuvėse ir gėles be- 
pirkti. Matomai, graborius su
sigėdijo savo darbo ir atiduo
da Petro kūną kokiam ton 
Murphy, graboriui nuo Madi- 
son St., netoli Halsted St. Kjas 
ton toj apiclinkčj gyvena, — 
visiems yra žinoma... Velionįs, 
gyvas būdamas, niekuomet

APŠILDYMO PLANTAI UŽ NEPAPRASTAI ŽEMAS KAINAS. 
Dugnas jau tikrai tapo pasiektas, ant kiek paliečiamos yra apšildymo plantų kai
nos. Jus galite užsisakyti dabar ir busite tikri, kad jus gaunate geriausį ką pinigas 
gali pirkti už žemiausią kainą kokios neouvo per daugelį metų.

Įsidėkite sau boilerį dabar. Užmokėkite už jį ateinančią žiemą. 
NEIMAM NUOŠIMČIŲ PER TRIS MĖNESIUS.

Radiacija 30c už ketvirtainę pėdą.

DEL NEMOKA- 
— Pasirašykite šį

paintės 4

AD ELITE
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111. Telefonas Roosevelt 8500.
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Metams .........
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Vienam mehariui
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KOVA PRIEŠ “čENšTOUtlUS”

$8.00
4.00
2.00

. 1.50 
.75

tifs, 3auį 'WutfMu ttatšubtojiĮ, 
negu fašistiidjanticji tautinin
kai, — ką patvirtina ir tas 
faktas, kad Valdžia iki Šiol ne
drįsta skelbti ripkimUs į sei
mą, hdTs šihitiĮs kKrfų ji yra

Sc tai ž&fejt&i. .

‘tfe Na tJAVtesiAittr tiiiTu. 
Wfc 'RfebAKTOKrAl

18e 
. 75c 

tieCMčaM

‘87.00

• ė5 
dteieniuoae 
i)

18.00
_____21 2.50

Visi žino, kas yra “chain sto^s”. Tos krautuves 
kenkia smulkiems nepriklausomiems biznieriams, pą- 
verždamos iš jų pirkiktis. Apsiginti nuo “čenštorių”,' 
biznieriai reikalauja, kad valdžia suvaržytų juos įsta
tymais arba uždėtu jiems specialius mukesnius. |

Kaip tik dabar dviejose valstijose yra svarstomą 
sumanymas įvesti tam tikrus mokesnius učėnštoriams,’.:

* Wisconsino legišlaturoje įnešta projektas uždėti toms 
krautuvėms nuo $2.00 iki $100.00 taksų, sulig jų biznio 
didumu; ir legislaturos finansų ‘komisija šį, projektą 
kaip vięnu' balsu užgyrė.

North Carolina valstijos legislaturai įteikta su
manymas pakeiti mokesnius “čėnštoriams” nuo $50 iki; 
$100.

Iš šių pavyzdžių matome, kad nusistatymas prieš 
tos fųšies prekybos-įmones valstijose yra : gana stiprus. 
Mat, valstijoms nepatinka tai, *kad pelnai, padalyti iš 
“čėnštorių” biznio, pasilieka ne 'Valstijoje, bet plaukia 
į tą finansų centrą, kuris juos koiitrOliUoja, t. y. dau
giausia į.jWall Street New Yorke.

Tas krautuvių grandines steigia dideles kapita
listinės kompanijos, kurias finansuoja stambieji ban
kai. Didysis kapitalas ir pasiima pelną, kurį jos padaro.

Dalinai dėlto, kad žmonės žinb, jogei stambusis 
finansinis kapitalas tuos “čėnštoHUs” kontroliuoja, tai 
jie jų ir nemėgsta. Tarpe žmonių Wdll-štrytis draugų 
turi nedaug. \ '<>■

Bet įstatymiški suvaržymai, specialiai mokesniąi *ir 
panašios kovos priemonės vargiai sulaikys “čėnštorių” 
augimą. Biznyje galų gale laimi ‘doleris. Norint sek- 
minga! kovoti su stambiojo kapitalo krautuvėmis, rei
kia statyti prieš ji finansinę phjėgą. Tą galėtų nepri- 
klausomieji biznieriai padaryti, susiorganizuodami ir ■ 
padėdami kits kitam pinigiškai. Daug krautuvninkų, 
susidėję į daiktą, galėtų pirkti prekes pigesnėmis kai
nomis, gabenti jas vagonais ir padarytų įvairių kito
kių sutaupymų savo biznyje.

Be susitarimo ir be organizacijos ’smulkiėmsleriis 
biznieriams bus sunku atsilaikyti prieš “čėnštorius”, 
nė- jeigu ir įstatymai Jiems (biznieriams) eis pagelbon.

“L. A.” pfaneša, kad Kauno 
karo komendantas nubaudė 
300 litų arba dviem Savaitėm 
arešto *‘už neteisingų gandų 
skleidimą.” krikščionių dienrfeš- 
ėio “Ryto” redaktorių K. Be,- 
rulį. Jo nusidėjimas buvo tpks:

“ ‘Rytas’ šiomis dienomis 
kronikoj buvo įdūjęs žinutę, 
kurioj buvo suminėta, kad 
krašto apsaugos" ųMnisteris 
pulk. Giedraitis po savo ato
stogų 4 savo vietą, negrįš. 
Už šią žinutę p. Berulis ir 
gavo minimą pabaudą.” 
Ta žinutė tur-but “pastatė j 

pavojų” Lietuvos respubliką 
arba tautininkų valdžią. O gili 
Kauno karo komendantas prti- 
sikozyriavo ir jam reikėjo -300 
litų? Kitkip tos bausmės išaiš
kinti negalima, jeigu manyt, 
kad Kauno ponai dav nėra vi- 
šlikai išsikrauštę iš galvos.

t T

-BOIKOTUOJA SAVI VALDY
BIŲ RINKIMUS

JAU buvo pranešta, kad vi
sos stambiausios politinės ‘par
tijos Lietuvoje tariasi nedaly
vauti miestų savivaldybių rin
kimuose, kuriuos valdžia pa
skyrė birželio 15 dienai. “L. 
žinios” apie tai’dar rašo:

“Krikščioniškos grupės ga-? 
lutinai nusistatė ir nutarė 
"miestų ^savivaldybių rinki
muose nellūlyvailti. Jos pa
ruošė ir specialų nedalyva
vimo motyvavimą'.”-.
Taip pdt pranešama, kad ir 

'/‘Ukiiiiiiką (partija, kaip 
'girdėt, šiandie (geg. 9 d.) 
'galutinai lįtsistatys, tačiau 
’tikriaušia yfa, kad ii’ jie iiu- 
^r&^edąiyviiūtl?; ^- f ; 
'Taūtfiiėše mažumose atžaga

reiviai stoja už dalyvavimą rin
kimuose, o demokratines gru
pės yra priešingos, ‘‘žydų Bal
so” redaktorius, p. Rubinštei-į 
nąs, gavo net Gedimino ordiną 
antro laipsnio už tai, kad jisai; 
agituoja už dalyvavimą. Bet 
‘‘Folksblat”, /kuris ‘reiškia pa
dangių <dydų nusistatymą, yrą 
priešiągds dalyvavimui. I

FINANSŲ KOMISIJA PRABILO

Daūg Idiko praėjo nuo to SLA. komisijų su važia- 
vimo, kuriame bttvo ‘apkaltinti dėl AždriaHoiDėVfcriio 
paskolos keturi senieji Pildomos Tarybos Bartai. Da
bar, galų gale, tuo klausimu prabilo “Tėvynėje” -Finan
sų Kdmisija, ktiri turi savo rankose visus šūi'Uštus 'per 
tyrinėjimą faktus ir dokumentus.

SLA. organo redakcija ir prezidentas Gegužis ke
letą kartų labai piktai išsišoko priėš tuos, kurie kalbė- 

. jo apie minimą paskolą nepalankiai Susivienijimo vir
šininkams. “tėvynės” redaktorius net iškoliojo tokius 
p. Gegužio ir jo bendradarbių ^kritikus “intrigantais” 
ir “politikieriais”.

Gerai tad, kad pasirodė spaudoje Finansų fcbiiiiši- 
jos pareiškimas. SLA. nariai, dabar 'gulės susipažinti 
su dalyku nuodugniai ib spręsti, <ar buvo pamato >pelkti 
senuosius organizavus virŠittitikus tOs paskolos/ 
ar ne. • ' -

į ■ s— <«ir ir

bėję Ušito žynikj vietą.
“Jeigu pažiūrėsim į mies

to biudžetą, tai matysime, 
kad socialės apsaugos skyr. 
išlaidų sąmatą Sudaro apie 
14% viso biudžeto; medici
nos ii- sanitarijos Skyriaus 
— apie 11%; jei pridėsime 
dalį švietimo skyrintis išlai
dų š^inatos, tai gausime 
daugiam ‘kaip 30% Visų 
miėsto išlaidų, kūrios. eina 
daūgiausia prolėtariito rei
kalams rūpinti. i

“Ddbar principas, ’kad ti^ 
tūri tėišę dalyvauti Šalies 
valdyme, ktiris moka mokes-i 
Uitis, yra Msai pasėriėjęs ir 
įstatymas be reikalo juomi 
vaduojasi.

“Toliau. Išaukštinimas ad-1 bičiulį ir atsargiai paėmė jį ‘už. j - 
ministracijos aparato ant sa- rankos. Krauzės veidas spindė- 
vivaldybių visai neatatihka j0 pasitenkinimu ir džiaūgšmu, 
V. Liaudininkų pagrindi-Igirdirit nusisekusio pamokslo |
niams ‘dėsniams. pagyrimus. Ringsdorto pastoji

‘^Naujas įstatymai perdėm rius vėl pažiūrėjo į jį, tarytum’! 
•griežtai pabrėžia, kad savi- klausdamas. Ir tokiom Uėmalo- 
‘valdybės t^ri klausyti vai- niom, tamsiai žibančiom akim. L 
štybiriūs administracijos/Ad- _ t■toiništfacija gali statuti ir I f . •«‘tr»do-
šallhti ‘savo noru 'burmist-ir^a21’,'.ft® . .. |
rus, kasmjti savivaldybių nu
tarimus, 'keisti biudžetą, pri
versti savivaldybes pildyti 
savo užsimojimus, 
nesuderinama su 
Liaudininkų programos 
tradicijos nuostatais.

“Galiu dar pridėti, 
mums rodosi, jog Kauna 
mieste šiuo įstatymu yra nU-

Žiedo Perlas » 
r

*

vis dėlto pasiekiau tvarkos. 
Truputis pagarbos parapijos 
ganytojui niekuomet 
kenksminga.
' Ringšddrfo pastorius nieko 
nedtsakū į tai, ndrs ir atrodė, 
kad klausėsi. Tačiau Krauzė,

(Tęsinys)
Visi laidotuvininkai žvilgte

rėjo vienas j kitą ir patrau
kė pečiais. Moterys ūme čiaUš-, 
keti daug garsiau, o vyrai Vi
su buriu pasuko sodžiaus alų->1 1 KBCl Klausosi# laciau Jtvrauzcj
4 Ta,r h Ž1 ,Sol?binmJf£ maW’ Ijeg«8JO ty-
Ll..“ “ BerbiamOsl08 liti. Tur būt, praūžtoji tėffla jj

labai domino. 'O, gal bUt, ji tu
rėjo kokią nors sąsają sti šios 
dienos pergyvenimais.

ponios atminimui.
Tiktai prie pat tiltelio Grin- 

tūlės pastorius (pasivijo savo

:
H
J

nėra

~ Aš turėjau n įleisti iš tar
nybos senąją tarnaitę, nes ji 
labai prastai lygino apykakles. 
Aš kiekvienais metais siuvuos 
naują apsiaustą — siuvėją tu
riu dar iš universiteto laikų. 
Tatai atselna truputį brango
kai, bet ką padarysi, kad mu
sų attiate kitaip negalima. Da
barties žmdnės kreipia labai di- 
delj d€mesj ir į orutinę pusę.

Jts pritilo, atsiminęs, kad jo 
bičiulis dina apsivilkęs nublu
kusiu apsiaustu, su dviem sa
gom ties liemėniu. 0 jei geriau 
įsižiurCti, tai galima buvo ma
tyti ponios Korstienės dailiai 
užlopyta apsiausto alkūnė.

(Bus daugiau)

štybiričs administracijos/ Ad-

Apžvalgai

Tiktai po valandėlės pasigir
do atsakymas:

— Ką — atlikai?
__ v Rirtgėdorfo ‘pastoriaus balsas 

U VaidMii IW 'vMHH»i 'fttsikėitęs..
jr ;Kfatt«S *6tnė 'įiykti. -Nors tai 'te- 

buvo tik sūvitdrpė bičiulių pa- 
kad rama' v*s dėlto... Jis juk 

visa tai iŠ anksto buvo sura
šęs Ir šį rytą du Sykiu perskai-. 

skriaustas ypač lietuviškas | ^s’, ’jis

elementas, nes 46,000 rinki
kų redukavimas į kokį 15,- 
000 kaip tik bus atliktas lie-^ 
tuviškojo elemento sąstaton, 
o demokratiniai principai rei
kalauja (brbpbrcionalfško at
stovavimo.
“štai maždaug tie svarbiau

sieji punktai, kuriais eida-l 
mas Centęo k-tas priverstas 
buvo Atsakyti dalyvauti 
rinkimuose.”

■sfrciAtf
EKSKURSIJA

I LIETUVA

Wl

tai vis
Mtlikai?

•r‘ I‘Krauzė ’ėmė rbykti. -Nors tai ’te-

<

r

Išplaukia iš New Yorko 

laivu PfcrSfDEMT ’ROOSEVELT 
Birželio 24 d.

