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Militaristų Atakos 
Prieš Profesorius

Ohio universitetas neatnaujino kontrakto 
su prof. Herbertu A. Milleriu

Prof. Miller buvo priešingas mi- 
litariam studentų mankštini- 
mui universitete

COLUMBUS, Ohio, geg. 25. 
—Ohio valstijos universitete jau 
kurį laiką ėjo ginčų dėl milita- 
rio studentų mankštinimo.

Mokytojų tarpe' vienas vadų 
prieš tokį studentų mankštini- 
mą btivo prof. Herbert A. Mil
ler, sociologijos departamento 
galva. *

Dabar universiteto trustisai 
deliai to nebeatnaujino kontrak
to su juo, kad jis mokytojau
tų čia toliau.

Nužiūrima, kad ir daugiau 
liberalių nuomonių profesorių 
busią pašalinta.

‘Antra vertus, 
šoriai planuoja

liberalai profe- 
protestą prieš

Japonijos valdinin
kai protestuoja algų 

kapojimą
Jie grūmoja rezignacijomis, jei 

sumanymas bus vykinamas 
i gyveniman t

TOKIO, Japonija, geg. 26.— 
Susisiekimo ministerijos visų 
biurų viršininkai pareiškė mi
nisterių kabinetui protestą prieš 
sumanytą planą’nukapot valdi
ninkų algas. Jie paskelbė pa
siryžimą rezignuoti iš savo vie
tų, jeigu sumanymas busiąs 
vykinamas gyveniman.

Užsienio reikalų ir agrikultu- 
ros departamentų, tarnautojai 
laikė mitingus šiandie ir visuo
se juose pareiškė protesto nu
žiūrimam algų kapojimui.

Kadangi prisibijoma, jogei 
gali kilti valdininkų streikai, 
tai valdžia ruošiasi tokiai padė
čiai pasitikti. Algų kapojimas, 
manoma, prasidėsiąs su 1 d. bir
želio mėn.

100,000 mirčių per me
tus dėl vėžio ligos

NEW YORK, N. Y., geg. 26. 
—Amerikos Draugija Vėžiui
Kontroliuoti paskelbė gegužės 
25 dienų raportų, kuriame nu
rodo, kad 100,000 asmenų mirė 
Suvienytose Valstijose 1929 
metais dėl vėžio ligos. Tik skai
čius mirusių širdies liga buvęs 
(tais metais didesnis, ne kad mi
rusių dėl vėžio. Raportas kvie
čia kurti specialiai vėžiui gy
dyti klinikas ir institutus bend
rai visoj šaly kovai su ta ne- 

• laime.

Edisonas nusidegino pirštus

FORT MYERS, Fla., geg. 26. 
—Garsusis Amerikos išradėjas, 
Edisonas, apdegė rankas, kada 
paėmė per klaidą bonkų su ašt
ria rukštimi savo laboratorijoj.

MORHS,.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjantys debesiai ir kjlanti 
temperatūra; naktį lietus; piet* 

; ryčių ir pietų vėjai.

Kaina 3c Chicago, UI., Trečiadienis, Gegužės-May, 27 d., 1931 No. 125

Kas Dedasi Lietuvoje

trusitisų žygius, ir jei teks, tai 
mėginsią pravesti bendrų pro
fesorių rezignavimų iš univer
siteto.

Pasak kitų profesorių, jau 
•tapo parašytas atsišaukimas į 
Amerikos Universitetų Profe
sorių Asociaciją ir bus įteik
tas jai artimiausioj ateity.

Prof. Miller yra Chicagos 
universiteto auklėtinis, kur jis 
taipgi ir mokino. Jis be to tu
ri mokslo titulus iš Dartmouth 
ir Harvardo.

Chicagos ir kitų miestų lie
tuviams yra tekę susitikti su 
prof. Milleriu įvairiais reikalais. 
Ir jie pažįsta jį kaip vieną ge
riausių lietuvių draugų tarpe 
amerikonų. Jo mokiniai iš lie
tuvių yra buvę p. Petraitis, Ku
likauskas ir dar vienas kitas.

Sovietai nepripažįsta 
suomių protesto

MASKVA, geg. 26. — Užsie
nio reikalų komisaro padėjėjas, 
N. N. Krestinski, įteikė Suomi
jos atstovui Maskvoje sovietų 
atsakymų dėl suomių protesto 
prieš tai, kad iš Rusijos depor
tuojama suomiai ūkininkai, ku
rie 4en turi žemės. Rusą atsa
kymas suomiams''esmėje yra 
toks: Nesikiškite į svetimus rei
kalus. Jisai skamba:

“Suomijos valdžios nota iš 
gegužės 19 bendrai palaiko 
kontrrevoliucines kovas nežy
mios saujalės kulokų Leningra
do srityje prieš visų šalies gy
ventojų priėmimą labiau pa
žangių ūkininkavimo foi*mų ir 
yra kišimąsi į vidujinius 
Soc. Sov. Resp. reikalus”.

Suv.

Kirklandui kalėji 
mas nuo 1 iki 10 

metų
VALPARAISO, Indiana, geg. 

26.—Jaunam vyrui, Virgil Kirk- 
landui, kurio teismas pasibaigė 
čia vakar, paskirta bausmes nuo 
1 iki 10 metų kalėti. Jisai 
rasta, kaltas užpuolimu ir su
mušimu savo merginos, Arlcne 
Draves, tikslu iškoneveikti ją.

Italija teis Suv. Valstijų 
pilietį

ROMA, Italija, geg. 26. — 
Gegužės 25 d. čia paskelbta 
valstybės kaltinimas priėmu
siam Amerikos pilietybę italui 
Michele Schirru. Jo teismas 
prasidės rytoj, geg. 27.^Schirru 
yra kaltinamas suokalbiavimu 
nužudyti Mussolinį.

Praėjusį vasario mėnesį ji
sai sužeidė tris policininkus, o 
po to bandė nusižudyti. Vals
tybės kaltinime sakoma, be ki
ta ko, kad Schirru esąs pavo
jingas anarchistas.

Šis teismas kaltinamajam grū
moja mirties bausme.

300 bedarbių prašo gabenti 
juos į tėviškę

HAVANA, Cuba, geg. 26. — 
Pirmadienį 800 ispanų bedarbių 
čia buvo sukėlę sujudimo. Gal- 
togo kliube ir prie Ispanijos 
konsulato jie reikalavo,/kad 
juos grąžintų į Ispaniją. '

lYiKimrTii*'*
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Amerikos piniguočius, J. P. Morgan, Jeruzolime. Porteriai neša jį iš bažnyčios.

Nauja sovietų val
džiai paskola

Norima, kad kiekvienas darbi
ninkas duotų trijų savaičių 
uždarbį paskolai. Patys dar-' 
bininkai iš/cėlę sumanymų

MASKVA, geg. 26. — Daily 
News korespondentas, Junius 
B. Wood, praneša, kad masinia
me Maskvos elektros fabriko 
darbininkų susirinkime, kuria
me dalyvavo 17,000 asmenų, 
tyuvęs iškeltas sumanymas duo
ti valdžiai naujų paskolų, su
keltų Rusijoj. /Paskola turėtų 
būti pavadinta “Tretysis pen
kių metų plano nusveriantis 
metas”.

Nors proponuojamos paskolos 
didis palikta valdžios nuožiū
rai, sako Wood, bet sumanyto
jai pataria, kiekvienam sovietų 
darbininkui prisidėti prie jos 
sukėlimo suma, kuria jis arba 
ji uždirba per tris savaites. Tai 
reiškia 6 ir vieną ketvirtadalį 
nuošimčių darbininko uždar
bio metuose.

Sovietų valdžia, Wood many
mu, veikiausia pasinaudosianti 
šiuo patarimu. Nes išėmimas 
darbininkų algų paskolai, kuri 
buvo pradėta kelti praėjusių 
metų rugpiučio menesį, pasibai
gia ateinantį mėnesį š. m.

Wood nurodo, kad nuo 1922 
metų iki šiam laikui 
valdžia yra jau kėlusi 
naminių paskolų.

sovietų 
dvyliką

Reikalauja apkaltin 
ti gubernatorių

' NASHVILLE, Tenn., geg. *26. 
—Vakar legislaturai buvo pa
tiekta rezoliucija, idant ji pa
skirtų komisiją spręsti, ar at
stovų butas (turėtų .apkaltinti 
(impyčyti) gubemaorių Horlo- 
ną.

Rezoliuciją pasirašė 44 le- 
gislaturos nariai. Kad rezoliu
cija butų priimta, reikia 50 
balsų.

šis žygis padaryta po to, kai 
tapo išduota raportas legislatu- 
ros komisijos didžiumos, skirtos 
gubernatoriaus darbuotei tyri
nėti. Raportas kaltina, kad 
gubernatorių dominavę pulk. 
Luke Lea, laikraščio leidėjas ir 
politikierius, ir Rogers Cald- 
wel, finansininkas.

Priežastis legislaituros komi
sijos tyrinėjimui buvo ta, kad 
subankrotavo pereių rudenį ke
turi bankai, kuriais buvo užin- 
teręsuoti Lea ir Caldwell ir 
kuriuose buvo deporituota $7,* 
000,000 valstijos fondų.

$4,915,000,000 pramo
goms kas metai

NEW YORKAS, geg. 26. — 
New Yorko automobilistų kliu- 
bo apskaičiavimu pramogos 
praėjusiais metais kaštavusios 
po $40 kiekvienam Suv. Vals
tijų gyventojui. Arba viso — 
122,000,000 šalies gyventojų 
joms išleidę $4,915,000,000.