Per Hamburgą

Tręęios klasės laivakortė?
Nėw Y«fk>| KlaiiiM^......... .........   WT.OO
New Yorkas—Klliipėda ir Stgkl...........$181.00

Ne^riskaitcnt taksas.
ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant.

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI

KELEIVIAI-{ Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 
žinomų ekskursijų vadų, parinktų dėl jų pčitytimų ke

lionėse. Tai didelis palengvinimas keleiviams uostuos, ke
lionėje ir laive.

t

♦

nė ir sukrato:
— Jus, gal būt, manote... 

J Tas palyginimas ba^Uyčidj ne
siderina su mano ant kapinių 

’ I pasakytu'pamoksiu. Į tai aš ga- 
l’liu JatsitkyHi, jbg aš Niekuomet 
per 'duitg ^nežiūriu, dktfd palygi
nimai turėtų orutinę sąšają. 
Aš ieškau tos vidujinės logi
kos, kuriai jie tarhauja. Juk 
vaizdai ir palyginimai tenaudo- 
tini tik tam, kad sukeltų klau
sytojuose norimą ‘mintj. Uni
versitete retorikos profesorius 
mums Visuomet primygtinai tą 
pabrėždavo., -

— Taip... Jie, visuomet tai 
pabrėžia.

— Na, matote, vadinas, ir 
jūsų laikais buvo taip pat. Ir 
kiek aš pastebėjau, pamokslas 
padarė gana gerą įspūdį. Kai 
kurios moterys net verkė.

•— ‘Iš tikrųjų? Bet nejttūgj 
tai.;, getas įšpudis, jeigu ijos 
•verkė?

‘Grinttftes pastorius prikando 
’lupą. Ne, šu {jūo šiandien vi- 

_______  šiškUi negalirna ; susikalbėti. Bet 
pats brežideritUs. Jisai | kadangi jlš pats 'bttvo gerai nu-

Informacijoms apie laivakortes ir tt. kreipkitės j vie
tinius lietuvius agentus, kurių adresai čia nerodomi.
AMBRAZIEJUS. . J. 

168. Grand Street 
Bročklyn, N. Y. 

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vemon Street 

Worcester, Mass. 
BALTUTIS. P. P.

3327 So. Halsted Street 
Chieago. 111. 

BARTKEVIČIUS, P.
678 No. Main Street 

Montello, Mass. 
BOGDEN, J. G.

432 W. Long Avenue 
. Du Bois, Pa.

. “DIRVA”
6820'Buperior Avenue 

CĮeveland, Ohio 
GENDROLIUS, N.

36į Bxdadway,
So. Botton, Mass.

KA2EMEKĄS, K. CH. 
797 pank Street 

lyaterburjr, Conn. 
MOLIS, P. 

1730_-24th Street

188 Sands Sfireet 
Brookljm, N. Y. 

RAUKTYTE, J.
123 Millbury Street 

. Woręcstcr, Mass.
SHKYS. J.

2M Park Street 
... Jflahford, Conn. 

SIDABRAS. K.
875 Cvnbridge Street 

Cdmbridge, Mass.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 

Chicego, III. 
STULPINAS. V. M. 
3255 80. Hateted Street 

CMcago, III.
„ “SANDARA”
* 3236 So. Hahted St.

Chicago, III.
TREČIOKAS. A. S.

197 Adams Street 
Newark, N. J. 

URBSAS. J. J.
187 Oak Street 

Litotence, M a m.
“VIENY?®”

VASILIAUSKAS. J.
814 Bank Street 

Waterbnry. Conn. 
VELEčKIS, A.

502 South Avė. 
Brldgtpott. Cdna.

Gegužis nenugalėjo 
Jurgeliutes

-v . '-■■’.rt?> a. l.r; ■ ' ■ . _ • .

Susivienijimo Pildomosios Ta
rybos suvažiavime, kuris įvyko 
šią savaitę New Yorke, prezi
dentui Sti^Cegužiui^ vėl pasly
do koja. Jisai tie tik nelaimė
jo “faito” vprieš p-lę Jurgeliu- 
tę, bet !ir piits Užsidėjo sau 
“juodą tikį”.

kaip aną dieną rašiau, šia
me Plld. Tą^ybOs suvažiavime 
tufėjo į vykti “striošnąs sūdąs” 
SLA. sekretoriui. Skundikas | 
buvo pats ttovežfderitas. ___ . ... ,
reikalavo, (kad p-lė Jurgeli u t^ šitėikęs, Wi begalėjo ilgai £yk- 
parodytų ptįežastį (“to shbw Pti. ‘O fbe {to, Juk teikėjo atši- 
caūse kodėl ji neturi miiiti savo ’helaimingojo biČiū-
but išmestą iš sekretoriduiž lip ‘prislėgtą'hUOtkiką.^Kaip tik 
viėtos. rv 1 į’pirinoj eilėj reikėjo turėti tą

sifyžo turėti tai galvoje it ^sa
vo bičiulio keistenybių nešidė-

Ties 'aptieki, wfr "kelias išil

i

t

♦

Trust Co.» FRttborgh. Pa. 
VARAftIUS. A.

So. 12th and Careon'Street® 
Pittaburgh. Pa..

VITKAUSKAS, J. T.
2701 E. AOcgheny Avenūc 

Philadelphia. Pa. 
VIESULĄ, K. J. A

1128 Washin|ton Street 
Norwood .Mass. 

ZOtP, J.'J.
4559 So.* Paulina Bttfett 

Chitago, IIL

DK. K. GRINIAUS PAREIŠKI-' 
MAS DEįL SAVIVAI.DY15IŲ j

' X RINKIMŲ / ' . M
■ ■a/iifai... r £

Vai. liaudininkams nutartis; 
boikotuoti tautininkų sufuše- 
riiiotas savivaldybes, Dr. Kazys 
Orinius, buvęs Lietuvos res-J 
publikos prezidentas ir dabar
tinis vai. liaudininkų cėiitrd 
kbmitcto pirminirtkas, davė Ši
tokį pareiškimą spaudai:

UL. Vai. Liaūd. s-ga yrą 
tikro demokfatizmo gynėja 
Jr jos nusistatymas privalei 
iŠ to dėsnio išeiti. j
t “Naujas Savjv. įstatymas, 
kaip tik priešingas yra ‘pa4 

>gMi|Uiūiams L. Valst.. LiAŪdf’ 
s-gas programos dėsniams.

“jau pati, rinkimų sistėmaj 
atįma . rinkimų teisę ddūgū^ 
mai gyventojų.s Dabar AOga-į 
£‘ > dalyvauti rinkiniuose di- 

iuma darbininkų, preky- 
’bbs įstaigų tarnautojui 
mbįią, bankų tarnautbją, 
‘tūriiaiitojų visokių kofitbrą. 
netgi baigusiųjų aukštąj 
mokslą, kdrininktį, -studetitų, 
darbininkų fabrikų, dlrb^ 
tuvių, spaustuvių, tarnaičių, 
Wgų —• ir t<H. ' x \"i

. “Jei 1924 m. Kauno savi
valdybės rinkimuose tikėjo 
balsą apie 4&000 gyvblifO- 
ją, 'tai -dabar vargu jų b|ls, 

Hlftdgiau, negu yra butųhtao? 
muotojų, t. y* — apie kdkiu 
W,W0. . ■ ■ J

vadinamas zPl’tiUUi 
TtiStis Vf&ii yrįi;
balso, o proletariato intere- 

f.

gu sakytos ’politihęs grupės 
ir tiktai modaiyvūutų šiuoaę 
rinkimuose, iš tikrųjų tas 
jų ‘boikotas’ velk nižko dr 
nėatsilieptų į Hitkimų režub 
tdtits, nes vis vien tos poli
tines sroves mažai teturi sa- 

Sro rinkikų. Toks rinkimų 
‘boikotas’ tebūtų galutinai 

jbbsigyvęnusių opozicijos par* 
Tijų taktiškas' triUkas: 'kartą 
'ris vien negali -paveikti *rin« 

’^imV Wb ^^kafs balais, 
; tai HŠ ankšto pasiskelbia, ‘kad 
Ir nedalyvaus rinkimuose^.?’

Tau žinoma, yi'a grynus ble
fas. Iš 'valdžios. -Ibvto^Wits 
tąiįtininkų “Aido”" 
įrfts žino labai' gerai, Md yfa

KOKS IŠDIDUMAS!

Lietuvos oficiožds ;rašo
“Užvakar 4Liet. ^inįos’ pa 

skelbė, kad valstiečiai Itab- 
dinidkai rtedaiyvfcttsią birže-; 
lio mčn. 15 d. miestų 4 savi
valdybės rinkimuose..'<Į>. ® 
taip pat patašė, gir4^U^os^ 
kad tuo valst. l^uĮmnitikų 
pavyzdžiu paseksią '♦įfikščitt- 
nys ttemokrūtai ir '■soeialde- 
mok ratai. ■ ■; ;/ J
/ “Pasiteinivį - Itb pas 
kompetęniįijgūs . .. ,. _
valdybės rinkimų ..klausimais ne taip, kaip jisai rašo. Opoki 
asmeniu, tol- ■ .partijos to?i, (bo -tojo

><.

T

caiise why”

tdjiią,

netgi baigusiųjų aukštąj

darbininkų — 'fabrlKų, uiro

4

Teismas įvyko, dalyvaujant I galvoj e. Pastorius Krauzė ipa- 
Pildomosios Tarybos nariams| ; * y* ^1,^.^,"..... 
ir adv. F. Bagočiui, kuris pasi
ėmė p-lę ; JUągeliutę ginti. Pir-1 ti per daug sau į širdį.
ma. negu sekfįtbtitii teko pra- Ties aptiekti, Wr “kelias Isii- 
dėt To'dyt “bricždstĮ’’, ‘delko ji PkOsi j SpastėriAds ’ifMnus, jis 
neprivalo būt pašalinta iš vie- vėl pradėjo kalbą:
tos, p-lės Jutgeliiitės gynėjas __ Šie kalnų žmonės yra šiur- 
pastatė suvažiavimui ktaltsimąa kštųs, ’tačiau geraširdžiai, nors 
ar gali Pildomą Taryba svar- hr suirtciAi palenkiami. Tik pu
styti p. o Gegužio sklindą, kuo- manykite, manieji grintaliėčilai 
met, viena, seimas yra nuta- bUvo jp^ ^ti «pas Tastorty 
ręs pavesti Dėvęnio paskolos gu savo reikalais ^ventadiejiį 
klausimą tyrinėti tam tikrai ^ f^ie§ ^mdldas. Ir Ohks- 
komisijai, -o ne Pildomai Tary- čiay> #pri(?§ atvykstatit/
bai; antra, kuomet pats Gėgū-J gyvenęs ‘pastorius su visu JŲ 
žis tapo tOs komisijos surastas |.byrju eidavęs iš namų bažny

čion. Ištisus metus aš kovojai! 
su šiuo ’paptočiu, bet pagaliau

....

UNITED STATES LINES

j y. r i;.„jjm a, t f, ,<.w; . M—-iii--------------- - — —... „-

kaltu. 1
‘Mirk ’i’dtyife 'idiAkusavo, <ats} 

kusavo ir galų gale nutarė*

tfūfgėiiutę įihviilo bdt aftttes-d'jb y to '«Uįs W ’žMij 'ttad kteiį 
tas. Išitont škUtidiką ir -skiliu Ttou dr 'kad -Wtos tife <Gefcta| 
tfžianriįjį}, visi Wd. Tai'ybba ir ’ne Piiaoto Jjgalftittį 
tojai -taip 'nuhfitoo, ir tllily^ tyHnžti ’Devaiio toMds 
kas tokiu builu 'tai’o paliktas šiw. b«t Wfti ttaą 
atoinančium sčtaui. - kurk} paskirti ‘buvo pavėsta

Sis Pilti, l’drybos niitatimaa Finansų 'Komisijai.
ręjJkia, be to,'kad Taryba at- Taigi komisijų iHibspreftaM 
sisdkž paremti Gegužio rttrtl- 'tojo -aferoje pitdilieka galibjeį 

' Ponus 4 Gegiižis, ^ktiris bUUdė 
pfer jį vpmipti ir Utlikti sftvo 
‘Tčišmų’’, sttveršdhmtfs visą 
bėdą už liadarytlis Susivicniji- 

taui mboštulius ’p^i ^gdliU-. 
tei (o sdVe ‘Miibaltinti), ; šdvū 
tikŠIb Tieilasiekė. . <

i Z Nmims wwiiB.

kad prezidento, skundas prieš “*

tas. ISitoiint siktitoką 'ir ■totod'tou ‘ir 'Kad .Gegužį
ilžiaihąįją, visi ,-‘.™. t
tojai -taip niMlšiivo, ir thily-r tyrinėti Dėvėsite toto&s

kurią paškirti cbūvo pavėsis 
J Finansų Komisijai.

Taigi komisijų mtbspreftditf

Ponus ‘Gegužis^ ktiris bandė

sake, tad “ti«N’ 
kaltiniiikų” kiškoj imi} jisai T>a- 
itttilęs? J Mvi> ittfttoii hes -SLA. 
ktoiaįjos iesanžids 'tam liekom, 
petentiškos. Pildoma ZParį^bti' 
feaahe, '4tMp«)MW

,k. M

CHtcAGb orricE 
CbnrleN Krcilek, Gėn. Afft 

216 No. Michlgan Avė.

GENERAL OFFICES 
45»fondtVny 

Wew Torte City

=2Z2

Saugus Bankas
Vedamas Atstaingu Žmonių

CENTRAI. MANUFACTUR1NG DISTRICT 
'BANK -lUlmCjo publikos pfcsiitikėjimą -savu 

■^devyniolikos metų stipria, konservatyve Va- 
HlUvysic ir savo dėvyniolikos melų nuolali- 

, nio auginio.
Turtas siekia arti $12,000,000.00 apsaugoji
mui jūsų pinigų — Direktoriai "ir "viršinin
kai yra gerai žinomi ir garbiniui visoje šio
je apygardoje — žmones, kurie kalba jūsų 
prigimta kalba. — ‘Visą tai yra svarbios 
priežastys kode! jus su savo finansinėmis 
problemomis turėtumėt ateiti į šį' stiprų, 
saugų •Kauką.

CENTRAt'£'^BANK
ATRUSTČOMPANY

' UK)Wsst35*Sttert
/ AMMtlMk • • • • ACIetri^BMNBttk

TKUŠT KOMPANIJA
Vaistijinis Bankas Ckaring House Bankas

4
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Roseland
Sočiai” or “šcimy

Skalbyklos Tub
Marguette Murmurs

WOE'ME

ena

Maudynės Įrengimas

Klozeto Sėdynės

žinotu

NAUJIENŲ
000 020 130—6

At the Game

PIKNIKAS a fife W«fvS

Tai gražiausias ir šauniausias piknikams daržas visame Cook

W£Sf8tW;s
isados kreipkitės Bus įdomus programas

................  G l| I i i.i.ii—II.........—...............  ii ii.Įin ‘ 1 Ii Ii I l—R»W—4i i į...........'.............................  IHIl'l I «l UI
HOUSI

įTunt.u*)

rRBHlį}'

Krautuve
Lietuviu

Lietuvių Programas 
iš WBBM Stoties

Emil, cf
Lefty, rf
Zed, 2b
Chuck, c
J. Fau, p
Dotti

Gaso šildy 
tojas

Rytoj, tai yra sekmadienį, 
tarp 2 ir 3 vai. po pietų, iš ga
lingos stoties WBBM bus duo 
damas labai šaunūs Lietuvių 
programas per radio, kurį nuo
lat kas sekmadienį leidžia lie
tuvių firma The Peoples Fur- 
njture Co., savininkai dviejų 
didžiulių radio ir rakandų krau
tuvių, 2536-40 W. 63rd St., ir 
4177-83 Archer Avė., Chicago.

hvfrling ih, the. fevz innigs he 
workfed.

VVally Snbbath relegated to 
injured lišt.

Ki Ki, Jesevich and Dubiske 
kept score and still.it tvasn’t 
riglit.

Wlllow Springs at WilloW 
Springs next Sunday. 2 P. M.

HEMLOCK 84pO 
NAKROŠIS, Vedfjas

AttheDance '1

Conspicuous by their ab- 
sence: the Pirmyn, Bumside, 
K. R’s, Alpha Kappa Gamma 
and Universai clubs.

Those that were there: Bi
rutes, Daughters of America, 
Victory Stars, Maywood Illihi, 
Buddies, Normai Clippers and

Sutaupymai Siekia Daugiau 
Kaip Pusę Pinigų!

Išpildyme dalyvaus pažymė
tini radio artistai, dainoriai. Jei 
busite piknikuose ir jei ten bus 
radio, reikalaukite išgirsti šį 
programų.

Golden stariečiai los beisbolų 
Fernwood Park

$300.00 prizų ir duodama 
su tikietais dovanos. Kaina 
tikietų po 50c. Tikietus ga
lima gauti iš kalno pas

Imame specialius užsakymus ir greitai išpildome pagal 
z pirkėjo norų. ■> .

Duodame gerų nuolaidų už senus radios ir rakandus,
• imdami į mainus ant naujų.

Lėnįfbtpi '^mokėjimai Pritaikinama Visiems 
Pagal Išgalę.

Didžiausios, saugiausios ir prieinamiausius krautuvės 
lankyti 'lietuviams dėl pirkimo namam reikmenų.

PILNAS ’UŽGANRDlNlMAS ARBA PINIGAI APGALI

Kombinacijos Sinkos 
Kranai

is bi&ding fdir to bėCome' & 
star. Ho\v about it. fec^ns as 
though we can’t get going. Es- 
pecially Pete Brown.' • \

How could we win. Felix and 
his gal showed up for the first 
time.

Teddy showed some nice

Rytoj, gegužės 24 dieną, Gol
den stariečiai loš beisbolą su 
Fernwood jauktu Fernwood 
Parke, 104 St. ir Wallace St. 
Pradžia 2 v. po pietų. Tai bus 
geras beisbol lošis, nes abudu 
jauktai gerai baisbolą lošia. To
dėl kam laikas pavelija, ateikite 
lošio pažiūrėti ir sykiu gerai 
laiką praleisti gražiame parke.

—Starietis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

INC.
3417-21 S. HalstSd St.
Tel. Boulevard 8107-4705 

Chicago, III.
WCFĘ Lietuvių ^Programai Nedelio- 

mis nuo l iki 2 vai. po piet.

WHFC Ketvergais nuo 7 iki 8 v. v.

Įvyksta Nedėliojo, Gegu
žės 31 dienų černausko dar
že Justicc Park, III. prie 
79th St. ir Archer Avė.

Kas tiktai rengiate šių 
vasarų piknikus, nepamirš
kite vartoti iš Lietuvos BI
RUTES skanias saldaines. 
Birutės saldaines labai tin
ka loštit lygiai-iiėlygiai ir 
duoda DRAUGIJOMS labai 
gražų pėlnų.

Todėl Gerbiamieji, renr- 
kime savo pramonę, ir var
tokime Birutės saldaines. 
Meskime paprotį vartoti žy
diškas saldaines, kurios nei 
savo skoniu nei gerumu ne
gali prilygti Lietuvos Biru
tės saldainėms.

Taipgi pas V. M. STUL
PINĄ galite gauti ir viso
kių valgomų*prekių iš Lie- 
tuvos. ‘ 
pas:

V. M. Stulpinas

Radios, Parlor Setų
Visokių Namams Reikmenų

Seklyčiom
Siulijama dar už mažiaus kaip 

turime savo dirbtuvę—labai

apparently inferior foe 
zowie! — a six run

dio, pianus, refrigeratorius, 
didžiausį pasirinkimų Chi- 
eagoje. Ir kainos daug že
mesnės kaip kitur.

Radio aptarnavimas vie
nus metus dykai. Pilna, ga
rantija su kiekvienu radio.* •

šis gražus Victor Vikttola 
vertės $25.00 ūž ,

$12.00
Groja rekordus labai gar
siai ir galima išsivesti į pik
nikus ir į Lietuvą.

Del Palaikimo Lietu
vių Muzikos ir Dai

nų per Radio

RADIOS 1931 METŲ MADOS 

UžPusęKainos! 
$190.00 Victor Kombinacijos 
Radio su gramafonu CjRftEĮ 
su tūbom už ..............
$225.00 Brunswick kombinaci
jos radio su grama- 
fonu be tūbų ......... .
$225.00 Victor, Columbia, Ken- 
nedy, Knights, Philco ir kilokiĮ 
kombinacijos nauji radios su 

r"'”’".....$80.00
$75.00 vertės Atwatęr Kent Rą-f 
dio arba R. C. A. Ra- ffĘOK 
diolas, dabar po vv 
$55. vertės nauji Midget radios 
sų lubom ir QK
Viskuo po .... *8^ jįgrii w w O w

What
niškas Vakarėlis”.

When — Saturdtty, May 23
Where — Litlnianian Audi

torium.
Why

We’ll be seeing you!

Pastebėtinas pirkinys. Pilnai su 
kranais, trap ir geležinė i standa

SS............. $10.50

That was a tough one to 
lose and for all that money too. 
Stang, the “Irish” speaking 
catcher is starting to bang ’em.

Kad Budriko 
yra didžiausia 
muzikos Krautuvė Ametiko

Naujos rūšies gaso 
burneris su Double 
Copper Coil kon
strukcijos gaso 
vandens šildytojas. 
30 galionų didu
mo. Specialiai

$4.90

DIDELIS SUTAUPIMAS
ANT PLUMBINGO IR APŠILDYMO REIKMENŲ

Susideda iš vienos 5 pėdų 30 colių RolI Rim 
maudynės su kojomis ir fittingais, vienos 17x19 
colių Apron prausyklos su fittirigais ir China 
Klozeto tanko ir klozeto puodo su ąžuolo ar 
mahogany sėdynės dangčiu.
Pilnai kaip aprašyta ......................... ** B

$75.00 vertės 2-jų šmotų 
Jacųuard dengti sekly
čiom se- Eft
tai po .... Wb vU
$100.00 vertės 3-jų šmotų 
Jacųuard dengti sckly-

se- flA
tai po ....
$125.00 vertės 2-jų šmotų 
gražios spalvos tikro Mo- 

l".‘x $64.50
$175.00 vertės 3-jų šmotų 
Molui ir arba tapeslry sek
lyčiom BA
setai po M’OOtOU
$200.00 vertės Mahogany 
medžio, apdengti su im- 
portuotu CQE nfl 
frieze po

Maroons
Suburbian L.W. 100 000 006—7

Setai
išdirbystės kainą, nes 

platus pasirinkimas

Štai Keletas Nepalyginamų Vertybių

NUSTEBINA KIEKVIENĄ
Atsilankiusį 4

Peoples Furniture Co.

Suburban Live Wire (7) 
Name ' Pos. ' ■ ab r
Bill, If 5 1
Sally, 3b 5 1
Lindy, lb 2 1

Golden Ąžuolo ar niahoga n y 
baigtas su nikeliu , plekuotais 
zoviesais, kiek- "f *7 E 
viena ................ . lai O
Molinos, ružavos, žalips ar or-’ 
cbid sėdynės, QKi
kiekviena .................
Blizgančios, baltos sėdynės su 
dideliais zoviesais, CO QQ 
kiekviena ........  ipfcnVV

itRYTMlNG ForThe HpMES \

4177-83 Archer Aro. . 253640 <43 St
Tel. LAFAYEYTE ^171 

M. KEŽAS, Vedėjas

SOUARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOUSE
Calumet, 5200 x Chicago, III
11 , _ . ■■

20x30 colių . porceliano geležies 
moliuota vieno šmoto sinka.

.... .... ......$9.1'5
$12.85

The Marąuette Maroons, S. 
L. A. Gr. 260 suffered a hu- 
miliating defeat at the hands 
of the' Suburban Live Wires 
at Bertvyn, III. The Maroons 
were going into the ninth 
frame behind a čomfortable 
five run lead and toying with 
an 
when 
blast blows away the game. 
One of those things that hap- 
pen.

B0X SCORE: 
Marąuette Maroons (6)

Name Pos. ab r h
Gudaitis, 2b 4 0 2
Proncketis, 3b 5 0 1
Jurgil, ss ‘4 11
Jacksy, lb 411
Brown, If 4 0 1
Trandcll, p 2 0 0
Royce, cf 4 3 2
Stang, c 2 11
Sabbath, rf '2 0 0
Roberts 2 0 1
Ivan 101
Leroy 2 0 2
Schnukas 100
Riauba 1 0 0

tlte •»«£. We'U reMetnbefr both 
groups.

The boys wcTe performinį 
step vartotiems seldotn seen on’ 
a ballroom floor. Sure. 
Slippery.

Not saying anything, būt 
Frank Jttrgil might <knbw.

Ditfja -see thbse old tifile 
bartėndefs. »Teddy, ki Ki Mrid 
Wally Siekeli were the eminglit 
knights of the tail (bhašs).

Some of the boys wcre spott- 
ing Mthe” fancy haireuts. See 
Į'em?

----------------- i i... ......    I. I,., mll -'..‘4. Ai

Garo ar Karšto Vandens 
Apšildymo Sistemos

JL Naujds žėtnbs 'kainos da- 
'• to galimu kiekvienam jsi-

fflSTfr H taišyti V^Ogų iftbdetninį
Apiildymo plantą. Pir- 

1 i kitę dabar ir ptddikite 
I mpketi Spalio mėnesyje.

į ^adkitė‘Calurtiet 5200 dėl
a nemokamo inžinieriaus

HipSisz patarnavimo maloniai tei-
kiamo musų ekspertų in- 
žinierių.

CALUMET 5200

^Urprtife Ih/thė T8Hh 15f Joo 
'Kaulas, that dominant irtkle 
frthn ;the tlnfvrt’sal Btfhk.

. Įo First time that it<didn’t rain 
wa9i at a Marądėtte ’TMtace. Faticy

. that.
Less work for Johnny Du

biske and Otto Klaūba, those 
handsome ciistodians for mi- X
lady’s wraps. ’ .

Mąrąuętte TIeadą.u art e.i*s, 
Buddy’s Stdtiottery ’&hoppe, 
2419 West ;69th St. Ckil any 
time. A. R.