Ispanija aplaikė ant 
rą papos notą

■Vatikanas ' protestuoja tikybos 
laisvės paskelbimą i

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
26. —Pirmadienio vakare pa
tirta, jog Ispanijos valdžia ap
laikė papos notų. Kadangi už-< 
sienio reikalų ministeris Lcr- 
roux randasi Paryžiuje ir su 
grįš Madridan tiktai gegužės 
27 d., tai notos turinys laiko
ma slaptoj iki jis su ja susi
pažins.

Nužiūrima tečiau ,kad papa 
protestuojąs paskelbimą tikybos 
laisvės, 
šai kuo: 
jos konkor 
katalikų tiSįj^Sa s]^ 
cialc valstybės tikyoa

O protestą remias 
Vatikanu ir Ispani- 

lų^reinant kuriuo 
sj^aityta ofi 

a Ispanijoj, 
nebuvęs pąnaikinas; todėl pa
skelbimas tikybos laisvės esąs 
konkordato laužymu; toliau— 
kad Respublikinė valdžia, tuoj 
po toįlkai ji susidarė,* oficialiai 
painformavusi šventą sostą, jo- 
gei nebusią daroma jokių per
mainų katalikų bažnyčios padė
ty, ik’j susirinksiąs šalies parla
mentas ir*išnešiąs šiuo reikalu 
galutiną tarimą; laikinoji gi 
valdžią paskelbus tikybos lais
vę nįįatsiklausiusi žmonių va
lios ir tuo sulaužiusi duotą 

i : t

Vatikanui prižadą.
Ministerių kabineto susirin

kime/laikytame praėjusį pir
madienį, vidaus reikalų minis
teris pranešė, kad esameiji 76 
šalies ./infanterijos regimentai 
busią; sumažinti iki 39. Skai
čius pąprastų kareivių armijoj 
ir laivyne pasitiksiąs daug mažMiasmeĮ;. Dėka jo išradimui da- 
koks buvęs iki šiol. Bet kari
ninkų kiekis busiąs sumažintas 
nuo 22,000 iki 7,000.

11 prigėrė valčiai apvirtus 
Vištoje

VARŠUVA, Lenkija, geg. 26. 
—Prie Novvyturskd apvirto Viš
toj valtis, kuria važiavo 32 eks- 
kuršininkų. Vienuolika jų pri
gėrė. ’ ■ ■ J ■ -

BRASTBĄW, Čekoslovakija, 
geg. 26. -—Keturi asmenys* už- 
mušta ir daugelis sužeista ko 
muni$tų riųuščse Kosuth’e, įvy
kusiose šiandie.
||;J I. z ., ,

Suvienytų Valstijų 
investmentai Chini
joj — $200,000,000
SHANGAI, Chinija, geg. 24. 

—Michigan universiteto profe
soriaus, Carl Remer, apskaičia
vimu Suvienytų Valstijų in
vestmentai Chinijoj siekią 
$200,000,000. Tokių išvadų pro
fesorius priėjo po tyrinėjimo, 
.kurį jis daro Chinijoj.

Suvienytos Valstijos invest- 
mentais Chinijoj užimančios 
trečią vietų. Anglija ir Japo
nija užimančios pirmąsias dvi. 
Kiekvienos šių dviejų valstijų 
investmėntai čia siekių po bi- 
lioną dolerių.

Vėl savitarpis karas 
grūmoja Chinijai

Centraline šalies valdžia siunčia 
60,000 kareivių sukilimui 
slopinti

NANKING, Chinija, geg. 26. 
—Chinijos prezidentas/ gen. 
Chiang f Kai-Shekas, pranešė 
šiandie, kad 60,000 kariuome
nės slenka Cantorio linkui tiks
lu numalšinti sukilimų prJtanci- 
jose Kwantugn ir Kwąngpi pro
vincijose. Prisibijoma, kad tai 
yra įvadas naujam ir įtemp
tam savitarpiam karui Chini
joj.

Išrasta priemonė elek
tros jėgai gaminti

NEW YORK, N. Y., geg. 26. 
— Dr. Trygve D. Yensen pa
skelbė šiandie, kad jis suradęs 
priemonių elektros energijai 
taupinti.

Pasak Yenseho, Suvienytose 
Valstijose išeikvojama kas met 
po 10,000,000,000 kilowatų va
landų energijos šilumos formoj, 
kad padaryti reikalingos šaliai 
šviesos pakankamai. Deliai to 
išeikvojama milijonai dolerių 

bar busiu galima sutaupyti pu
sę tų ų.

Briandas pasitiksiąs 
kabinete, - , - 

-------- ■..................... ! .<■ 

PARYŽIUS, Franci j a, geg.
26.—Kai Francijos užsienių 
reikalų mipisterio Briando ne
išrinko šalies prezidentu, tai 
btivo pasklydę gandų, kad jis 
rezignuosiąs iš ministerio vie
tos. Dabar tečiau spauda pra
neša, kad Briand, prašomas sę- 
nojo* prezidento Doumergue ir 
naujai išrinkto, Doumer’p, nu
taręs .pasilikti vietoj.

.• ;ii t. ' \ ' i .-.

Ginkluoti užpuolė keliu 
. važiuojant

Gegužės 4 d. Raudondvario 
vaisė. Kulautuvos miške trys 
vietiniai jauni vyrukai, 17-18 
metų, ginkluoti revolveriais ir 
durklais, užpuolė važiuojantį 
vieškeliu pil. Makauskų Juozų 
iš to pat vals. žem. Mazuriškių 
km. ir atėmė iš jo 25 litus. Už
puolikai sulakyti.

žmogų nušovė, o šunys 
vis dar palaidi

Bliudiškių km. gyv. Mari
jampolės valsč. taryboj nario 
ūkininko Bliudžiaus nuolat ir 
dienos metu būna palaidi šu
nys, kurie užpuola keliu einan
čius žmones. Seniau jie vie
nam piliečiui kelnes sudraskė, 
neperseniausiai per tuos šunis 
žuvo Balsupių km. mokytojas 
Pr. Gladas. Mat, šaulys L. 
žitkauskas, spiaudamas iš 
brauningo į šunis, per neatsar
gumą nušovė .mokytoją, šunys 
laikas butų pririšti.

Vėl incidentas tarp pa- 
pos ir fašistu

VATIKANO MIESTAS, geg. 
26.— Praėjusį sekmadienį, Ve- 
nezzia aikštėje, Romoje, ties 
fašistų centraline buveine, va
žiavo vežimas gabenąs asmeni
nį papos paštą. „
šistai demonstravę. Vienas fa
šistų, papos vežimui sustojus, 
smogė lazda vežime sėdėjų* 
šiam. Antrasis rasistas kirtęs 
kitam papos tarnui. Vežimas 
sulaikyta, o važiavusieji nuėjo 
pasiskųsti papai. Vatikanas 
deliai to įvykio esąs susijaudi
nęs.

2,000 gaus Illinois universiteto 
diplomas

URBANA, Illinois,* geg. 26.— 
šiemet iškilmėse užbaigimui 
mokslo metų Illinois universi
tetas išduos 2,000 diplomų. Iš
kilmės įvyks birželio 16 diena.

47 žuvo auAso kasyklos gaisre

OORGAUM, Britanijos Indi 
ja, geg. 26.—47 asmenys žuvo, 
o kelių desėtkų dar nesuranda
ma .pasėkoje gaisro, kilusio 
Nandydroog aukso kasykloj, 
Kolar apielinkėj.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL-
Ofisas atdaras kasdie PUO 7 iki 8 valandai, 

Šventadieniai^ nuo 9 Hfi 1 valandai.
<
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Gaisrai daro didelius 
nuostolius

Balandžio 27 d. sudegė pil. 
Beniušo Stasio Kretingos vai. 
Jokūbavo km. trobesiai. Nuo
stolių padaryta apie 7800 litų. 
Sudegęs turtas apdraustas ne
buvo.

Balandžio 26 d. Daugailių 
vai. Mikalaujunų km. sudegė 
pil. Blažienės Viktorijos gyve
namas namas, tvartai, kumelė 
ir 2 puskiauliai. Nuostolių pa
daryta 7,885 litų.

Emigracija balandžio 
mėnesi

KAUNAS.—Baalndžio mėne
sį iš Lietuvos į Argentiną išva
žiavo 4 asmens, į Braziliją —2, 
į Pietų AAfriką—85, j Palesti
ną—33, | Kanadą—18, į Urug
vajų—18. Į Jungtines Valsty
bes išvažiavo balandžio mėn. 
16 asmenų, šia proga tenka 
pastebėti, kad didžiausių emi
grantų kontigentų praėjusį mė
nesį sudarė* žydai. Jie emigruo
ja į Pietų Afriką, Palestinų ir 
iš dalies į Uragvajų.

Statys Petrui Vileišiui 
paminklą

KAUNAS.—Iniciatorių grupė 
jau yra pateikus Kauno miesto 
valdybai prašymų rezervuoti 
vietų Petro Vileišio paminklui 

Tuo laiku fa aikštėje. Konkretes-
nių žinių apie to didžiojo musų 
tautos Vyro paminklo statyba 
tuo tarpu dar negirdėti.

N u si k ai t imu statistika

Marijampolėje per balandžio 
mėn. buvo sustatyta protokolų: 
už triukšmo kėlimųV—18, už 
triukšmavimą pasigėrus—17, už 
švaros taisyklių nesilaikymų — 
12, už vogimą—6, už raštų su
klastojimų—2, už kitokius nu
sikaltimus—6 ir šoferiams už į- 
sakymų peržengimų —8* Mari
jampolės I nuovad. ribų vals
čiuose nusikaltimų buvo viso 7. 
Beveik ketvirtadalį nusikaltimų 
yra padarę nepilnamečiai.

. Mari-

Ir kaimiečiai* nuodijąs

Balandžio 23 d. nusinuodijo 
Pupkaimių km., Raudonės vai., 
gyventojas Vyturys Teodoras. 
Nuodijimosi priežastis — bijo
jimas bausmės, nes prieš kurį 
laiką buvo išvogęs krautuvę. 