W i
1^1 w 1

i 1 ’

____

still.it


1931

150 metu amžiaus smuiką

K. Kipšas biznyje

ve.i

60 ir Vežimo Kontestas

Du kambariai veltui

lietuviška vardu

739

imc
Skolinimo DraugijosMildos teatras

CHICAGO, ILL

Varkala kitoj vietoj

TOTAL LIABILITIESTOTAL ASSETS

PIRMUTINIS PAVASARINIS DISBURSEMENTSRECEIPTS

MARGUC
21,726.02

$460,009.41TOTAL RECEIPTS

MARGUTISVISUS KVIEČIA
MARGUČIO KVIESLYS

175,020.66
19,500.00
64,550.00

MIKE JASNAUSKAS, prcsident 
JOHN GRIGAS, vice-president 
S. A. SZYMKEWICZ, treasurcr

dividcd .r. 
undividcd

iš Dzimdzl 
kitokie pa-

13,120.08
4,621.50

Nėra 
kaip 

turite

$494,450.00 
.10,340.00 

.... 1,085.49

bus gražus programas 
Orkestrą šokiams ir

JUSTIN MACKIEWICH, secretary 
HELEN MACKIEWICH, ass’t-secretary

MIKE JASNAUSKAS 
JOHN GRIGAS
S. A. SZYMKIEWICZ 
JUSTIN MACKIEWICH 
JOHN KRŪMAS

JOHN KROTKAS
ADAM BARTKUS 
DEOtflZAS JANKEWICZ 
JOSEPH KAMINSKAS

Musų vienintelis lietuvis au 
ditorius 
merių piniginius 
skaito-sutvarko, 
savo senos buveinės 
Halsted gatvė, j naują buvusią

$ 11,815.44
132,157.98 

.. 64,50b.00 
J 21,750.00

31,46502 
....... 700.25 
..... . 561.87
........ 12.50 
....... 520.70 
. 134,680.00
.. 22,235.00

TOTAL DISBURSEMENTS $460,009.41

5,561.87 
13,120.08 
50,662.50 
70,850.00 
20,523.00 
51,582.14 
... 537.28

3,283.62

šeštadienis, geg

kuris visų biz- 
sekretus su- 

išsikraustė is 
3251 So

kyti, kad jis geresnis ristikas, 
negu lietuviško gėmio lošėjas.

—J. U.

Jis pats yra 
-didelis my- 
Nusiskundė 

senatvė. Pirštai

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

REAL ESTATE
6812 S. Western Avė., Chicago 

Tel. Prospect 2102

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

neapsimoka. Na, o Kazys man 
gerai “pafiksino”.

, Domas Dudinskas sako, kad 
žūt būt, koks nebus priešas aš 
niekad nesileisiu save paguldyti, 
o ypatingai “Naujienų” pikni
kuose. Butų man begalinė gė
da, jeigu mane paguldytų. Jis 
sunkiai treniruojasi, kad gerai 
pasirodžius.

rastųsi tokio 
Bet p. Pra- 

VV. .33 gatvė, 
78 metų ne

tikrina, kad jo

G. CERNAUSKO DARŽE
prie 79th St. ir Archer Avė., Justice Park, III

ličbas” vc- 
' sistemas galvoja, 
biznieriams geriau 
bizni finansiniai

čia pat už didžiulio p. Var- 
kalos ofiso yra įrengti du kam
bariai su visais baldais. Jis tuos 
kambarius atiduoda moteriai 
arba, merginai veltui, įtik kad 
prigelbėtų darbe ar tai apvaly
me kambarių arba ofiso darbe. 
Kuri moteris bei mergina norė
tų kambarius gauti, gali pa
skambinti p. J. Varkalai, Calu- 
met 1656.

Man dar neteko girdėti, kad 
pas lietuvius kur 
amžiaus smuiką, 
nas Tekoris, 748 
pats jau žmogus 
nelis, pilnai 
smuiką turinti tarpe 150 ir 175 
mėtų amžiaus 
muzikas iš mažens 
lėtėjas muzikos, 
man: “Vaikeli 
jau stingsta, negaliu taip mik
liai striunų valdyti, kaip val
dydavau, bet dar polkutę galiu 
uždrožti.” Na, ir uždrožė, 
Smuiką dar gerą balsą turi, o 
polka taip, kaip “pakusa” gun
da kojas prie šokio. Sakosi p. 
'Pokerius, kad dabartiniu lai
ku “brok”. norėtų smuiką par
duot.

Jau savaitė laiko, kaip eina 
kontestas lošime lietuviškų lo- 
Šimų 66 ir vežimo.

Daugelis dovanų. Kol kas ge
riausi vežimo lošėjai L. Minge- 
la, Gasiunas, A. Andrijauskas.

66 yra daugelis, bot dar ne
persitikrinę. Visi gali dalyvau
ti. Gcmbleriuoti griežtai 
ginta. Kontestas eina kas 
karas Liet. Galfo Kliube, 
W. 33 g-vė 2 lubos.

Beje, p. J. J. Bagdonas

Penktadienį ir šeštadienį ei
na paveikslas ‘The Heiress”. 
Tai dailus juokingas-meiliškas 
paveikslas: vyriausiose rolėse 
yra Ben Lyon ir Ona Munson. 
Vodevilius “Beprotis Katinas” 
ir “Tėvai pageidaujami“, —juo 
k ingos komedijos. Apart to 
dar ir serijos paveikslo “Hero 
of the Flames’’.

Sekmadienį ir pirmadienį “A 
Tailor Made Man“ su Dorothy 
Jordan ir Joseph Canthorn, ko
medija “Moterų užmušėjas” ir 
kalbančios žinios.

Veikiai bus rodomas paveiks
las “Už ofiso durų” su Mary 
Astor ir Robert Ames.

Nejaugi lietuvė “niuvese”?

Daug yra kalbų apie lietuvius 
aktorius muvėse... Bet taip ir 
palieka kalbomis. Sako, kad

SVEIKATOS KLIUBAS PIL
NAS RISTIKŲ

Kiekvieną vakarą daugelis 
ristikų treniruojasi sveikatos 
kliube, kurio savininku yra p. 
Stasy# Bagdonas. Jie visi dir
ba išsijuosę. Mat, birželio 7 
dieną pripuola “Naujienų” pik
nikas The Oaks darže (ten pat,

adv. Bradčiulio buveinę, 3112 
So. Halsted gatvė (prie 31 gat
vės) ant 3 lubų. t

Nauja p. J. Varkalos vieta 
daili, šviesi ir jauki. Gerai iš- 
mebliuota; priekiniame kamba
ryje sėdi “knygų mikrobas” p. 
Vincas Prūsokas. Jis visuomet 
į knygas įsikasęs ir vis “viens 
ir du,—tai bus trys”. Vis ro- 
kuoja-skaitliuoja.

Toliau pats p. Juozapas Var
kala jau didesnes 
da, naujas 
kaip musų 
ir patogiau 
tvarkyti.

10,686.08 
... 500.00

general .........................  654.81
salaries L. ........ ......... 3,168.50
postage ant printing .... 142.16

7,042.49

NAUJIENOS, Chicago, III.
"     — '-f'—"illAmi *—"*   —*

Tom Mix, sesers Gish, Bush- 
man yra lietuviai. Bet fąktų 
nėra ir nieks negali patvirtint, 
kad tas bei ta yra lietuvis ar
ba lieluvė.

Man pačiam teko klausti laiš
ku Miss. Lilian Gish, ar ji yra 
lietuve arba paeinanti iš jų. 
Gavau atsakymą, kad ji nieko 
apie lietuvius nežino ir ji esaji- 
Ii amerikietė.

Bet štai prieš save turiu pp. 
Šatkauskų, valdančių Mildos 
teatrą, programą, — ir ką jus 
manote? Ant trečio puslapio 
skelbiama, kad Mildos teatras 
rodys paveikslą “Hat Heiress”. 
Kur svarbiausią rolę lošia Ona 
Munson. Ona—dar niekur ne
teko patėmyti taip pilnai para- 
šyto-pasivadinto vardo, kaip 
Ona Muns«n. Gal lietuvė? Ure! 
jeigu ir neturėsime lietuvės, tai 
bent turime 
Ona!

“Governmano” vynas

Jau kaip žinoma, Washing- 
tono valdžia suteikė daug pas
kolos Kalifornijos “grėpsų” au
gintojams ir jiems leido specia
lų “grėpdžių” daryti. Jie daro 
vynuogių skystimą. Dar švie
žią skystimą pristato bile žmo
gui pirkėjui už apie $2.50 ga
lioną. žmogus turi laikyti per 
tam tikrą laiką, po to gali ger
ti ir dainuoti. Beiškia, pats ga
li gerti tik nevalia parduoti, nes 
taip parėdė senis “prohibiše- 
nas”. Toki “grėpdžių” parduo
da ir J. Kuzmickas.

Su užtikrintu pelnu, 
saugesnio investmento 
REAL ESTATE. Tik 
būti atsargus kur pirkti ir 
kur yra gera ateitis, taipgi ne
permokėti kainos.

Mes parduodam LOTUS su 
užtikrintu pelnu. Jeigu nenori 
loto, užtikrinti pinigai su 6 
nuošimčiu. Gali atsiimti visus 
pinigus po 2 ar 3 metų laiko, 
sulig sutarto kontrakto. Už lo
tą nesumokėsi visų pinigų da
bar, tiktai pusę tos sumos kas 
dabar yra verta. Tokiu budu 
investini savo pinigus kaip ant 
pirmo morgičiaus. Turi progą 
padvigubinti savo pinigus. Jei
gu lotas pabrangsta per tą lai
ką antra tiek arba daugiau, 
turi teisę pasilaikyti tą lotą ir 
pasinaudoti pelnu.

Gali įmokėti kiek nori dabar, 
likusius gali mokėti kas mėne
sį pakol damokėsi pusę dabar
tinės kainos. Kur gali gauti 
saugesnį ir geresnį investmen- 
ta? žemė niekuomet nesubank- 
ru.tys ir žemes daugiau nebe- 
priaugs. Del platesnių informa
cijų kreipkitės ypatiškai. Dau
gumas atsilankę ir ištirę tą 
gerą progą pristojo ant tokio 
INVESTMENTO. Taipogi ir 
patsai nentidėliok, bet pasinau
dok proga.

VISUOMET PIRKITE GREEN
DUONĄ

PO TRIJŲ METU BAISAUS KEMTRJTMO 
DABAR JIS YRA SVEIKAS f

• M. Emanulnop, 1441 Kildaro Avė., 
“Aš hąi*i«| bent A jau r*T tris mMii*. fijąu I 
pa* daugeli daktarų ir bandUau vieką bol 
pa*ekmių. Pagalio* mano orauraa patarei 
man nueiti naa I)r. P. D. Symanskl. 1 
N. Pamen A ve,, (’hieago, ir aš tapau išgy
dyta* i trumpą laiką.

Dr. P.' D. Aymantdd* rali išgydyti bilffl 
kokia* liga*. Aš nepaisau kaip ilgai ir ką 
jll* vartojote. Kad tai įrodyti, aš duoriu 
jnma $1.00 franką mano pastebėtinų žolių] 
Gyduolių dykai. Kaino* yra žemo*. no kaip 
pas brangius vidtumietu’-io daktarus, kuriui 
moka augšta* rondo*. etc. Aš net pabarJ 
ruonių jum*, jei reikia. Ateikite šiandie] 
arba rašykite, pridėdami 25<’ aptnokėjimuU 
persiuntimo. Narnai S-M S Herb-Nu-Tonic.

NEW PROGESS BAKING GOMPANY 
KUCHINSKAS BROS., Savininkai 

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 So. Morgan St. Phone Boulevard 1048 
Įsteigta 1893 metais

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui 
valgių piknikams ir j dar
bą einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanu užkan
dį, — Green Mill Duoną, 
kuri yra pagaminta taip 
kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

MILL BALTĄ SURAIKYTĄ

žinomas Joniškiečių kliubo 
kėjas, buvęs dainininkas ir lo
šėjas, p. Kazimieras Kipšas, nu
sipirko batsiuvio dirbtuvėlę, 
718 W. 33 gatvė, žmogus žino 
savo amatą. Man pusę pado 
nupiovė ir prisiuvo naują, ir 
taip uždailino, kad žymės ne
liko.

O kiti batsiuviai buvo atsisa
kę jau mano batą taisyti. Sakė, 
kad pavojinga “operacija” ir

Štai kur saugi proga 
pinigams

Cash in bands at beginning of 
year . ......................................

Installlmcnts .................
Paid-up stock-Class ‘“E” .......
Prepaid stock-Class “D” ........
Intcrcst ..........................
Premiums ...............................
Membership fees ...... ................
Traiisfer fees .............................A
Fines . .............. .s...............
Loans repaid on real estate....
Loans repaid on stock ...........
Taxes and Insurance premiums .... 368,65 
Bills payable .............  ..*.......... 38,000.00
Accounts Receivable .... ................... . 742.00
Contingent Fund ..........r............. ,..... 500.00

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS 
Dideliu Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti 
Tarp 

NEW YORKO * KLAIPĖDOS

Specialus Ekskursijos į Lietuvą 
Visos Ifiplaukia Motorlaiviu “GRIPSHOLM”

GEGUžfiS 29 d. Ekskursija, Am. Liet. Taut. Federacijos 
BIRŽELIO 27 d. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia 

Amerikos Lietuviu Ekon. Centras.
RUGPIUČIO 1 d. Speciale Lietuviu Ekskursija.
RUGPIUČIO 19 d. Am. Liet. Ekon. Centro Ekskursija.

Plateanių informacijų ir InlvakorAių krelpkltr-a i savo laivakorčių 
agentą, ar bet kurią Švedų Amerikos IJnijo* raštinę

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

21 State SlJ-eet, New York
10 State Street, Boston, Mass

Rąj}pętąg,§tovio^^gtai^jJPąsibaigusiaj§, Gruodžio. 31, Į$3p ~ 
ASSETS "7’> . LIABIMTIES Į •

Installmcnts paid in on stock $318,160.42 
Installmcnts paid in.advancc 
Installmcnts due and unpaid 
Prepaid stbck-Class “D” .....
Paid up stock-Class “E”........
Gpntingept fund .... ...............
Profits 
Profits 
Interest reserved

Loans on real estate ...............  $ 65,250.00
Loans oh stock ...!............................ 15,285.00
Installments on stock withdrawri ' 
and matured .............................