-----------------------------
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KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIĄS l LIETUVĄ YRA

per KLAIPĖDA

Senatvės pensijos ir ateiviai 
v

Klausimas.-—Manęs prašė in 
formacijų apie senatvės pėnsi 
jas našlė 70 
gyvena Ncw 
net 30 metų, 
mihių, apart 
gyvena. Jų 
baigiasi. Ji 
apie senatvės pensijai. Jos vy

lietuviai * turi progos

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PASTŲ VALDYBOS KONTRAGENTŲ POSTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Šalie Street, CHtCAGO, ILL. v

27 Wbiteball St.. New York N. Y.

Nereikalaujama darod vilių 
nuo Amerikos piliečių, kad jie 
užmokėjo

Prašant

TevynaintyįJmums^C. V, 
pavyko { susitvarkyti ę jMirčiani 
centre.' . / •..... '.' ' •

Tūkstančiai svettmtdiičiii 
planuoja vykti Ettfopoti ateU 
nančių vhsdriį. Viši, kiiflč ttfl 
ketina važiuoti užsienin, tuęi 
apsižiūrėti su paspirtų regų* 
Racijomis ir sugryžhno leidi
mais. — .. . . _—

Visi kelieviai privalo gauti 
pasportus, kuris reikia tinka
mai vizuoti konsulatų tų šalių, 
kurias ketiiia aplankyti, pirm 
negu tie keleiviai bUs leisti 
ant laivų. Tik Amerikos pilie
čiai gali gauti Amerikos pas
portus. Nepiliečiai, ir tas ini- 
ina tuos, kurie išsiėmę pirmas 
popieras, turi gauti sugryžimO 
leidinius, pasiunčiant aplika
cijų Commissioner General of 
Immigration, \Vashinglon, t). 
C., nors trisdešimts dienų prieš 
išvažiavimų. Bet patartina iš
pildyti * aplikacijų (forui No. 
631) šešiomis savaitėmis arba 
dauginus prieš išvažiavimo 
dienų, kad važiuojant nepakil
tų kokių keblumų. Krasos pi- 
niglaiškis $3.00 vardan Com- 
missioner General of Immigra- 
tion ir dvi fotografijos, 2!4X 
2Vž colių, ant kurių aplikantas 
pasirašo prie notaro, turi bū
ti pasiųsta su aplikacija.

Prieš išvažiuojant ateiviai 
keleiviai turi išgauti popierų 
nuo Iitaigų Taksų kolekto
riaus savo distrikto, parodant, 
kad prisilaikė prie visų indi
gų taksų reikalavimų, arba 
kad jiems nereikia mokėti tak

ia, abį šalys rado reikalingu, 
tatai 3ar iškilmingais pamine- 
jjnuus pabrėžti.

Tas įvykis rodo, kad 1920 
metų (tada buvo padaryta 
Lietuvos Rusijos pakajaus su
tartis) ir 1926 melų sutartys 
netrukdomai vystosi ir vysty
sis remiamos ant dratigišku- 
nio 'pamatų. Aš tikiu, — sako 
ponas pasiuntinys, kad šita 
pačia linkme santykiai vysty
sis turį) abiejų draugiškų vals
tybių Ir ateityje.

Sovietų Rusijos vyriausybė 
pasirašydama 4920 ir 1926 me-

i luinus 
arba 5 

etinioje šalyje, 
pilietis sUvirš 

21 m. pameta Amerikos pilie
tystę, jeigu prisiekia ištikimu
mų svetimai valstijai, arba jei
gu naturalizuotas kitoje šalyje. 

FtlS.

Imigrantų Proble 
mos

P. K.,' New York City.
Atsakymas.—Ta našle nega- 

Ii prašyti senatvės pensijos. Tik 
Altfbrikos piliečiai gali prašyti 
penfeijų Nė\v Yorko valstijoj. 
Beveik visos ’ valstijos šioje ša
lyje, , kurios tik turi senatvės 
pensijas, reikalauja, kad. prašy
tojai butų piliečiai. /

Floridos svetimtaučiai

Klausimai—Ar galite pa
duoti 1930 m. cenzų svetimtau
čių Suv. Valstijose. Ypatingai 
man įdomų, kiek žmonių iš Vo
kietijos gyvena Floridoj ?

A. A., Jacksonville, Fla.
Atsakymas.—Pilnos gyvento

jų skaitlinės dar nėra gatavos. 
Bet Floridos valstijos statisti 
kos yra gatavos. Iš viso balan
džio 1 d., 1930 m. buvo baltų 
įvetimtyučių Floridoj net 160,- 
832. Iš tų, 59,057 buvo svetim 
taučiai ir 101,775 čion gimę vai
kai svetur gimusių tėvų. Iš bal
tų svetimtaučių 5,464 gimė Vo
kietijoj, bet 17,084 vaikai vo
kiškų tėvų. Floridos gyventojų 
iš viso buvo 1,446,625.

Džiuge sti Lietuvos ir Rusi
jos nepuolimo bei* draugišku
mo sutarties pralęsinili Rusi
jos pasiuntinis Lietuvoje po
nas Karskis priėmė ketvergė 
vakare vietos ir užrubežio 
laikraščių atstovus. Jis su laik
raštininkais jau seiliau norėjęs 
pasikalbėti, tik Lygu neleidusi. 
Jis deda didį svarbumų ant 
pasikalbėjimo su laikrašti
ninkais, ypačiai toje šalyje, 
kuri į>o tiek nelaimės niMų 
sunkiose sąlygose” turi dirbti, 
idant išyystyti kultūra ir su*- 
stiprinti ukįn giliose sąlygose 
ypačiai yra labai WaVbi spau
da, sii kuria4 draugingos vals
tybes atstovas privalo skaitytis 
ir būti nuolatiniuose ryšiuose 

* . i f * .

Esu labai: patenkintas — sako 
pasiuntinis Karskis, kad blusų 
susitikimas . supuola su 'tokiu 
svarbiu įvykiu, kaip pasirašy- 
mas protokolo kaslink nepilę- 
limo ir draugiškumo sutarties.

Mes tada 1926 metais daly-, 
velijantiejiprie pasirašymo 
žinojome, įįtyd darome labai 
svarbų istųfįjoje darbų. Vakar 
dienos įvykis rodo dar tų reik
šmingų .aplinkybę, .kad, neat
sižvelgiant į tai, jog sutartis ir

it atei M totai tž'iia

NIEKS NETIK
kad Amerikos lietusiai butų pamiršę savo jętmtįj;

Savo meilę? savo Tėvynei jie i 
dabar stengiasi palaikyti sų ja Xy§i

Artinantis Naujiems metams 
padaryti malonumų save giminėms 
tavos kultūrinimą, išrašydami gįm 
,avo ..mino, .

Šitame atsitikime gali tik sę

į Štai ko liud jįisų kuopų vir- 
įMinkų yrd prašoma. Praneš- 
tfitiB Ždiijiau' pasirašiusiam se- 
kdiičliaš iiifdrmadjas: 
; . a. Kada paskutiniu kart 
tėte pinigus 
.tpriui p> V. 
šiiiiių?
y b. Kada ir kokias knygak 
esate gavęA paskiausiai, »r 
kiek? .

c. Kiek turėjote užsimokė
jusių kuopoje?
A d. Ar galite atnaujinti bu- 
?vpsių kubpą» jei gausite iŠ 

ataHnkamų paramų ii’ 
kpoperaėijų?
■; ę. Ar yra kuopoje sumokėtų 
į Centrų nepasiųstų pinigų? 
' Nemanykite kad T. M, D. 
yra žlugusi, ji turi dar $10,- 
000 vertės turto, ir turi gali
mybės daug gero darbo atlikti 
ąu tuo lurtiO viskas ko mums 
reikalinga, lai susitvarkymo, 
okgaunaiupuds nuo jūsų in- 
^rpĮaejjpinis» galėsime prieiti*

Ktatišlkiaa>~-Koki yra pča 
monės miestai Connecticųt vai 
įtijoj? |

M. P„ New Hpvcn,. Conn.
Atsakymas.—New I laven tu 

ri 494, pramonės įstaigų, kp 
m. samdė suvirs 27, 

ivBridgeport tu 
rėjų 30,500 (įjrbininkų 339 į 

r W«WbUry 20,

prie tvarkos,Jr tuomet šauksi
me Seimų. Prašau nesigailėki* 
te suteikti kuodaugUUfiiai 
informacijų.

A. B. Strimaitis,
G. P. O.' Box 127, ‘ > 

New York, NzY.

čių? drahgijdš vėllimo reikalai

Sustiprina Silpnus

* • ' . ■ t i'" ■ ■

Artūro Toseaninl, vedėjas 
Ne\v Yorkd pilarmoninio Sim
fonijos Otkestyo, kuris Bolbg- 
nh, Italijoje; atsisakė leisti jo 
orkestrui griežti fašistų himną 
ir už tų fašistų tapo sumuštas. 
Iš jo tapo cUhitąe, ir pasas; 
taip kad jis praktiškai laiko
mas kalifiiu savd namuose Mi- 
lan&

Protestubdabias prieš Šitokį 
fašistų pasielgimų, 
SintfonŲbi Orkestro 
kuris turėjo duoti Italijoje ke
lis koncertus, z savo koiieėrtus 
ktŠflŲkė it apleido Itąliją> ■

.. t.,Y.

tų sutariis ėjo tais vyriausiais 
keliais,-’ kūfte pamatuoti Tautų 
apšišpfėnilhtio teiųe ir jtu,šl- 
jos tatitil boru''gyvdnti pakajti- 
je ir pnbtel^l^je ’ šu visoniis 
valstybČiiHs, ypačiai šit valsty
bėmis, atsiradusiomis ant ca
riškos Rusijos griuvėsių. M41110 
<y^iatisybe su -Šjrdhigvi užjau
timu sėkd įjyVėbiiiią ii* vysty
musi nepriklausomosios Lietu
vos, seki josvkdvdš už valdybę. 
Tikiu,' kad' puširUšytdji 6 
gUŽėš sutartiš abifcjų
draugišką valbtyŲhį įjėlitlškuš 
ir gaspaddriškus šautWiuš;

Koktus Alauabttuš natūralizaci
jas egzentfttatortai užklausta

.t 4 • j ’ . *;

Klausimas.—Ar man negali
te pranešti koki klausimai yra 
užklausti pilietystės kandidatų? 

1 F. P., New York.
Atsakymas.—Rasi net suvirs 

100 klausimų ir atsakymų, ku
riuos Natūralizacijos ėgzamina- 
toriai Užklausia knygutėje 
“Kaip Tapti Suv. Vdl. Pilie
čiu’^ kuria t išleido Foreign 
Language Intfcpnation Service, 
222 Fourth Av^htiė, New York 
City. KijygUlė taipgi išdėsto 
pilna nbturalįįįfcijos procedūrą, 
gailia yra 25 ‘įentai.

Padėti) gėrėja, bet depresija vis dar trbėra. Darių f<a sunkai gikti; k«dri m- 
važfūbti j Lietuvą dabAf? .Kėli A u kitę patogiai it tfveugUta tusiirMta*, Jus 
važiuosite kartu su daugeliu aavp vietigenaų.

Didžiausia Ekskursija
Busi jos Lietuvos draiif/išk

santykiai islaikijs pakojų 
Europos rytdbise.

Nė|jėkentddt nuo 
gitrfo; -Stvėrės ‘ 'E 
greitą; JrąmdnĄnči.j’ 
čiantiems nub odo 
pėr 50 rttehj. Pa 
kus. SėmpeUs D^ 
W. F. Severą Ga" 
pids, lowa.*' ;

> atttoklt. Skin soap
dėl Maloni.

jis gali pasiusti sa- 
. !juV/Valstijų
ApsftrtČlb * arijo .Valstijcįs Teis- 
iįiO yaštininkui, tam (eismui, 
kuris įstatymų aqk>Hzuotas 
naturalizUoti ateivius.

Pasportų kaina - yra $6.00. 
Pasportni geri imt dviejų me
tų; jeigu trumpesnis laikas ne
pažymėtas. Bet galima', pas- 
portd laiką pailginti, užmo
kant $2,00 kitlenis dvejiems 
metams. Pasportai nepail- 
ginami po šešių metų.

Svarbu nUturallzuotain pi
liečiui, lankant svetimas salią, 
atsiminti apie pilietystės išsi- 
Haigimų. Pilietystės teisės ga- 
H: biiii pamestos, jeigu liaturd- 
Jizuotas Aiiierikos pilietis iš
gyvena 2 metus arba 
savo gimimo Šalyje, 
metus kitoje s 
Bile Amerikos

......... ar -Mue(dUM6-' 
or^artRH, »*uB' jNiurii-Tone pgptąŲfttina 

Hiitojkbihn ,'jit'ijis HAiijoH , HpfekoB , i ė 
NiiįrU'Tonu'; tąipiri suKtiprlliu pŲpnUH 

iriilv$)8 nkaiidėji- 
*■ u iiiRBlų ar i>U81Ps 

! nuo ligų poru ir rl'ilVio pall'imųs', ii- 
Rite UonKą 
l{inniH antlekbĮ)iiKi(.

1 jo. ;PL, 
urmininko. . MKNIK&S

Mlll. toSJBLBJ.....RMimS ■■■!.,

IŠVYKS IŠ NEW YORKO

Birželio-June 6 1 1 ’ * ■ * ♦
Laivu Hellig Olav

Važiuojanti su šia Ekskursija tur&S 
smagiausią kelionę

tai gražiausias ir šauniausias piknikams daržas visame Cook 
’ Paviete.

žmonas, 
juslus 
gyduole 
j Čitos . . t 
nervus ir r 
mą Ir kvai.„_ . 
pakrikimus,, jovalo J<i 
nuveikta kontnipaclją. 
.iiitas Uitus.. Dūlinai' »a)L 
Tono. Jis yra piirdrtvinĄL. __ .
Jeigu aptlclęiniiikĮm iiottyri jo. ppjbi'iiSykltc 
jĮ užsakyti qcl jąfi iš bpVo urmininko; .

VALSTfJV PASMRTAI
■ i ffi!air>adWi»iW 

Štty Vfet

Skoa irifatįėfc, tikros švji 
. įtutni .......

____ a

Mia pida, sum«

laimėti, ir paskui jau jie, patys

Amerikos pasporto 
atsitikimuose, kuo

met žmogus prašo Amerikos 
pasporto, jis turi pasiųsti pi- 
iictystčs darodymų. Naturali- 
zuolas pilietis turi pristatyti' 
natūralizacijos certifikatų ar
ba certifikuotų kopiją teismo 
rekordo. Žmogus, kuris įgi
jo pilietystę tėvų naturalizavi- 
mu turi pristatyti tėvo natūra
lizacijos certifikatų arba certi* 
fikuota kopijų teismo rekordo. 
Ateivė moteris, kuri įgijo 
Amerikos pilietystę ištekėjimu 
arba vyro naturalizavimu 
(prieš rugsėjo 22 d., 1922 m.), 
turi aplikacijoj pranešti dienų 
ir vietų ištekėjimo ir turi pri* 
statyti kokį nors darodybią 
vyro pilietystės.

Ateivė moteris, ištekėjus už 
Amerikos piiečio po rugsėjo 
22 d. 1922 m. neįgijo vyro pi
lietystę. Tokiame atsitikime, 
pasportas neišduodamas tokiai 
žmonai, ir neįnima tokių Ame
rikos piliečio žmonų, tik jeigu 
ji pati jgija Amerikos pilietys
tę. Bet ant vyro pasporto ga
lima pažymėti, kad ji su juo 
sykiu važiuoja. Čion gimęs 
pilietis turi pristatyti gimimo 
certifikatų. Kuomet begalima 
išgauti tokio certifikato, tad 
afidavitų turi išpildyti tėvai 
arba gydytojas, kuris prie gi
mimo tarnavo, arba du arba 
trys liudininkai, kurių faktai 
bus priimti. . **■

Kuomet žmogus pčašo pas
porto, tai turi pristatyti dvi fo
tografijas prie aplikacijos. 
Galima vienų fotografijų visos 
šeimynos pasiųsti,' jeigu Žmo
na, ar žmona ir vaikai sykiu 
važiuoja. Fotografijos priva
lo būti aut plonos šviesios po- 
pieros, 3x3 colių didumo.

Liudininkas turi išpildyti ir 
pasirašyti ant afidavito anį 
aplikacijos formos užpakalio, 
ir turi asmeniškai vykti su 
aplikantu, kuomet aplikdntas 
eina pas pasporto agentų arba 
jo pagelbininkų prislėgti.

Liudininkas turi būti AiiAcri* 
kos pilietis. Kuomet žblogus 
turi išsibaigusį pasportų, kųfiš 
neša pasirašytų fotogrttfiją, 
galima tų pasportų vartoti 
vieton vesti liudininkų.

Aplikacijos turi būti prtata* 
tylos asmeniškai Suv. Valstijų j 
Pasportų Biurui, tie Biurai 
randasi Ncw Yorko, BoSlobož 
Chicagoje, San Fruričižc^ 
^Šeattlo, ir New Orleans. Jąigų 
žmogus gyvena kitur, toli uuojirtiigdaa ir

Klausimas.— Kiek kaštuoja 
aviacijos kursas? Ir kur avia
cijos mokyklos randasi?

R. Chicago, Iii.
Atsakyntas^—L’žgirtų moky

klų kursai 
iki $650 
kams; nttP $1,050 iki $1,50(1^ 
koniercidliškiems lėkikams ir 
nuo $3,075 iki $4,620 trans
porto lėkikams. Tas nfeinlma 
pragyvenimų, vien tik Už mok
slą. Galima gauti pilną sąrašą 
užgirtų mokyki^ iš Department 
of Commėrce, Aerobautičs 
Brandi, Washirigton, IX C. Pa
tartinų kreiptis prie Koihcrci- 
jos Departdtnento dėl pilnų in- 
fotmadjtį ir netikėti j visokių 
mokyklų apghi’sinimiiS.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. rytp 
iki 8 vtk vak. NedUdieniais 
ntio 0 v. ryto iki 1 v. p. į.

Serr.-.aigfflrsM- • i- i u i,

. .i..į ii'i‘ii*' i ijiį'4 b1'1 ' > fy”'‘"lijįi 1.1 Jo*j*

GarsinkiS^^N-ilose”
llllilllil ' ............ •'įnC'll''■ l.,»lįfctf|l. IĮ..»III Iii Įn.»
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Uteite j rankas tykių 
kirty Apstyuhkinę 

bttvd pasiė- 
, 4. D. ataakomingasias 

Vtyta4,’ jų rittyllifc,ir musų
< r ____

Draugija atlikusį ibkiuš dide
lius tautyi darbus, paliko veik 
beireikšmės. Nesant Centre ai- Ji'4' ■ I
sakomingiausio nario — se- 
krėtyriaiis, kuopos užmigo.

gemalai vedami at- 
sakomittgąi; tai draugija tarp
sta bdjoja, ty visi džiaugia
mės, bet kuomet apsileidimas 
įjasirdžkia, ’ tuomet višuost* 
kmnpuose įjrdhna nepešiten- 
kiųimoL tykty nepąsltyiikini- 
nty Jiuvo ir T. M. D. apieis- 
tityšė dUrbltySe. Bet dabar 
gėrbiamiejii neieškokime kak 
tiiiibktį, dės pradėdami aikš- 
tyn kelti klausimą, kas tam 
kallaš, konkrečiu darbo įiepa- 
iegsime nuveikti; o po ilgų 
ginčų, btisiirie priversti grįžti 
patys prie savęs, ^ir pasakyti, 
kad iltys patys Esame kalti, pa- 
yešdtttyi vadovaujančias vietas 
žbtydidhs, kiirie’ jų vesti

■- : t I ■ i* ■. • < *' i i-

V v; ' \a..- j t. 4,
■Mk j . ■■■*« «■■■
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“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURE « PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
TeL Yard» 5069

M

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM, Sav. 
Šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

Goodeonai Broliai
Fornyšią ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patartęvimas geras ir pigus.