Prepaid stock-Class “D“ .........
Paid-up stock-Class “E” ..........
Interest or profit on stpck' " 

withdrawn and matured .
Taxes and Insurance premiums 

advanced ......    417.28
Bills payable ..............   70,000.00
Accounts Receivable ...............  3,066.41
Interest on Bills Payable, and 

paid-up and prepaid stock
Contingent fund .......................
Expenses
Expenses
Expenses
Cash on hand

Loans on real estate ............
Loans on stock ........ :..............
Interest accrucd and unpaid
Installments on stock due 

and unpaid ....... .............
Real estate, Maštcr’s deed ...
Real estate, MastcFs cer- 

tificatc .................. :............ 3,066.41
Taxes and insurances premiums

advanced ..................    220.03
Furniture and fixlures...................  278.00
Cash on hand ..........   7,042.49

kur pernai buvo “Margutis”), rėsi čempionu, bet reikia paša 
Ir ten ristikai (reiškia, taipe’ 
pknike) parodys savo gabumus.

■■ ■ ' ĮŽANGOS TIKIETAS 50 CENTŲ
Kiekvienas atsilankęs į pikniką gali laimėti Margučio dovanas7 
PINIGAIS (CASH) $50.00, $25.00, $16.00 ir $5.00 
Tokio pikniko dar nėra buvę. Įsigykite išanksto tikietę ir tu
rėsite progą laimėti PENKIASDEŠIMTS DOLERIŲ “Casli” pi
nigais. Tas dovanas sk/ria Margutis. Prie kiekviėho tikieto duo
dama atskirai “free” kuponas.

Galite reikalauti tikietų per laiškus prisiųsdami pinigus. 
RAŠYKITE: MARGUTIS. 2437 W. 69th ST., CHICAGO,. ILL.

Visus Chicagos ir apielinkčs kolonijų lietuvius, Margutis^kyipčia 
atsilankyti. Apart dovanų 
Drimdzi repertuaro. Puiki 
marginimai.



Lietuviai Gydytojai

S. D. LACHAVICH
Valai

0036

Margučių Paroda

Margutis.

0252

Advokatai

GRABORIUS. i^LSĄ^ypTOJĄS
naši laidotuvėmis

710 Weš

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

John Kuchinskas
Lietuvis Graborius

Pbdųe Canal 6222

POVEIKIS

venue

■m

p 11 e 
duodu 
electric

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

464 . , ........
kainpas 47th St

IR CHIRURGAS 
So. Loomis St. 
Blue Island Avė.
12 A. M., 2 to 

8e30 R M.

IGN. Ji ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Musų pąprnavtmas |ai 
dotuvesc.ir kokiame rei 
kak visuonj^, esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dej, kad neturime, iš 
laidų uŽlaikyiųpi sky

pasauliu gę-;
1 metais. »Uf.

r r L Lipkiškes

1646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203' 

Bouląvard 8413

1327 So, 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

ir toliregystę. Prirengiu 
j.,- Visuose atsitikimuose 
daromas su elektra, paro-

IR CHIRURGAS 

Halsted St., Chicago

Bronislava Vitkevičiutė-Vitte - 
\ - *

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 20 dieną, 2:30 valandų po pietų 
1931 
27 metus

Victory 6893
Drexel 9191

A. ROTH

Šėrės

Lietuvis Advokatas.
2221 West 22nd St 

Arti Leavirt St- 
rdtfonat Canal 25 52 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Stredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

Tarp Chicagos 
Lietuvių

DR. J. J. KOVVARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedęlipj pagąl sutartį

Mru,ANELIA K. J ARUSI!
Physical Therapy U Midwife 

. Naujoj vietoj

Margučio piknike bus išstfu 
tyta parodai rąar^učiai. Dail|- 
ninjcąį; M- šikiRis, P. Ęačera^ 
kas ir art. Juozas Olšauskai 
spręs, kuris • margutįs laimei 
giežiausią titulą su dovanomis 
$LO0.

Atvežkite margučius-velykal- 
čius parodai rytoj į Margučio 
pikniką černausko darže:

Kurie neturite seniau mar
gintų margučių, tuojau virki
te, dažykite ir marginkite.

Tą žinią jums skelbia Margu

pašarvotas, randasi 2508 Wr 38 St. s
.1___ ' , ", *', J. 10 vųiap^rytoe:H

Marijos parapijos bažnyčią, kųi; atsibus gedulingos' pąųybkų 
o ii ten bus, nulydėta į Tautiškas kapines. 
Bronislavos Vitkevičiūtės giminės, draugui ir pažįstami 
. jąį p^kutįpį

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Saite St, Room 780
Tel. Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ar.

Tel. Prospect 8525’

Room 241#’
One NortHI^a Bldg, 

• One North'ut ŠOU Si 
(Cor. La Sąlb aųd M*diRW» Su.)

Ofiso TfU S^e 2704* *4iž

brolį. Vincentų Zaęombą
" '' nine?. o.; Lietu-

Mapjpnų it K4-
Kunas pašarvotas, ran«

j. URŠULĖ NORVILIENĖ •
* PP. tęvais Z^aroiAbųM

Petsįskyre,. suršiuo pasąuuu, gė; 
t gūžės 20 dieną, 8 valandų 
‘ vakare. 1931, m., sulaukus 39fmc-. 
į tų amžiau^, gimus. Lje^ųyoj, U?^ 

lankių kaime,. Šilalės parap^Tau
ragės apskr. Amerikoj išgyveno 

y 30 metų. Paliko dideliam^ nu- 
liūdime, vyrą Leonardą. 41‘dtfkte- 

« ■ • f* . 1 1' _ris • — n-------  A..—
4 Cox 
į tris ___ ____  ....... „ .
v lovą ir Aleksandrą, seserį Oną Ma 
i čienę 

tris žentus it 
voj dvi seseris

) z imi erą. T
„ dasi 1730 S. Union Aye. •

Laidotuvės įvyks pjrmądįejiy. 
gegužės 25 dieną, 8 vai. ryte iŠ, 
namų į Dievo Ąęyęizdos pampi? 
jos bažnyčią,, kurioje atsjbųs gęy 
dalingos pamaldos už vėlionės sie
lą, o iš\ten bus nulydėta,į Šv. Ka
zimiero kapines. r.’'

Visi, a. a. Uršulės Narvilienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
niipsirdžiai kviečiami /dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir ątsiftveikinimą. , 

Nubudę liekame, . ’
Vyras, Dukterys, Sunai, Žentai, 

j Sesuo, Brolis irGinpnės.
Laidotuvėse patarnauja gr abo

rtus Butkus Co., TeL Canal 3161

LįetuviaiGydytojai

DR. A1 KARALIUS
' Gydytojas it Chirurgas

3147 Sq. Halsted Street
. Tel. Calumet. 3294

’ Nų® 9 iki 1? v?|. dieųos ir
4 nuo 6 iki 9 valandos vakare

pažįstami esat 
dalyvauti

Patarnauja 
gimdymo, 
massage. 
creatment ir mag 
netic blankets i 
C. t. Moterims i 
merginom patari 
mai dovanai.

LIETUVIS GRABORIUS 
’atarnaujo laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
d«ba busite’ užganėdinti 

Tel. Roosevąlt 2515 arba 2516

23141 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

JONAS WYSOCKIS
A Persiskyrė sil sjųp, 

gūžės 21 dieną. 191 £ , _
laukęs apįft70 aplipus., gimęs Vi
duklės pa ra p., Lipkiškės * kaime, 

t Raseinių ap.
Paliko, dideliame. nubudime

* brolį Antaną ir švogerį Joną Bu-
; žą. o Lietuvoj moterį, dukterį ir 
į sppų. • ...

Kūnas pašarvotas, randasi Zolp 
f koplyčioj. 1646- W. 46tb St.
. Laųįųtuvės įyyks gegužės. 2^ 

7 dieną. 8:00 vai. ryto iŠ koplyčios 
( į Šv. Juozapo pa^pijųs bažnyčią^ 

So. Chicago, III., kurioje atsibus
* gedulingos pamaldos už velionio 

sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiere: kapines.

Visi a. a, Jąno^ Wysąfkįo gį- 
nvnjs. dęaugai if‘ pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jąni paskutinį 

. patarnavimą ir atsisveikinimą.

: Nubudę liekame,

Brolis t< Syogerir Amerikai, 
Moteris, Duktė, Sumą Lietuvoj^ 

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
" rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
į 5303.

UndertahingCo;
Wm. Al Pakorny 

Koplyc^ dykai' ' 
I8th Street 
ai 3161 ' r/’

... ... Uu—■ ............ ......... ........ .. ...............

LuleviČins j
b: «WoJRAU 

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo- 

k, ū' dernišką, koplyčia 
veltui.

^3103 s. Halsted St. 
Chicago, UI.

~Te(. VJSm,, 1115,

įvairus Gydytojai

DR. BERZMAN
- IS RUSUOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 25 m*

Phone 
Hemlock

3307 Auburn Avė
CHICAGČ, nx. ■

Ofiso Tel.
Rez. TeL

DR. A.

— Antoinette Gųtząt, -Alke 
Bernice Goodvvtn ir - Steilą. 

sūnūs — Bronislovą, ĄStaųis-

PR.C.MLCHEL
' -r*^**^ LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
. Žvairąs-kreivas akis išgy- 

dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
T.eL- Boulevardfj.7878,.>

Įvairus (vydyTojai __
Office Phonr Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS

Office 1724
kamp. 18 ir

Valandos: 10 to
8 7 to

Res. Phone Fairfaz 6353

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M, T. STRIKOL

IJetuvys 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., 

Nedėboj pagal sutartį
• Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė..
Tel Prospect 1930

JONAS KVIETKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 22 dieną, 12:15 valandą 
po. pietų 1931 m., ' sulaukęs 23 

4 metų amžiaus. A. a. Jonas gi-
. mė Chicago. III. Paliko didelia

me nubudime motiną Petronėlę
Kvietkienę. po , tėvais Mazuraitė, 3 
seseris — Agniešką Ažusenis, Oną

* ir Aleną, švogęrį Pranciškų, 4 te- 
& tas >t gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3140 
Wallace St.

Laidotuvės įvyks panedėly. ge
gužės 25 dieną. 8 vai. ryte iš na- 
mų į šv. Jurgio parapijos bažny- 

■ čią, kurioje atsibus gedulingos pa- 
... maldos už velionio sielą, o iš ten 
j. bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka

pines.
Visi a. a. Jono Kvietkaus gimi- 

- nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 

i dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
t; patącnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Mędna Petronėlė Kvietkicpė, 
Seserys, Šliogeris, Teta 
ir Gimines. \

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
k rius S. Pi Mažeika, Tel.'/ Yards 
f. 1138.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
S u bato mis nuo 9 iki 9

52 East 107th St 
kampas Michigan Avc.

1. Pullman 5950—namų Poli. 637? 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
KetvergaU ofisai uždaryti

ir vaikų pagal naujosios 
" — -z kitokius e|cktr<M

Ženklai autoiųobiUgtam^, j.
Martoj piknike

Pašaukit ofisą fJrovehilF 2342 
arba ųžęikitę paimti tam tikrų 
žeųldų ppsiklijųptl 1W 
nu^io

Margučiu piknikas
Rytoj pirmas* pavasarinis 

Mųr#u£io piknikas čerąąy^o 
daržo. Skaitykite skelbimus.

Piknikas duoda dovanų $XOQ.; 
I Ža uga 50 Centų. DeSiipU, dolę* 
rių dovana, skiriama už gra
žiausią margutį, i# devynios de
šimtys dolerių prizų, duodama 
pinigais..

Programas prasidės nuo 5 
vai. po pietų, Lįęj^iški ir 
amerikoniški šokiai prie geriau
sios orkestros. Lis, ar spigs 
piknikąs vistiek bus. Rengki- 
tės visi ir visos. Tikrai neųu.ęh 
bodausite

A. K, Rutkauskas, M, D. 
4442r South Westecn Auenue 

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: • f
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9, valandai vakaro

Tel. Yards; 1829

DR: G. ŠĖRNER 
uetuvis akių specialistu

DR. VAITUS#, OPT.
LiETUVis AKIŲ SPECIALISTAS;

'' Palengvins akių įtempimą, kuris esįi 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimą, 
akių aptemimo,, nęrvuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuitųą kataraktą, ^ atitaiso 
trumparegystę ii 
teisingai akinius, 
egzaminavimas <'
daųčia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikuą. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKISa ATITAISO l TRUM
PA LAIKĄ SI? NAUJU IŠRADIMU. 
paąaeiy atsitifttfhų atitaisomos be 
> akinių. Kainos, pigiau ^a‘P kitur.
4712 South, Ashland Avė., 

Phone. Boylęvard. 7589

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI.
I | South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak fflfc 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olb—■ Utarn- Kecv ir Svbacoa valu 
Vašallc—Pan.. Ser. ir Pėcnyčio* rak

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandom 10 ryto, ikį-8, vakaro. 
Residenęe Phone Hemlock 7691

A, L Davittonis, M,D; 
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: Q . a

nuo. 9 iki U ’ valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio , it ketvirtadienio

• 158įt jų 
(kampas Nort

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

2400 W. Madison St,

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

Namų telefonas Brunswick 0597STANISLOVAS ŠLEPAS

Persiskyrė sų šiuo pasauliu gf? 
gūžės 21 dieną, 7:45t. vąlandą va
kare 1931 m., sulaukęs puses any
žiaus, gimęs Tauragėj apskjr.. Ši
lalės parap.. Vaitminų kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Oną po tėvaĮs Jogintaitę. 2 bro; 
litu — Vladislovą ir. Antaną, se
serį Teodorą, 2 brolienes — Zo
fiją ir. Marijoną ir švogerį Izido.- 
rįų Kuiziną, ir gimines, o Lietuvoj 
3 seseris — Zof»ją. Stanislavą ir 
Antaniną,

Kūnas pašarvotas, randasi 44 30 
So. Herraitagc Avew

Laidotuvės įvyks panedėly. ge
gužės 25 dieną. 8, vai, ryte iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje, atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio, sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie? 
ro kapines.