817 West 34th St
TeL Boulevard 9336

Telef. Repablic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___
2452 WEST 69th STREET

Tel. Wiilow Springs 46

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirendaoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Priešais Tautiškas Kapines

kviečiamos, nes kam duot pr'o- 
<ą kitiems, kad mes patys ga
lime tai sunaudoti. Užsiregist- 
ruot galima bile vakarą prie 
kasos. Daugelis brangių dova
nų

Green Mill Duona
SURAIKYTA

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

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

Nauju narių skaičius auga.
Sužinojau, kad kaip kurie 

iš kliubiečių jau darbuojasi 
’del gavimo naujų narių ir ža
da daug jų pristatyti .sekan
čiam susirinkimui. Audrius 
Radisevičius 4230 So. Tahnan 
avė. pasiėmė pluoštą įstojimo 
aplikacijų ir sako turys gerų 
draugų, kuriuos esą bus gali
ma prirašyti prie kliubo. Ka
dangi kliubas yra vyrų ir mo
terų, tai Andrius pareiškė pra
dėsiąs nuo moterų, prisilaiky
damas amerikoniškai “Ladics 
first”. Vincas Jozunaitis, 2541 
W. 47th St. turįs nemažai įsto
jimo aplikacijų ir bėdavoja, 
kad tik nepritruktų. Aš, sako 
Vincas, su mažai neužsiimu. 
Suprantama, jis žada daug 
paujų narių kliubui.

Bridgcpor lietis, Mykolas 
čeplinskns, 3533 So. Wallace 
St., tikrai išrodo, kad tarp jo 
ir kliubo pasirašyta sutartis, 
nes jau bus penia mėnesiai 
kaip Mykolas kiekvieną susi
rinkimą duoda kliubui po du 
(2) naujus narius, o kartais ir 
daugiau. Be abejonės, jeigu 
jau tokia sutartis, tai žinoma, 
mažiau kaip du negalima duo
ti. Reikia pasakyti, kad Myko
lui taip kurį laiką sėkmingai 
pasidarbavus, tai 
tinkamo amžiaus ir 
bridgeportiečių bus 
Kliubo nariais.

Pagal palies Mykolo išsitari
mo, mes, sako, turime Brigh- 
ton Parką su Bridgeportu su
vienyti, ir po to pasilsėti. Man 
ir taip rodos, kad ne žodžiais, 
o tik nuoširdžiu darbu galima 
daug ko savo organizacijos la
bui nuveikti. Be to daugelis 
kitų kliubo darbuotojų pasiža
dėjo dar daugiau savo spėkas

Brighton Park
Lietuvių Keistučio PaŠelpi- 

nio Kliubo išvažiavimas ^u iš- 
laimėjimu daug naudingų do
vanų atsibus subatoj, ‘liepos 4 
dieną (Fourth of July), pp. 
Sakalauskų farmukėj, prie, pat 
Tautiškų kapinių tvoros. Pir
miau kliubas savo išvažiavimus 
rengdavo prie S. Svelainio, bet 
valdžiai atpirkus S. Svelainio 
vietą, kliubas nusitarė turėti 
savo išvažiavimą prie pp. Sa
kalauskų. Gal dėlto ši nauja 
vieta paimta, kad pp. Sakalau
skai yra abudu minėto kliubo 
nariai ir dagi Mrs. J. Sakalau
skienė pasidarbavus ir dabar 
darbuojasi kliubui kaipo gene- 
rališka ligonių lankytoja (apie- 
kūnas) ir surengimui vakaro, 
kuris bus spalio mėnesio 5 d. 
šių metų, Lietuvių Auditorijoj.

Kliubas jau per laikus savo 
nariams visuomet duoda pir
menybę arba, kaip sakoma, 
“savas pas savą”.

Išvažiavimo komisijon įeina 
pats kliubo vice-pirmininkas 
Wm. Buishas, M. Norkus ir p. 
Ozolas. Tai reiškia, kad išva
žiavimas pilnai pavyks, nes visi 
iš komitetų turi gerą patyri
mą rengime įvairių vakarų ir 
išvažiavimų.

Nors Sakalauskų vieta išva
žiavimams ir nemaža, bet ko
misijos pirmininkas Wm. Bui
shas dar žadėjo pirktis didelį 
kirvį ir kai kuriuos augalotus 
medžius prašalint, kad pilnai 
užtikrinus vietą narių ir kliu
bo pritarėjų autams. Geras su
manymas, o kaip bus su tuo 
tiltuku, per kurį visi autai tu
rės pervažiuoti, kurie norės 
patekti į išvažiavimo vietą? 
Ar nebūtų praktiška apačion 
pakišus ‘ tvirtus‘ ’ “springsus”, 
kad .sulinkęs tiltukas vėl galėtų 
po kiekvieno pervažiavimo iš
sitiesti?

didžiuma 
sveikatos 
Keistučio

bedarbius, lodei su
rengti piknikas-išva- 
bedarbių naudai 14 

(June) Washington 
miškely j, 107 ir Ra-

■i ...........

Operaciją poniai 
Aleknienei 

_____ V ,w
šiomis dienomis Dr. Stasys 

Naikelis padarė pavojingą ope
raciją p-niai Aleknienei, mote- 
rei p. Aleknos seno patyrusio 
kriaučiaus, 2537 W; 63 St. Mrs. 
Aleknienė randasi dabar Evan- 
gelical ligoninėj. Draugai ir 
prleteliai gali lankyti.

Reikalinga pažymėti dar kad 
p.p. Aleknų sūnūs yra gabus 
moksleivis, t. y. Vytautas Alek
na. Jis turi Washingtono ir 
Chicagos universitetų “scholarv 
ship”. Tai yra retas atsitiki
mas lietuvių moksleivių tarpe.

NEW PROGESS SAKINS COMPANY
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Li.tu.6ai Renkite Lietuvių Įstaigas

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

kia musų veikimas praplėsti 
plačiaus, o be jūsų, draugai, 
tas negalima. Todėl kviečiame 
visus, kas tik prijaučiate be
darbių sunkiam likimui, lanky
tis susirinkimuose ir ieškoti 
bendrai būdų kokiais mes ge
naus galėt ume pa šelpti vargs
tančius bedarbius.

Musų šelpimo iždas niekad 
nebuvo turtingas, nes nuolatos 
šelpiame 
manyta 
žiu v ima s 
birželio 
Heights 
cine avė.

Gerbiamieji, dekime visi pa
stangas ruošimui; pasekmingo 
pikniko, nes pasekmės priklau
sys nuo tmusų vėikimo. Kvie
čiame visus biznierius prisidė
ti prie šio taip prakilnaus c|ar- 
bo. Daugumas musų biznięrių 
nusiskundžia, ‘ jog blogi laikai 
ir jiems. Tas tiesa, tačiaus rei
kia atminti, kad jums biznie
riai dar nėra taip blogai, kaip 
milionams bedarbių. Turime 
jums tiek priminti, jog ap(ie- 
korius A. Jonaitis nėra likimo 
išimtis, taip pat kenčia sunku
mą bedarbės, tačiau bedarbius 
gausiai pašelpė aukaudamas 
virš .$50. Meldžiame imti pa
vyzdį iš draugo A. Jonaičio. 
Reikia paminėti, jog apart Ą. 
Jonaičio dar keletas prisidėjo 
mažesnėmis aukomis. Duonke- 
pyklų savininkai aukavo duo
nos ant dviejų parengimų ir 
keli groserninkai valgomų 
daiktų, bet didžiuma musų biz
nierių griežtai atsisako kuomi 
nors pašelpti badaujančius be
darbius. Tai nuodėmė, kuri pa
siliks mintyje pas badaujan
čius amžinai.

Ateinantis šelpimo bedarbių 
susirinkimas bus laikomas 1 
birželio (.June), 7 vai. vakare, 
Strumilo svetainėj, 107 ir In
diana avė.;; [Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti ir rūpin
tis badaujančių likimu.

šelpimo, organizacijos valdy
ba:

Adomas praugelis, pirm., 
Jonas Drazdauskaš, ižd., 
I. P. Lapinskas, rašt.

Kad visi
žinotu

Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

EKSKURSIJA
LIETUVA

t L

t

Z

"fru.

S. P. Kazwell and Co<
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
TeL Repablic 8899

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St.
Pbone Repablic 3713-3691

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE1 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namas 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yard. 6894

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir rakandų '

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. S»T. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiline 
806 W. 31 St. Victory 1696

dais dirbti iki kliubas bus di
džiausia Lietuvių pašelpinė 
organizacija Chicagoj A. J—s.

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Mašinas, Pečius, Registerius, 

Svarstykite ir tt. 
Perkraastome—Moving, kur kas nori 

— už prieinamų kainų 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmtnyt 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

L i

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

f STA.ĮRL ServtSĮ

z-
7
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RAMOVA LAUNDRY / 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St
Tel. Boulevard 9122

Sekantis Lietuvių Keistučio 
Pas. Kliubo priešpusmetinis su
sirinkimas bus nedelioj, birže
lio 7 d. Pradžia susirinkimo 
lygiai 12 vai. dieną, Liberty 
Grove svetainėj, 4615 So. Mo- 
zart St. Visi nariai bus šaukia
mi susirinkiman per atvirutes; 
Taigi mariai, kurie tik su labai 
maža isimčia visi skaito “Nau
jienas”, manau šį pranešimą 
įsitėmys ir gavę atvirutes nuo 
kliubo raštininko skaitlingai 
atsilankys į susirinkimą, kad 
apsvarsčius kliubo esančius rei
kalus; turės būti išrinkta ko- 
simija peržiūrėjimui kliubo 
turto už pusmetį.

Kurie iš narių persikėle ki
ton vieton gyventi, prašomi 
priduoti savo naujus adresus 
raštininkui. Kitaip negalėsite 
gauti atviručių ir kitų kliubo 
pranešimų, kurie kiekvienam 
nariui turi būti žinomi.

Praeitam kliubo susirinki
me buvo gegužės 3 d., prisira
šė 18 naujų narių. Tai padary
ta stambus žingsnis prie to, 
kad su pabaiga šių metų kliu- 
bas turėtų pilną tūkstantį na
rių vyrų ir moterų.

Reikaluose šelpimo 
bedarbių Roselande

Gerbiamieji“ "draugijų atsto
vai:--

Meldžiame jūsų kreipti dau- 
giaus domės į bedarbių šelpi
mo darbą. Mėnesis laiko atgal 
susirinkime buvo užklausta 
kaip tankiai laikysime susirin
kimus vasaros laike. Sutikta 
vasaros laike turėti susirinki
mus 2 kart mėnesyj, kas ant
ras ir ketvirtas pirmadienis 
(panedelis) kiekvieno mėnesio; 
palikta valdybai pasiteirauti 
link svetainės. Svetainės kaip 
buvo nutarta tomis dienomis 
nebuvo galima gauti, tai likos 
valdybos paskirta kas pirmas 
ir trečias pirmadienis kiekvie
no, mėnesio, nes temis dieno
mis gavome svetainę.

Mes tikime, jog šioji organi
zacija šelpimb bedarbių suside
da iš jautrios širdies žmonių, 
kurie, pasišventusiai dirba iš
gelbėjimui bedarbių iš bado 
nasrų, todėl vardan badaujan
čių bedarbių meldžiame visus 
skaitlingai lankyti susirinki
mus, kurie laikomi augščiaus 
minėtų dienų vakarais.

Gerbiamieji, nors ' jau pava
saris prašvito, tačiaus bedar
bio stuboje ne tik neprašvito, 
bet priešingai, temsta dar la- 
biaus, nes darbai ne tik nege
rėja, bet eina menkyn ir be
darbių armija didėja, todėl rei

Dailioms lietuvai
tėms proga

Pp. Šatkauskai, lietuviui savi
ninkai Mildos, teatro 3140 So,* • . L.‘ A ‘ 4 »
Halsted St. skelbia kontestą 
merginoms taip .. vadinam^ 
“Bathing Ėeaųty. contest”. • Tas 
kontestas eis kiekvieną ketvir
tadienį. Visos lietuvaitės yra 

........       ;■ f,u- -r 
Aristokratijos Mote
rys Vartoja Ameri
can Family Flakes
Taupios šeimininkės labai brangina 

tas puikias dovanas, kurias yr3i galima 
gauti už American Family Soap muilo 
vraperius ir American Family Flakes ku
ponus. Tie vraperiai ir kuponai, delei 
Kirk firmos už juos duodamų gražių 
dovanų' ir premijų, yra labai vertingi.

Kiekvienas dalykas, kurį American 
Family išdirbėjai pasiūlo kaipo premi
jų, yra vertingas namų ar parėdų daly* 
kas, graži dovana, kuri patenkins kiek
vieno skonį.

American Family Soap ir American 
Family Flakes yra palios Chicagos pro
duktas. Tai yra; gaminiai, kuriais mo
terys didžiuojasi pir daugelis moterų iš 
pačių aristokratiškiausių Chicagos sluog- 
snių rekomenduoja tų muilų ir flakes 
delei jų puikios kokybės ir tų pa$ekm>Ų> 
kokias šeimininkės iš tų gamintų gauna, 
kur tik jas vartoja.

Tarp žymiausių lietuvių moterų, ku
rios tų muilų ir flakes rekomenduoja 
yra: Mrs. Valerija Bruchas, Mrs. Ona* 
M. Kiras, Mrs. Ona Biežis ir Mrs. Nora 
Gugis,

5IUSKITHEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonės r 
iafpatatia.Lietuvft$ badai
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BORN IN 
BEME^tfTAH

EARUY 
EDOCATiON 
M FRliC-O, 
KHO ŠAUT 
LAK. C 'TV

PLM6O' 
VIOLIN »N., 
THEATRE 
ORCHESTRA

Krautuve
Lietuviu v 

Ameriko-

Kad Budriko 
yra didžiausia 
muzikos Krautuvė 
je. Jus galite gauti sau ra- 
dio, pianus, refrigeratorius, 
didžiausį pasirinkimą Chi- 
eagoje. Ir kainos daug že
mesnes kaip kitur.

I^ądio aptarnavimus vie
nus metus dykai. Pilna ga
rantija su kiekvienu radio.

1 šis gražus Victor Viktrola 
vertės $25.00 už

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

a - ■ . • ", ■ l . < i. ' į < i ' ' ’ • ' •

Del Palaikimo Lietu 
vių Muzikos ir Dai

nų per Radio

PIKNIKAS
f Įvyksta Nedėlioję, Gegu
žes 31 dieną Černauško dar
že Justice Park, III. prie 
79th St. ir Archer Avė. i

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

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 8167-4705 

Chicago, III.
WCFL Lietuvių Programai Nedėto

mis nuo 1 iki 2 vai. po piet.

WHFC Ketvergats nuo 7 iki 8 v. v.

I jpu nu I fili! Iif III |f| II] 11| lllllllllllfl n
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Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu 

“AQUITANIA” 
Birželio-June 16,1931

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

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI

VISUS DOKUMENTUS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
‘ ‘ I -f . . r
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NAUJIENOS
The Lithuanlaa Daily Newi

Published Daily Ekcept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Cd., Ine.

1789 South Halsted Street
TdetmCao Rooeevelt 8500

iac-jru' „rp, i,
« Editor p. Grigaitis

Chicagoje — paštu:

Metams __________________
Pusei metų .—----------------
Trims mėnesiams _______
Dviem mtaesiams_______
Vienam mėnesiui _______

CHeagoj per’ išnešiotojus: 
Viena kepij* —... ... ....

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18d 
76c

tęs:
18.00 per year in Čįnada .
$7.00 per year outeida of Chicago
18.00 per year in Chlca^o
8c pePjCOpv

Metam®

jncnosiui
Suvienytos* Valstijose, ne Chicago],

Metama ___ ^4- 17.00pr.^n-, 850

1.75

af' Chicago, Iii. under thė act of 
M are h 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovių 1789 S. Halsted St. Chieago, 
UI. Telefonas RooseVelt 8«XX

Vietom uita .. f __
Lietuvon if^Btur niaieiifaoM 

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų ....___4.00
Trims mėnesiams -_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money*

Onferiu kartu su užsakymu.

KRAŠTO GYNIMAS IR PILIETYBE

Jungtinių Valstijų vyriausias teišmas penkiais bal
sais prieš keturis nusprendė, kad ateivis, kuris nori pa
tapti Šios šalies piliečiu, neturi teisės iŠ ankšto atsisa
kyti eiti į karą. Asmuo, kuris atsisako kariauti, negali 
gauti piliečio popierų.

šis vyriausiojo teismo sprendimas kilo iš to, kad 
federalio distrikto teismas Conpecticut valstijoje neda
vė pilietybės teologijos profesoriui Yale universitete 
Douglas C. Macintosh ir slaugei Marie Averil Bland, 
kuomet jie pareiškė, kad karo atsitikime jie neis šalį 
ginti, jeigu karas nebus Amerikos pusėje teisingas.

Keturi teisėjai, jų tarpe ir vyriausias teisėjas 
Hughes, nesutiko su daugumos nuomone, nurodydami, 
kad natūralizacijos įstatyme nėra reikalaujama, kad 
aplikantas pasižadėtų eiti į karą. Ir iš tikro, tai yra 
tiesa. Kai žmogus ima pilietybės popieras, tai jisai tu
ri žinoti, kad jo pareiga bus klausyti įstatymų ir būti 
ištikimu savo naujajai tėvynei. Bet yra nesąmonė žmo
gų kvosti, kaip jisai elgsis tame arba kitame atsitikime 
ateityje, kadangi jisai nė negalėtų sąžiningai atsakyti 
j tokį klausimą.

Profesoriui Macintosh buvo teisme užduotas klau- 
simashapie ėjimą i karą veikiausia tiktai dėlto, kad 
teismui buvo žinomos jo anti-militaristinės pažvalgos 
ir kam nors rūpėjo jį diskredituoti. Jeigu jo kvotėjai 
šito noro nebūtų turėję, tai jie butų jo atsakymu pasi
tenkinę, nes juk jisai pareiškė, kad “teisingame kare” 
jisai neatsisakąs dalyvauti, o Amerikos kongresas, 
skelbdamas karą, visuomet sako, kad tas karas esąs 
“teisingas”. Jungtinės Valstijos yra net pasirašiusios 
Kelloggo-Briand’o amžinos taikos paktą, kuris pasmer
kia visus karus.

KUNIGĄ! TEISIAMI Už NELEGALI LITERATŪRĄ

Kauno kariuomenės teisinas sprendžia 4 kunigų ir 
8 “ateitininkų” (klerikalinės jaunuolių organizacijos 
narių) bylą. Jie yra kaltinami gaminę ir platinę litera
tūrą, nukreiptą prieš valdžią.