Visi a. a. Stanislovo šlepas gi
minės. draugai 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėm it suteikti jam P^tku- 
tiui paprpjvimą. ir atsisveikinimą.

Nufiudę liekame,
Moteris. Broįiai, Sesuo,
Brolienė, Šliogeris ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Sąžiningai it pL, 
giaj patarnauju 
dįeuą , ir naktį 
visoąe miesto ?dat 
lyse. Mąteris pa- 
įelbinink?.

2205 Laite St.
t, k" < ‘ ‘.'L ■ ■
Tel. Mdrose

X Park 797

Vidikas- 
Lulevičiene 

AKUSERKA

1103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai vakare

Phohe. 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 pier 

Phone. Lafayette 0098;

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

2201 West- 22n4 Street 
Vai.: Ir—3-u 7—81 Ned. 10—12 ryto 

t* 

’i -------- --- ..................

Nap»ų» Tel* RgveųswWd$ 1664

Asftmenckas 
ięl CHIRURGAS 

Avė.
» ir Damcn Avei) 
^swicJM28l 
,v. ir Subatomts 

h?
pagal susitarimą

• Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 ik) 3 po piet- 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rcz. Telcphone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midsvay 5512 b 
Wilmctte 195

Ralph C. CuplerMD, 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-024) 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki • 8 vai. vak„ U ta r n inkais b

Pėtnyčiomu 1 iki 4 v. ▼.

Tel. Cicero 1260

DR; GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai,: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėbomis pagal sutapti

4847 West 14 Street
CICERO, ILL.

Grahorisl

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.

ipcen tas, Kareiva
, 22 dieną. 7 vai. vakare. 1931 Įų., 
ilkijos miestely, K?uną apskjr Paliko 

dideliame nubudime moterį Antaniną. 3 dukteris — Bronislavą ir žentą 
Omer Mc Guire. Oną ir žentą'Edvardą Vešučius ir Rozaliją, du sūnūs — 
Leoną ir Antaną, brolį Pranciškų ir brolienę Viktoriją, dvi seseris — 
Oną ir Švogerį Joną Ramanauskus. Marijoną^ ir, švogerį Svinu|Qvą; Ba be ti
škus. švogerį Juozapą ir Or.ū Martinkus, švogėrką Marcijoną Antikaus- 
kienę ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 36-00 Ęflftcpld Ay<n 

Laidotuvės įvyks antradieny, gegužės . 26. d., 8U va|. ryte iš , nąęnų , į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą- o iŠ ten bus Nulydėtas į Šv. Kazimieto, kąpįųtts.

Visi a. a. Vincento Kareivos giminės, draugai ir pažįstami esat nuo- 
šįrdŽHi kyiečiapi dalyvauji laidąmvese ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą lt*

Nuliūdę liekame t,
Moteris, Vaikai. Žentai, Brolis* Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel. Blvd. 4139.

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas. 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH.
1124 W. Ifl Place

)R. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu 

11 ryto iki 1 po pietų, 
iki 8 vak. Nedeliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonat dieną ir naktį Virginia

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje, 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washingtan St. » 

Cor. Wasbington and Clark,. Sfe, 
Ofiso Tel. Central 2978.

Namų Tel. Hyde Park 33F®^

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Pbone Armitago 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miluiaukee Aveniu 

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

Nedėlioj pagal sutarti

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room. 1113 

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

Gyvenimo, vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos; nuo 6 iki 8 vai kiekvutaą 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balząmuotojas ,.
M9,4ern’5ka Kokplyčia Dovaųaį

Turiu automobiljus visokiems reika
lams. Kaina, prieinama

3319 Auburn Ave^ę.
CHICAGO, I1&, ■

Specialistas gydyme ehronilkų ir naujų Il
gų. Jei kiti ncg/USio jumis išgydyti, Btsilan 
kykit pas mano, Mano pilnas iOcgzaminaVl- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei BŠ apM- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikra spociaUsta, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda. :bqt pato pasakys 
po galutino iOegzainlnavimo—kas jumS yra.

Dr, Ji Ę. Zaremba
20 W. jąckson Blvd,, netoli Statę St., 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vąkaro, Nedą- 

‘ Kąj nuo ip.rvto iki 1 pą pietų.

ir akušorfo.
Gydo staigias ir chroniška* Iigą^V 

rų, moterų, i 
metodus X-Ray ir 
prietaisus. ■-

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

Valandos; nuo lOr—12 pietų u
- nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Pa(k 6755 ar Randolph 16^00

ŲR. CHARLES SEQAL 
metai

4729 South Ashland Avey 2 lubos 
CHICAGO. ILL.

. SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų- 

OFISO VALANDOS i " 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ilfl. 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v, dnu|
/ Phoue Midway 2880 *

GYDYTOJAS

Ofisas: 3102 So. 
arti 3 1 st Street

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

Graborlai 
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

—.......      i......... ........ ... ■ ............. ..

Paul M. Adomaitis

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ i 
Męs visuomet teikiame širdingą, sjinpatjngij ir. nupų, 
patapąvim. kuomet; jis yra, labiąųąiąį rejkoJipgąa.

1. F. EUDEIKIS & C0.
JUSV GRABORIAI

• . ■ DMysutOfls.,.-K

kampas Halsted St, 
Valandos nuo . 16r—4, n,up ,6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
„ '-"-.i* py-'t-'A.1 ------- r

Duokite savo akis išegzamįnuoti

Dr. A,' R. BLUMĘN3JHAL
~ OPTOMETRIST

kuoja virš 2Q m.
S, Ashland Aiįe.

Boulevard 6487 a

. ■ . , , ■ ..N 1,11'11 > I> UI J»l ..........  Mv1 11

I0SEPH Jt GRISH
Liftt.ivia Advokatas.

4631 So. Ashland Avus 
Tel. Boulevard 2800

Ru. 6SIJ So. įUduįA St.

Re*f 6600 South Artesian Aveniu 
Pbone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
__________ CHICAGO. ILL

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

AkiiĮ Gydytojoj t

Persiskyrė su šiuo pasauliu g^g 
ulaukęs 40 metų amžiau?, giiųę? V

Omer Mc Guire. Oną ir žentą 'Edvardą Vešučius ir Rozaliją 
Leoną ir Antaną, brolį Pranciškų ir brolienę Viktoriją.

OMHMKNIMb
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sulaukus 29 metu amžiaus,, gimus Rygoje, Amerikoj išgyveną

Paliko dideliame r.uliuUitųe tėvą Izidorių, motiną Marcelę Vitkevi
čius, dėdę Jurgį. Vitkevičių, pusbrolį Vincentą Zubavičių, 4 pusseseres — 
Aureliją, Nelę, Ciciliįą ir Anną, gimines it pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 2508 W. 38 St. s
Laidotuvės įvyks pirmadieny, gegužės 25 djęną. 10 valaptįj^ ryto,. iŠ 

namų į šv. T' 
už vėlionės sielą

Visi a. a. . .. .. _ ,y„
esat nuoširdžia* kviečiami dalyvauti ladotuyesį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Tėvai, Dėde, Pusbrolis, Pusseserės, Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Rącįžius, Tjl. Victory 4088
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 6 AskriČio kon
ferencija bus rytoj
Apskričio konferencija įvyks 

gegužės 24 d. 1 v. po pietų po
nios Lukštienės svet., 15th St, 
ir 49th Avė., Cicero, III.

Prašome visų delegatų (Čių) 
atsilankyt į šią konferenciją, 
nes Komisija Taisymui Konsti
tucijos turi prirengus naują 
piojektą, kuris bus pateiktas 
apsvarstymui ir priėmimui. 
Taipgi turim eilę kitų bėgančių 
reikalų, kurie labai interesuoja 
kiekvieną delegatą. Todėl 
kančiam sekmadieny visi 
žiuokim į garsiąją Cicero.

SLA. 6-1 o Apskr.
Pirm. G. J. Stungis..

S(^ 
va-

Margutis ritasi i 
pikniką

Visi rengiasi į Margučio pik
niką. Nors šią savaitę oras 
buvo nekoks, bet žmonių ūpas 
geras ir sako, joki blogi orai 
nesulaikys jų nuo važiavimo į 
Margučio pikniką. Mat vi
siems labai patiko pernykštis 
Margučio piknikas, šįmet, sa
ko, bus dar šaunesnis ir labiau 
viliojantis: graži programa, 
smagi šokių orkestrą, daugybė 
gal senai nematytų draugų, ir 
90 dolerų dovanų grynais pi
nigais.

O, yes! Piknike bus ir Puą- 
tapėdis. Tai tas pats, kuris 
daug rašo į Naujienas” ir taip
gi duoda “paskaitas” Margu
ty, kaip gaminti valgius. šį 
kartą jis neskaitys paskaitų, 
bet bus “bosu” viso “kičino” ir 
mokins virėjas, kaip gaminti 
dešras su kopūstais ir manda
giai vaisinti visus Margučio 
svečius.

Nei dešimtos dalelės nepaąą- 
kiau, kas dėsis ryto Margučio 
piknike černausko darže. Gal 
ir gerai. Bus žingeidžiai! pa
tiems išgirsti, pamatyti ir iš
bandyti visus jus laukiančius 
surprizus.

— žvirblis Vanago nebijo!

Lietuvių valanda
Lietuvių muzika ir dainos per 

radio ši stoties WCFL—970 ki- 
loc. nedaliomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų jau eina trečias metas.

Gegužes 24 dieną bus įvai
rus programas, nes dalyvauja 
rinktini artistai: ponia Elena 
Rakauskienė, soprano; Juozas 
Olšauskas su kanklėmis; Jonas 
Čepaitis, tenoras; Stasys Rim
kus,bari tonas.

Kodėl ’ Budriko radio progra
mai yra geri ir minios lietuvių 
juos myli? Todėl kad yra šluo
dami geri talentai ir BudĮriko 
orkestro nariai, kurie susideda 
iš 6 muzikantų gauna po 17 
dolerių kiekvienas už vieną va
landą laiko. Tokios yra taisyk
lės American muzikantų, kurie 
groja Per radio. Todėl tokiais 
programais gali visi pasididžiuo
ti, nes yra tikrai gera muzika ir

grros dainos, kurios žuvėja net 
milijonus sv3iin)taučiij. ’jhių 
lietuvių programų visas lešais 

t padengia Jos. F. Budrik kor
poracija, didžiausia lietuvių 
muzikos krautuvė Amerikoje.'

—K. Ll. '■

"•*,*■*g" “IL. ",.l"

iš savo keliones į “Naujienas”, 
kad čion pasilikę jusų draugai 
galėtų žinoti ąpiė juMų hiimos 
ar nelaimes., ,,v i

— “Naujienų*’ I^aiviakorčių 
Škyriūs, ''J

Iš “BIRUTĖS”
“Birutė”, užbaigimui šio se

zono savo ’ darbuotes, rengia 
gražų pasilinksminihid šeiiny- 
ninį vakarėlį gegužės (May) 
23 d., vakare, Lietuvių Audito
rijos svetainėje. Prie- šios pro
gos “Birute” nuoširdžiai kvie
čia j viršininetą vakarėlį atsi
lankyti visus jos / rėmėjus bei 
męno darbuotojų pritartus.1

Visi kartu su jąunimir pra
leisime valandėlę smagaus 
laiko. z

Ypatingai geistiną matyti 
šiame vakarėlyje “Birutės” 
jaunimo tėvai bei jų sandrau
gai. —Kl. .

Kiša šnipą i svetimą 
daržą

r I

Komunistų ježednevnoje jau 
antru kartu rašoma apie “Nau
jienų” redakcijos darbininką V. 
Poškų, kad jisai Teksuose turė
jęs “kiaulių farmą’*. Tai yra 
netiesa. Sav6 farmoje Poška 
augino įvairius augmenis, o tar
pe jo invenotriaus nebuvo nei 
baubiančių gyvulių, kaip “sklo- 
kininkai”,- nei žviegiančių, kaip 
bimbininkai. Todėl aišku, kad 
jo farma visai nebuvo panaši į 
tokią vietą, kurioje Andriulis 
ir jo padėjėjai butų galėję jau
stis, kaip namie.—Rimbas.

Išvažiuoja Lietuvon
Gegužės 26 d. iŠ Dearbom 

stoties 3:25 vai. ryto Chicagos 
laiku išvažiuoja Lietuvon se
kančios ypatos: Antanas Pranc- 
kupas su savo žmona Petronė
le, gyveno’ 7204 S. Campbell 
Avė.; Leonas Niedvaras, gyver 
nantls 2208 W. 22ndf St.; Pet
ras Labakas, 1325 Sd. 4Šth Ct., 
Cicero; J. Stulginskis,, Chiča- 
go; Joseph Vaizgėla, 10645 Sd. 
Lafayette Avė. Taipgi išvažiuo
ja gerai žinomas Amerikoje, o 
ypač . chicagiečiams Dr. Al. 
Margelis^ turįs ofisą 3431 So£ 
Wsted Ste . ?'*/

Wm.'Augis jau apleido Chi- 
cagą trečiadienį. . ‘

Bronicė Patumsiene su‘ duk
teria Virginia iš DeKalb, III.; 
Antanina Misiūnienė su sununi 
Edvardu. ifgi iš DeKalb, i III. •

Gegužės : 27 dieną prieš pie
tus jie sės ant laivo “Lancas- 
tria” ir kartu su • Sus.’ Liet. 
Amerikoj ekskursija plauks tie
siai į Klaipėdą.