Yra nelinksma matyti tokios rųšies bylas Lietuvo
je. Būdama po carizmo jungu, Lietuva-patyrė gerai, ką 
reiškia spausdinto’ žodžio persekiojimas. Jeigu Lietu
vos žmonės nebūtų gaminę ir platinę valdžios1 uždraus
tos literatūros, tai šiandie nebūtų nepriklausomos Lie
tuvos. Spaudės laisvė turėtų būti visų lietuvių didžiau
siai gerbiama.

Bet, deja^ tos laisvės Lietuva neturėjo beveik per 
visą savo nepriklausomą gyvenimą. Nuo pat Steigia
mojo Seimo laikų tenai veikė cenzūra ir karė stovis; iri 
laikraščių redaktoriai būdavo nuolatos baudžiami. Tik 
192$ m., kai žmonės nuvertė klerikalus ir pastatė val
džion demokratinių partijų koaliciją, spauda buvo įgi
jusi beveik pilną laisvę. Bet gruodžio perversmas fai 
laisvei padarė galą.

Šiandie jau ir klerikalams tenka dėl to nukentėti. 
Neturėdami teisės, viešai pasakyti prieš valdžią viską* 
ką jie nori, klerikalai slaptai spausdina proklamacijas 
ir brošiūrėles; o kai policija jubs sugauna, tai jie pa
tenka į bėdą.

Tečiaus patys klerikalai yra kalti, kad taip dedasi; 
Jie, turėdami valdžią savo rankose, pirmutiniai sutrem
pė spaudos laisvės principą. Jie paskui, padėdami taU^ 
tininkams įvykinti Lietuvoje ginkluotą perversmą,- su
davė smūgį ne tik spaudos laisvei, bet ir visai demo
kratijos idėjai. Jie, pagaliaus, po perversmo sėdėjo 
kartu t su tautininkais valdžioje įi*, kiek įmanydami* 
smaugė Visą1 opoajįcinių srovią laikraščius.

Taigi, kai dabar fauiiMnktį zvąigytia irha už lįetę- 
ros kunigus i# ateiti$$cus Už nefegalčs literaturioS pla- 
timmąritaj tenW p4^ytt> W prikalbi “ragauja ssk 
vo pagamintus vaiste*' Jėigu vaistai geri, tai jiėms 
patiems bus sveika; # jė^ru jfe blogi> w l|trfeih galui
kferikafai’ juos r A. /

KAI? JUlS QAMMA TlKim?

Vakar Vjenįs rinisif rašytojas padSvė < ištrink iš 
kajnup»tų atsišaukimo, kuriame “darbininkai ir dkrr- 
birfirtk«s” yra raginami aukoti pinigus ir “atliekamus

„ai ,iiiii«www—w«^im nui m* mm nWBwi.ni. i «■» ■»w<i Ii        —į        

drabužius” bedarbiams. Bet dar taip neseniai komunis
tai šitokį bedarbių šelpimo būdą biauriausiai niekin
davo. '• r

Visi atsimena, kaip pereitą rudenį “Naujienos” 
pradėjo teikti pagelbą bedarbiams, rinkdamos jiems 
aukas, padėdamos susirasti uždarbį ir pastogę ir duo
damos patarimus. Kokį šlykštų riksmą tuomet pakėlė 
komunistų lizdas Bridgėporte ir jo gizeliai įvairiose 
Chicagos dalyse) Kiek jie tuomet šaukė apie “darbi
ninkų mulkinimą”, apie “almužhas”, apie musų “norą” 
stldemoraližUoti proletariatą ir sulaikyti jį nuo kovos 
už saVo reikalus!

Vėliaus, kai “Naujienų” iniciatyva susidarė iš vi
suomenės darbuotojų Komitetas bedarbiams šelpti, ku
ris perėmė į savo rankas “Naujienų” pradėtą darbą, 
tai komunistų plūdimai pasidarė dar piktesni...

Na, o dabar tie patys komunistai’organizuoja ko
mitetus ir kolektuoja aukas pinigais bei “atliekamais 
rūbais”, siūlydamiesi bedarbius Šelptis

Pasirodo, kad komunistų atakos prieš “Naujienas” 
dėl bedarbių šelpimo buvo arba žioplas riksmas arba 
begėdiška šarlatanų demagogija.

Jeigu šelpti bedarbius maistu, rūbais ir pinigais 
yra “nusidėjimas prieš darbininkų klesą” ir komunis
tai tatai žino, tai jie pastato save darbininkų mulkin
tojų rolėje, dabar patys tuo ^elpimu užsiimdami. O jei
gu tas darbas nėra nusidėjimas, tai* jį riiekindami; ko
munistai elgėsi, kaip paskutiniai besarmačiai.

Bet galimas yra daiktas, kad komunistų rėksniai 
bliovė, kaip avys, nė negalvodami, kode! jie bliatiją: 
pamatė, kad bedarbių šelpimu rupinasb “Naujienos”, 
tai ir paleido nasrus. Ir tik dabar, praėjus septynetai 
mėnesių, jie susigriebė, kad jų bliovimas buvo durnas...,

Mes čia nespręsime, ko yra daugiau pas komunis
tus — šarlatanizmo arba žioplumo; bet tai yra gaiva
lai, nuo kurių kiekvienas doras žmogus turėtų laikytįs 
kuo toliausiai, nes jų žodžiais ir raštais pasitikėti nega
lima. *

Rašo Dr. A. Montvidas

Organizuotu Žmonių Kraštas

niau lietuviai nelengva buvo 
suorganizuoti ir organizuotieji 
greitai išsiskirstydavo. Dabar, 
kuomet ir jie, suamerikonejo, 
jau lengviau ir juos įtraukti į 
amerikoniško tipo organizaci
jas. Ir jie jau tampa pelėdo
mis, stirnomis, briedžiais, ere
liais, visokiais vyčiais, komer
cijos butų nariais, rateliečiais, 
kivoniais ir kitais taikiais pi
liečiais. Pirma jie buvo arba 
karšti katalikai, arba atkaklus 
laisvamaniai, arba pastovus li
beralai ir radikalai. Dabar tai
kosi prie visų ir visko. Mat ap
sikrėtė amerikonų psychologija

Be bendro žmonių susitelki
mo daugelio tikslų negalima 
butų pasiekti, šeimyna, kai
mas, miestas ir pati valstybė 
yra savos rųšies organizacija. 
Kariuomene, mokykla, bažny
čia, dirbtuvė, geležinkelis irgi 
yra organizacijos. Tūlų organi
zacijų (valstybės, miesto, kai
mo) nariais priversti esame bū
ti visi, norime ar ne. Mokyklos, 
kariuomenės ir bažnyčios na
riais būti vienur verčiama, ki
tur leidžiama pasirinkti. Be,l 
esama šimtai ir tūkstančiai or
ganizacijų, kurią nariu niekas 
neverčiamas būti. Tūloms net 
draudžiama gyvuoti. Šitokių 
liuosos -valios legalią ir drauS- 
tinų organizacijų esama visame 
pasatilyj. žmonės organizuojasi 
tai politinių, - tai ekonominiiį, 
tai socialių tikslų siekimui, tu i 
sporto, meno, mokslo ari kokio 
kito dalyko Veikalu.

Nors visur organizacijų esa
ma, bet niekur jų tiek nėra 
kaip Amerikoj ir niekur žmo
nes nepasiduoda suorganizavi
mui taip lengvai, kaip šioj ša
lyj. Vartojami legaliai ir nele
galiai budai ir įmonės, kad sti- 
prganižuoti visur savo bizriio 
'ir darbo srytyj, bet dar dau
giau dirbama, kad ppdarihS' 
kiėkviėiią gyventoją daugelio 
kitų organizacijų nariu. Jeigu1 
tik organizacijų steigėjai ir ve
dėjai užuodžia, kad Jis pinigų 
turi užsimokėti įstojimą ir diio,- 
kles, nuo jų pasprukti neleng
vai Revoliucijos Dukros* Revo
liucijos Sųnųs' spiria kiekvieną 
apie patriotizmą išsiplepėjusį 
tapti jų nariu, Visi žydų, atei
vių, negrų . it katalikų priešai 
verbuojami j fyų klųx' klaną; 
Tie, kas turi palinkimo mokėti 
už misterijas ir manyti, kad 
ofgąnįžucijapadarys ją6s 4ide- 
įiiBif žMonfe$ į

'Knight’** of Pythiąs ’ jir 
vyčių 'pilnaAmerika. Kad jon^ 
Vaikiui labiau užiųteresuoti, k$ 
riamosvorkanizadjos' net g$vų* 
lių vardais, ■ Briedžiai, Stirnos, 
Pelėdoj Ėreliai ir Mitii Ame
rikietis didžiuojasi, kad jis esąs 
pelėda;’ briedis, erelio lis, reveri

liucijos sūnūs, legiono narys ir 
masonas. Katalikas giriasi esąs 
Kolumbo vytys, briedis, pane- ■ 
lės švenčiausios draugijos,, šv. . 
Petriko sosaides ir kelių kitij 1 
organizacijų narys. Ir gatvių 
šlavėjai, ir gydytojai, ir gra- 
boriai, ir krautnvninkai, ir vb 
si kiti mėgsta girtis priklausą 
daugeliui organizacijų. Tik tas 
niekur nepriklauso, kurio kišc- 
nius ištuštėjo. Tūli žmonės pri
klauso keliom dešimtim orga
nizacijų. Kada ateina politiniai 
rinkiniai arba biznio sumeti
mais, jie skelbia, J<ad esą na
riais netoli vfelį1 vietom organi
zacijų., ”