Klaipėdoj bus pasitikti su 
didelėm iškilmėm ir birželio 5 
dieną pasimatys su savo gimi
nėmis Lietuvoje. >

Daugelis iš čionai pažymėtų 
ekskursantų važiuoja aplanky
ti savo gimines; o nekurie jų 
apsižiūrėti, ar negalima susi
kurti Lietuvoje sau tinkames
nį gyvenimą nekad dabartiniu 
laiku Amerikoje. : ‘ t

“Naujienos” linki visiems iš
keliaujantiems laimingos kelio
nės ir prašo parašyti įspūdžius

Kiek mūšų komisą 
rai yra broliški su 

juodžiais

NAUJIENOS, Chicago, III;
... . ....................... .1 L ................................... ........................ .................................................• • • ......... ’ . ' •• ' *

Keistučio Sptilka, 840 \Vest 33rd
Street, Chicago, aiidarė 120-Serijį Gogu 
žė? 7tą, dabai yra proga pradėti tau- 
.pyti savo uždirbtus, centus. Keistučio 
Spulka nuo 1897 metų pagelbėjo lie
tuviams sutaupinti milijonus, ir pagel
bėjo tūkstančiams žmonįų įsigyti nuo
savus namus, lengvu budu mokant po 
mažą sumą j .savaitę.

Jeigu dar . nėįiradejotė taupyti Keis
tučio Spulkoje,, tai dar pepervėlų. nes 
‘teisių knyga neųžgina nė vienam tau- 
pytir. ’":t' i

į— Keistučio Spulka.

• r.. "T-Tr1 ' ..
Pereito ket.vitta<Henio vaka

re apie 4:$0 yak vak., hnin be
stovint antkampo 31*moa ir 
Halsted $.t„ ateina vienas juo
dės invalidas Jje Jcojoš. “ Lai
kydamas rankoje i/ centą Jis 
prašo kitų 6 centų, kad ąąlstų 
sudaryti karferį. Aš jau jam 
buvau pasiręngę^ <1j4otį,/ bet 
žiuri u, čia1 pat stovi “Vilnies” 
redaktorius AiidrulįsJ šit kitu 
kokiu tai komisaru, lųan ne
pažįstamu. Tad mtfn užėjo tb 
pas ištirti kiek musų komisiį- 
rai tikrenybėje prisilaiką savo 
obąlsio ir yra, , draugiški sp 
juodžiais. “Juodam broliui? aš 
ir; parodau kom. vAndrulį ir 
sakau
paprašyk* o jis tau tikrai 
duos. Juodis tą ir padarė, pri
ėjęs prie komisaro prašo 6 
centų. Andruli?, šaltai apsidai
ręs ar nieks’negirdi ir nemąi 
to (mat, vargšas manęs nepa
žįsta), pažiūrėjęs į “juodą bro
lį” ir sako: “I- have no money 
for people likę you” ir “juo
das brolis” nieko nepešė nuo 
komisaro. ■ < : ? •
. Tact matote kiek patys ko
munistų “čyfai” prisilaiko sa
vo obalsio. Jie ,tikA. Jcitiepis 
skelbia komuną, lygybį. ir 
brolybę tarpe kitų .rasių, bet: 
patys į tai žiuH su7 panieka.

■ / •’ / ’ J. < <§-—-kas.
■■ / -V- 1 \ ■/ < ■. . ■ '

eik .pasMų poną ir

Chicagos Rietuvių choro su benu dai
nų pamokos ąlšibus pąnedky* gegužės 
25 d,, Meldažio svetainė, 7:30 vai. vak. 
Visi choro nariai ntalobėkite susirinkti 
laiku. , • Choro Valdyba.

^Birutis” choro šeimyniškas vakaras 
įvyksta gegužės ,13 d. subjtos vakare, 
pradžia 8 vai. vak,. Lietuvių Auditori
joj, Mažojoj sv^;, “Bitutė" kviečia sa
vo rėmėjus ir pnėtlliuą afsiUnkyti j'šį 
Užbaigimo sezono vakarą, Birutiečiai 
luteiks daug pasilinksminimo atsilankiu
siems. —• Komitetas.

■v ' / * *,«■ 1 
— .......... "11 ',*3.....i\' ............. . ■*
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juiciuvių nuunuii*
^Bitutė" kviečia sa-

. . j

Birutiečiai

Komitetas.
L Z

3jr TAILOR
' ; .. K»om 704-705 .

1608 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO
. .;q ,. si 4,įi į». ~
,. , .l,.'i,.,i,. ................ —r,-.............................

Lietuvių Drabužių
Krautuvė j

.DIDELIS, PASIRINKI
MAS .PAVASARINIŲ ir

u -u ■

. Šeštadienis, geg. 23, 1931
•m* T ▼

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm • pirkimo naujo karo, Širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais {taisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
{rengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKĄS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayettė 2082

PARDAVMUI Dodge Six Scdan -- 
geram stovyjė, kaip naujas. Galima 
matyti nedėlioj. f

4628 So. Rockvvell St.

TIKRA PROGA

PACKARD vėlauj . sedanas. Ka
dangi man reikia pinigų, aš esu privers
tas jį paaukoti. Jis yra puikiausias ir 
gražiausias karas gatvėje ir tikrai kaip 
naujas, Vartojau atsargiai tik kelis 
tuksiančius mylių. Jus vargiai galėsite 
atskirti jį nuo naujo karo. Kainavo 
man $3,400 mažiau kaip ‘ metai atgal. 
$35Q paims jį. Atsišaukite nedėlioj. 
2218 North Sawyer Avė., Ist flat.

--------------------- ---------;__________________________________ ■

BUICK MASTER ŠIX Sedanas vė
liausio modelio. - Parduosiu beveik už 
bile kokią ., kainą /ųž< cash. Aš varto
jau? jį tikrainedėldieniais ir šventadie
niais ir jis- tikrai yra kaip naujas. • Ka
ras neturi net įbrėžimo ir yra tiek pat 
geras, kaip išėjęs iš dirbtuvės. Priimsiu 
$325. Meldžiu'natsisukti , nedėlioj. 
2231 North;. Kedžie Avė,, Ist (ląj..

t;? *7

PRANEŠIMAI
Margumo , PiknlKUs ' 24 gegužio 

černausko darže, . Dovanų duoda
ma “cash” pinigais: $50.00. $25,00, 
$10.00 ir $5.00. Įžanga 50 centų; 
Galite įsigyti tikiėtus isanksto Mar
gučio • ofise, 

W t ' i- ifci. i',. , ♦
Kast Chigą^, ind. įų. p. Rim

bas rengia milžinišką pikniką gegužės 24 
'tL, Glenwood Park, I||. Busas išeis Jcai|> 
1 vai. po : piet, ' sustos 
f'”' 7 “ “
catb Avė. 1 i ‘i ■ c
---------: 7"-";

VYRAM,/MOTERIMS 
MEROAlTfiMSUR 

. 'Y VAIKAMS.! ■

Geriausių iš'ditbėjų tavorai už
j.įCbf v., ’jr ; žięhižFkainas,''' ‘/"V'4'v'. "’f

JUOZAS PIKELIS
' . arti Ričhmond St. f" 

Tel. 'GHŠ^ll >0989

" vai. po pietų.

.V4 J

LINCOLN SEDANAS. ' Nupirkta, 
trumpą laiką atgal ir vartotas labai ma
žai. .. Našlė turi paaukoti už cash. Tai 
yra puikiausias karas, kokį pinigas gali 
pirkti ir įyra visiškai, kaip naujas. Jus 
turite pamatyti, kad jį įvertinti. Deki 
ligos aš negaliu pati karo draivinti ir 
paaukosiu jį/tiktai . už <$450. 2538
North California Avę., 1 st ■ apartment./ 

Oi™. •.

HUDSON " Vėliausio > Modelio Se- 
danas*>’ Kuogeriausias -kiekvienu žvilgs
niu ir kaip naujas.. ■ Turiu* tuojaus par
duoti UŽvcashf >' ' Mano vartotai, mažiau 
kąip L00Q/mylių. v Turi kiekvieną ga
limą įrengimą. ’ Priimsiu $300. — 
1450 S. Kolin Avė.. 2nd flat.

JEIGU kas turi parduoti nebrangų 
karą, 1929 ar 1930 metų modelį, nors 
ir neišmokėta, teatsišaukit. Tel. 
Hemlock 9325,.

n v'itt

Main Sr.,<■ Ė.oChicago |5Q North

", ■ .j.<H lim ,1, i į|i J

PIKNIKAS
...... . ..,v rh.,.l <!.' f f , .

Gegužė8;24d.,1931m.
Bus laW grąžid'je yietoje pb riiedžiaU,

• * !
ANT ARCHER ROAD.

OH RENRY?PARK/t
• t .- >>3ViHoiv<S|iHng?$, 'Ill/ i-.

JQE: ĮęAlt.jįi FR.ANK, VENCKUS (
Mužiici bus "graži,''>gr6 jis bi'dHai Včnc- 

kak . r.Visi turėsite gerą progl liriksmai 
laiką prakišti.? ,. ' i ' S ’

Taipgi: yta^ dvi salės.. viena ant lau
ko ką tik pastatytą, .antrą viduje. >

Tolesnlai J6e Spairis kviečia visas 
draugystes atsilankyti, pasižiūrėti naują 
vietą dėl piknikų renųiiho.

Kviečiame visus astiląnkyti ir links
mai praleisti laiką. ' . f

Įžanga visiems veltui.
-------------- .............ė...... . ---- -

: r'
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CLASSIF4E0 ADS
!.'!/ P J.! "I J1?-1 ■ ■

Ed '

.PRIVERSTAS 1 parduoti 1930 Ford 
Sport 'Coupe su rumble sėdyne; pirmos 
klesos-'šcovyjc, išrodo kaįp naujiĮ: už 
pusę kainos kiek ' jis naujas kainavo. 
Lengvais išmokėjimais.

’ Telefonuokit

. Hemlock '8716

UŽKVIETIMAS
• »L „ • ,-į •

Dienomis ar vakatąis. Del informac

) INtH^ĄTlONAL BARBgR

1

11^^,111! ,ll lllŠl, ĮIHHM,,... ......... ...

C.Zv rL-A U Ai v
į

vedystės, T stenografijos,. ir. kitų, mokslo 
šakų. „Musų mokyklos nauja sistema 
Uebėtiųži i teitai ' užbaigiama, pradinį 
m°k®U i
mokslą į vienus metus, , Amerikos Lie
tuvių Mokykloje ■_ jąu .tuksUnčiai lietu
vių įgijo mųhMl. Ateikite įsirašyti 
šiandien it jųųfo padėsime įsigyti abelną 
mokslą. ,. Savo, kiūvį žymiai pagerinsite, 
kai busit abėĮhai ir? visose mokslo Šakose 
atsišvietei '

" ietuVių
a '

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTAS kambarys, dėl vieno 

ar dėl dviejų žmonių, galima varpoti vir
tuvę, $25 į mėnesį. 4942 S. Karlov 
Avė. Virginia 2416.

Farms For Sale 
_ _ _ Uldni.
160 AKERIŲ farmą parduosiu arba 

mainysiu į namą Chicagoje.
' 6001 So. Carpenter St.

RENDAI kambarys dėl vaikino ar 
merginų; telefonas, karštu vandeniu 
apšildomas, prie mažos šeimynos. 4517 
So, Rockvvell St,, 1 lubos, *

RENDAI kambarys, didelis, šviesus ir 
gražioj vietoj; vedusiai porai, merginai 
ar vaikinui; yra telefonas ir kiti paran
kamai. 2ros lubos. 2854 W. 40th St., 
TeL Lafayette 7819.

120 AKRŲ farma, $4 500, gera že
mė ir budinkat. Ir daugiau gerų far- 
mų parsiduoda pigiai. Rašykit lietu
viškai ar angliškai. P. J. Kurshin, 1009 
Quarry Avė., N. W., Grand Rapids, 
Midi.

PASIRENDUOJA 2 kambariai, naš
lė moteris turi kambarius dėl vaikinų ar 
vedusiai porai be vaikų.

6545 S. Talman Ave„ 2 fl.

RENDAI fruntinis kambarys, styriu 
apšildomas, su visais patogumais, gra
žiam name, arti dviejų karų lainių, 2 
lubos.. 341.5 Emerald Avė.

RENDAI kambarys dėl vaikino ar 
merginos arba vedusios poros, 1 augŠtas 
3124 So, Lowe Avė.

£xchange—M;Alnai
REIKALINGA NAMŲ MAINYT
Turim geriausių farmų netoli Chica

gos.
Turim gerų lotų ir visokių biznių.

C. P. SUROMSKIS « CO.
2552 W. 69 St. 

3222 S. Halsted St. 
Vakarais ir nedėlioms 
Tel. Grovehill 0017

.................................... ........... .
^..IŠSIMAINO restaųrantas ant automo- 
biliaus arba cottage. Naudokitės proga. 
F. G. Lucas Co., 4108 Archer Avė.

——O---------

PASIRENDUOJA 3 furnišiuoti kam
bariai su visais patogumais. Randasi 
1621 W. 33rd St, Savininkas 

i • •' 3827 Emerald Avė. .

PASIRENDUOJA ‘ kambarys, vaiki
nui xarba‘ merginai, prie mažos šeimynos, 
karštu vandeniu apšildomas.

3437 So.-.Emerald Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA basement 

štoras, kampinis, už vieno iki 
dviejų blokų nuo keturių mo
kyklų. Pigi renda. Tinka bile 
kokiam bizniui. Gera proga lie
tuviui. 6902 S. Talman Avė.

PASIRENDUOJA garadžius, žiemos 
laiku apšildomas', įvažiavimas iš gatvės, 
John Sbimbell, 3301 So. Wallace St. 
Boulevard 7963.

.—— y

NORĖČIAU dalintis devynių kam
barių namu su suaugusių šeimyna. Ren- 
da $15 į menesį." Atsišaukite po 6 vai. 
vakare. 4717 Pattėrson Avė. Telefonas 
Palisade 5005.

PASIRENDUOJA 7 kamba
rių flatas, tinkamas dėl dakta
ro ar kitokio profesionalo žmo
gaus, ant kampo 111 ir Sawyer 
avė. įlenda pigi; viskas įrengta 
pagal vėliausią madą.

3234 W. 111 St.

MAINYSIU namą ant ūkės su visais 
įrengimais ir gyvuliais. Vertės $5000. 
Frank Simons, 6602 So. Fairfield Avė.

KAS norite darbo? Išsimaino bizne- 
vas mūrinis namelis, grošerne 4 kamba
riai, Brighton Parke, ant cottage. bun- 
galo ar dviejų flatų. 208 W. 31 St. 
Victory 1148.

MAINYSIU 2 flatų nanų su bu- 
Černe ir grošerne. ir 2 karų garadžium 
ant ūkės. 5413 S. Wentworth Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žem? Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE <

LOANS 8 INSURANCE 
/Perkam, parduodam, mainom namui 

lotas, farmas. biznius visokios rųšies. 
Nėra skinamo žpidinkės ir kar yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

PARDAVIMUI biznio prapertė — 1 
augšto mūrinis štoras ir 4 kambariai su 
maudyne. Geroj biznio vietoj.

2121 W. 22nd St.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na
mas. Kaina $4,400. Atsišaukite neda
lioj tarp 9 ir 4 vai. 2333 W. 19th St.

'3

Business Chances
’' Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI gazolino, stotis Ir ice 
Cream standas. gera vieta, geras biznis. 
Ęargenas. 9359 So. Western Avė.

PARDAVIMUI delicatesSen krautuvė, 
arti įdviejų mbkyklų, greitam pardavi
mui dėl ligos pigiai.

3642 SO. Patnell Avė.

.. ............■—."«!! 11 ’ 1

PARDAVIMUI 2 lotai, kampas Ro- 
bey St. ir 68th Place, 50x125, rinkan
tis d«l g« stoties. . Kainavo S8500, 
dabar parduosip visai pigiai, arba 
nysią ant namo, ar privatiško loto'/

ANtON GRINA 
4038 Archer Avenue

PARSIDUODA vartotas putomobi- 
liųs,' žema' kaina, 'gerame /stovyje; ma- 
^y'ti^ąaiima tik šį vąkaęą nuo 6 iki 9 
val. ir . nedėliomis iš ryto iki 12 vai. 
plieną, i S. Wilfdmš. 3151 Emerald Avė.

AuUSui .įl^rieki0

Furniture & Fixtures
«M“i!

TUR^U parduoii šią savaitę 5 kam- 
barių gtažius ir gerus rakandus, kaurus, 
eltktrikinj č radio, lempas ir tt. su dide
liu sau nuostoliu iš* priežasties perskira. 
Rakandul' Vartojau 4 mėnesius. Vil
kite greitai. 6334 So. Califorhia Avė

Si* ... b..' ...i  i i„, . ,.Į^. ■

PARSIDUODA. rakandai getam sto-, 
vy„ d.U4.dįdėlį pečiai, /mažai vartoti už. 
trečią dalį. Taipat ir kitus daiktus, ba 
greiai. išvažiuoju Lietuvon.

• ' 1406 N. S t. Louis Avė.
; ' 3rd fl. .. ... .

Phone Belmont 7028
------------ 'y - -

3 KRĖSLŲ .bąrbefhe, parsi
duoda labai pigiai; Mainysiu 
ant loto arba aūtdmobiho.

< : Tel. Boulėvhrd 0127

PARDAVIMUI namas su štoru ar be 
storo iš priežasties ligos.

, - 2546 W. 69 St. '
........................ —■■■■UIS.............      ||

2 PAGYVENIMŲ bizhiavas muro 
Aatnas, su garadžium, biznis Mok and 
Haps, cigarų,' cigaretų ir saldainių. Par
duosiu pigaii už teisingą pasiūlymą, ar
ba mainysiu ant bungalow.

1338 So. Cicero Avė. <

i l ...... Į
PARDAVIMUI bučemė ir grošerne.

Geras cash biznis. Nebrangiai. 
2714’W. 47 St.

WISSIG,
Pasauliniame Kars

r Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš V''J
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUglOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užųuodijimą kran- > 
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą.; galvos skausmus, skausmus nuga*/ 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pasląptingas ligas. Jeigu kiti'-ne* 
galėjo jtu išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali, padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. '.Patarimas 
dvkav OFISO VALANDOS > Kasdie nuo 10 valandos ryto iki ,1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare.

r 4300 West 26 St. ‘
Nedaliomis nuo 10 rytp ikilyal. 

kampas Keeler Ąvt.. : Tel. Crąwford 9973

/•. -.v 'H*

Maloniai užkviėčių visus sa*- 
vo draugus ir pažystamus į 
ATIDARYMĄ mano nedideles, 
bet patogios užeigos “LITTLE 
WHITĘ HOUSE” suhalps /.va
kare, gegužės (1., Kiįr visį 
bendrai linksniai praleisime 
laikąs '

Povilas Švelnis
ž c. u., i

“UTTLE WHITE HOUSE” , 

priešais Tautiškas kapines. 
i«in. 'i,9‘Niii<^ii r ii. ji

Biblijos Studentų
PRIAMAS

iš Radio Stoties W CHI 
1490 Kiloęyclės ■

i, ■ -'"i .■*■ -■ r ‘j

J. P<
3106 »'•

Musical Instruments
; Muzikos Instrumentai ' ;
įEXTRA>: turiu dvi geras smuikas. 

Parduosiu pigiai, nes esu bedarbis. Atsi- 
šauki|e nedėlįpmis arba vakarais.' V. Kur 
kanauskas. 3'225 Sb. ,Lowe Ave„ 2 lubos

......................... .......... '

GROSERIS, mokyklų reikmenų ir 
ice cream krautuvė, taipgi parduosiu soft 
drinks išvėžiojimo tėoką ir su visais 
kostumeriats, galima pirkti ir atskirai. 
Priežastis pardavimo apleidžiu miestą.

2900 40 St.
J i: ui ą t ■ i ■ i itm.
i Parduodu prgbi 
nis išdirbtas per 27. m

NAUJAS VASARNA
MIS WISCONSINE

Elegantiškas už $950, nepaprastas pir
kinys; graži veranda, 2 dideli miega
mieji kambariai, didelė seklyčia, virtuve. 
English toiletas: ežeras yra vienas. iš 
didžiausių ir gražiausių ' Wisconsine. 
daugiausia apsuptas didelių dvarų: 
kafvuota apielinkė, miškai, pastebėtinai 
graži panorama: geriausias žuvavimo ir 
medžiojimo ežeras; puikus smiltėtas 
pliažas — byčiai, pusantros mylios il
gio; 2H vai. iš Chicago automobiliu; 
nereikia agentų: mažas {mokėjimas; tik 
ne žydams.

Del

. r-.‘

I-Ll- n: 1

LaiBvė?
Paakol0A/ • Bonus. Kas norite 
paduoti, kreipkitės Į Nįujie-

< Personai

■;

. ‘Mėš^ skpHiUri hU; $$0 iki $300
;"' '' ‘ ' Netnito,? Umiso ’

NAŠLE,< dura moteris, paieškau gy? 
yehimo drąUgo, našlio arba vaikino, nė* 
jaunesnio 43 metų ir nesenesnio 48 me
tų, < blaivaus, 'doro žmogaus. , Gyvanąį- 
liąi> neatsiliepkite.

Rašykite
.. •'i'- .j. ir'Box 1298 . _

i .-.r Naujienos
, >1739 So. ;Įžal$ted St.

i-. 5.\ ■ ' ■ . ' ' 3 V ■ '
. .   ■■■■■ i. |.|   u.,11 ■ .............——

i PARDUODU pigiai spaustuvę. Biz
nis išdirbti? per 22 metus* Spaustuve 
gerai . įrengta. Geras biznis. Pavar
gau biznyje. jPirkau farmą prie ežero 
ir ^važiuoju ten gyventi.
1; Atsišaukite greit. .

373 Kensington Avė. , 
; *• Pullman 0670

.................—
NORI pasidaryti pinigų — pirkite 

dabar, ,biznis 95th ir Kean Avė., S. W.

T—

NORI pasidaryti pinigų

kampas.

smulkmenų rašykite

Box 1296,
Naujienos, 

1739 So. Halsted St 
CHICAGO ,

nuo 3^Įld liMJJpp jpįetų .. 
: , Chicąįos laiKu'^ .

. Kalbės S. BENECKAS

••kURI YRA TJKąOJĮ DIEVO
Kt'NlGIJA”’.• A ' • . . V i I * ,

■ • •• o. '' ■< ' :
>. Įr; 4ar bus dviejų pasikab w» d»W . 
bejimus. ■ • A,.-y-, ■■■ ’į'i.

Po valstijos priežiūra ■/
3804 So. Kedrie Avė.

’ ‘ .v.1 ? ; 1 '

Bus|nep8i Service

LUMBER1S )ki S0^ diskonto. 
Wall board 3c.. gogams $1, durys $1, 
gąražo dutys $2, Naiijąą ir ąejias lum< 
beris. Išiųokljlmais. Atdara 7 iki 7, ne
daliomis 9 iki L; į Abbott Lųmber Co.. 
5201 < Grand^yąo Mcsbirt 1321

—'“•r--*——•

Mės ‘sudedame ryūss, vatįdens nuovadas, 
skailaitbs. Specįiįl^ atida į stogų dengi
mą. Darbas gatahtuotas. <. Apskaičiavi-

...,8 St.
■^Ttl. iVicwty 49i>

' • i'-M v,-i • » ' •>• M - '*

’ J

PAIEŠKAU švogerid Antano Kutkos, 
paeina iš Lietuvos iš ŠUnikų- kaimo, Vt- 
z^nų valsčiaus, Utenos apskričio. Se
niau gyveno Čhicagoj. išvažiavo į Lie
tuvą, paliko moterį Lietuvoj, o jis 
Sats išvažiavo, kur tiktai nežinia, ar 
>mėtikon, ar Kanadon ir jau septyni 

metri nei jokios žinios, ar gyvas ar mi
ręs. Iš amato yra. kriaučius. Prašau 
atsiliepti jo paties, ar kas žino pranešti, 
už ką busiu ' dėkingas. Chas. Michiuda, 
1151 W. 59 St„ Chicago. III.

Partners Wanted 
j ? ?£yghįšnkų. Reikia . j ?

.PAIEŠKAU partnerio į fotografišką 
biznį, su mažai pinigų, nemokantį iš
mokysiu. Stanley Mažrimas, 4090 Arėher 
Avė. . . - . .

■ -r’- ■ ■.

...—-- ■ i-...............-..................... -

PARDAVIMUI grosernė, turiu du 
bizniu, vienaį moteriai persunku — no- 
Xiu Vieną parduoti. 3417 S. Union Avė. 
' ! ...... . ..

PARSIDUODĄ restaųrantas visa arba 
pus?. Renda pigi, 5 kambariai užpa
kaly pragyvenimui, garadžius. Parduosiu 
pigiai, vienai per sunku. 
r , , 804 W. 31 St.

Farms For Sale
... .■ PardOTlmąĮ___ ______

; PARDUOSIU arba mainysiu ant ge
ro namo af biznio gerą farmą; 80 aki 
rų žirnis, geri budinkai ir gera žemė, 10 
karvių, 2 arkliai, padargai ir visas įren
gimas. Savininkas

. A, KISSEL 
Route 2, Box 146, 
. ‘ Cušter. Mich.

MAROUETTE PARKE
Mane aplinkybės verčia parduoti 10 

flatų namą, elektros šaldytuvai, garažas, 
lašų maudynės. Kainavo $75,000. da
bar $40,000. Rendos $550. * Laimė 
tam kas pirmas.

Veikite greit.
6955 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui paste
bėtina biznio proga pritinkančiam tam 
bizniui žmogui. Piknikų daržas, bowl- 
ing alley, restaųrantas. Priežastis par
davimo — pasitraukiu iš biznio. Kreip
kitės 69H W. Pershing Road, Stick- 
ney, III.

KAS norėtumėt paskolinti ant Imo 
morgičio $3300 ant mūrinio bungalow, 
arba parduosiu labai pigiai. Atsišauki
te tuojaus. 3624 W. 65th PI.

'Help Wahted—MaieS
Darbininku reiklu

REIKALINGI vyrai, geras darbas, ypa* 
ritimas nereikalingas. Atsišaukite Juo- 
jabs. 1338 ' 87 St,, Li.tiivBki
įstaiga. ■ V -V "C 4

320 AKERIŲ farma pačiam Lutbet 
Mich, mieste, su gerom triųboms, parduo
siu Pigiai arba mainysiu ant Chicagos 
firapertės, ąr ant biskio žemės prie tže- 
o ar prie geros upės. Atsišaukite pas 

savininką, 
PAUL PILKIS, 
731 W. 18 St.

3 lubų, po 6 vai. vak.
1 T.

f ant

PUSANTRO augšto medinis namas, 
2 fialai, karštu vandeniu Šildomas, 2 
karų garažas. Duok savo pasiūlymą. 
7241 $o. Wincbetter Avė. 
-■'-r—........ ■■■■...... .. ...... ............... ............. .

TURIU PARDUOTI
, 1 at daugiau iš -55 paežerių lotų 
prie vieno geriausiai žinomų ežerų 
Wisc.; lotai didumo 40x137 ir dides
ni, 60 m. nuo Chicagos: visi pagerini
mai sudėti ir apmokėti; cash ar išmo
kėjimais; dabar yra laikas pirkti, veiki
te greitai. šie lotąi bus atdari tik ap- 
rybotą laiką.: Nevilkinkite—rašykite Box 
1299, Naujienos. 1739 S. Halsted St.

7. { M, >U >>
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