Netoli visos Amerikoj esan
čios organizacijos pažada pa
gelbą savo nariams nelaimėj, 
nors didžiuma jos neteikia. To
liau seka brolingurtias, drau
gingumas, dorumas, prakilnu
mas,\ patriotingumas ir kiti 
būdvardžiai. Įstatai arba kori- 
stitučijos netoli visų panašus. 
Tūlos vartoja simboliškus ritu- | 
alus ir šiokius-tokius hokus-po- 
kus. Bet visų organizacijų pa
grindinis ir svarbiausias- tiks
las yta gauti iš narių įmigus. 
Didžiųjų organizacijų viršinin
kai ima riebias . algas, naudoja
si' nors- ir netiesioginiai * ir kh 
įt'ais ofganižacijęs pinigais ir 
susikuria1 apie save tokią ma
šiną; kad jų nėra galima pa
keisti. Mažesnėse organizacijo- 
^’ė viršininkams naudos nėra, 
bet smulkus žmogeliai; kurie 
net ir policistu neturi teises va
dintis, gauna’prezidentų, sekre
torių, iždininkų Jr kitokius ti
tulus, kas juos dvasiškai paten- 
kifta; Supraskite, aš čia. nekal
bu a#ie rtiušų lietuviškas orga
nizacijas, geriati sakant, drūti* 
gystes, kurias katjčemų savi
ninkai steigdavo, kad kostiib 
merių turėti, kad j balius ir 

op ir Statytii 
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šalpos ir kulturos^draiigijų. Te
čiaus ir lietuvius šen iri 
teHvkiircši draugijos tik ko 
keli' žmonės užsimanė buti vir- 
širinkais. Ilgai jbš netarpo; ke
lius likusios baigia merdėti. Se-
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Mahatma Ghandi, Indijos kovotojas . už»nepriklausomybę, va
das, pilrihi priširuošęs važiuoti1 Londonan .deryboms bu anglais. 
Sakoši, kad šį kostiumą jis ir Londone dėvėsią^, riėt iri pie-i 

tatidarilaš pas karalių, jėi* teks. (
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:>w galiu pridurti, 
be būrio nega- 
nepaiso, kokis 
tik būrys. Juo

jis pasitenkina smulkumi, pa
viršutiniu intelektualumu. Aš 
nežinau, ar tame esama daug 
tiesos, bet aš 
kad amerikietis 
Įi apsieiti. Jis 
tas būrys, bile 
skaitlingesnis, tuo smagiau. Į 
būrį jis eina ne tik dvasiškai 
pasitenkinti, o ir ką nors par
duoti. Organizacijos yra būrys 
— potencialiai pirkėjai. Kodėl 
jai nepriklausyti ir kam joje 
visokiomis filosofijomis narius 
erzinti? Paprasta, šiokiais-to- 
kiais vaikiškais žaidimais pa
puošta, keliatą skambių būd
vardžių turinti organizacija jam 
tinkamiausia, šitas beprasmes 
organizacijas jis garbina, joms 
dirba ir tampa nariu tokio jų 
skaitliaus, kiek tik fiziškai ir 
finansiškai išgali.

Jis taip apsiprato* būti orga
nizuotas, kad, rodos, žūtų be 
visokių priesiekų, konstitucijų, 
mitingų lankymo ir duoklių 
mokėjimo. Jo organizacijų ba
liai, šokiai, piknikai, vakarie
nes jam yra svarbesni, negu 
karas, žemės drebėjimas ir po
piežiaus kalba per radio. Smul
kutis, dažnai vaikiško pobūdžio 
yra jo organizacijos, smulkus 
ir siauras protu tampa ir jis 
paiA.
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ir tapo geresni piliečiai? žmo*- 
gus,; kuris organizacijoms nėr 
priklaūso ir konstitųčijų nėra 
diriguojamas, dažnai savotiškai 
protauja ir elgiasi. Su juo keb
liau susikalbėti ir susitaikyti. 
Organizuotas žmogus, kuriam 
visos konstitucijos geros Jr vi
sas jas jis pildo,'amerikoniškai 
sakant yra yeš’ man.‘ Ir Hodver, 
ir Coolidge >irt ' nabašninkas 
Harding jiesykį yra gyrę orga
nizuotą žmogų. •

Sinclair LeVris ir keli kili ga^ 
bus tėmjftojai'skelbia, kad ame
rikietis yra lengvatikis, k[ 
niekam' nenori 1 priešinti:/ .kad
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atėjo: Kaina 10c. Ga
lima gauti Naujienose. 
“I--- “--------------------------

Atėjo Kultūra No. 4, 
kaina- 45 centai. Gau
namas “Naujienose”. 
__________ < _ I........... ..................

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

Jis
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Cicero

CHICAGOS ŽINIOS

Ketvergais ofisai uždaryti.

•w*

Tel. Boulcvard 7878

Phone Ganai ,6222

Hyde Patk

Namų Tel, Rayenswood 1664

6 iki o

prie 
duodu 
electric

juo la* 
sveika-

kampas Micbi 
Iman 5950-r- 
liesto ofise p

Specialus komitetus yra pa 
ruošęs taksų bilių, kuriuo gali

Antanu ir 
— Praną

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ • 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingą ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis y ra labiausiai reikalingas.

ma bus apdėti mokesniais prl 
vašius asmenų peilius. Tuo bi 
Įhi busią smarkiai paliesti ban 
kai ir stambieji bankų įdėli 
įlinkai, abelnai turtingieji.

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

.gydytojas: ir chirurgas 
4142’ Archer Avenue

Vjjhndęs 11 ryto JkJ 1, pę pjettu 2 jkl 
4 ir 6 iki 8 valę NėJilibnindo 10 

iki 12 .dieni,
Telephouai dieną ir naktį virghria 0036

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Musų pltlrfiaVl^M lai 
dotuvhe ir kokiame rei 
kale Visuoinet erti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikytai aky

1327 So. 49th Ct

Telefonas - 

Cicero 3724

8 rak.
12 diena

Kada elektrifikuos Chi 
cagos traukinius?

1646 W. 46tb St.

Telefonai 

Boulevard 5203

Boulcvard 841$

Vidikas- • 
Lulevičienė 

AKUSERKA

5101 S. Habttd St. 
Telefonas 

Victdry 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pil
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Phone 
Hemlock 9252

Po konferencijos vietinė SLA. 
301 kuopa patiekė skanius už
kandžius ir kitų ’ linksmybių. 
Visi buvo pilnai patenkinti, tad 
man kaip vietiniui visa tas la
bai patinka.

Taksų klausimas 
laturoj

SLA. 6 Apskričio konferenci
ja įvyko gyva ir skaitlinga, ir 
daugiausia gyvumo įnešė Cent
ro Iždininkas p. Gugis, aiškiai 
ir atvirai padarydamas prane
šimus apie paskutinius įvykius 
ir abelnai plačiai supažindinda- 
mas su SLA. padėtim.

Chicagos miesto centro (loop) 
stambiųjų nuosavybių savinin
kai, milijonieriai, turėjo nemo
kėtų taksų už 1929 metus $31,- 
434,075. Kada užėjo mokėjimo 
paskutinis terminas, gegužės 15 
d., tai jie sumokėjo viso $19,- 
827,900 jr dar liko nemokėtų 
$10,606,175, už kurių sumų da
bar turi mokėti pabaudos kas 
mėnuo pp $106,061, Milijonieriai 
nesiskubina mokėti, laukdami 
sumažinimo.

Perkėlė abu savo ofisu j naująyietą po nr. 

tZ-Z Z-*• Ashland Avė.

Didele balsų dauguma tapo 
atmestas pasiūlymas nubalsuo
ti $600,000 sumai bondsų išlei
dimą naujos mokyklos statymo 
reikalams. Pasiūlymas tokiu 
budti palaidotas trims metams. 
Laike tų ‘trijų mėtų laikai tu
rės pasikeisti, tai tuomet bus 
galima kitaip nubalsuoti. Visi 
pripažįsta, kad čia viena aukš
tesnė mokykla dar yra reika
linga būtinai.

Laikraščių Ekskursi 
ja Lietuvon

Tarp Chicagos
Lietuvių

..'..rfa ». i -SI': H, -'Ww>. ■m,*”*"’“1 !» *,.» •

Miesto turtuoliai 
moka taksų

Mokesniai nuo privatiš 
ko pelno

VINCENTAS LENCKUS 
Pcrsisky 

gūžės 25 dieną, 4:20 valandą po 
pietų 1931 
metų amžiaus, gimęs Raseinių ap 
Lydavėnų parap 
|fte. 
Paliko dideliame nuliudime 2 dūk 
teris

$600,000 bondsų leidimas 
atmestas

Nuo 10 12 vąl, ryte,
yaL po pietų ir nap 7 i 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 

Phone Midway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street 
1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 n 

Rezidencija 6640 So. Mapletvood Ai
Telefonas Republic 7368

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon. 
Grįš liepos mėnesio 

pabaigoj.

Šiomis dienomis. prasidės 
karštas svarstymas taksų bilių 
Springfield legislaturoj. Yra į- 
nešla visa eilė sumanymų, kaip 
.savininkams sumažinti taksas.

motyvai tokie, kad šiuo tarpu 
esą negalima daryti išlaidų, iš
laidos kainuosiančios apie $122,- 
000,000, ir geležinkelių kompa
nijos esą nukentėjusios nuode 
presijos. Sveikatos komisija iš 
kitos pusės įrodinėja, kad pa
likimas Chicagos mieste gari
nių garvežių juo toliau 
biau kenkia gyventojų

JPalengvins akių įtempimą, kuris esti 
galvos skaudėjimo, svaigimo, 

aįcių aptėbąiųo, nervuotumo, skaudamą 
nū imi kataraktą, atitaiso 

tf ir toliregystę. Prirengia 
nlus. Visuose atsitikimuose 

elektra, paro- 
Specialė atyda

' Ofisiš'.ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

pampas Halsted St.
Valandos nuo 10-

Nedėltonds nuo

Telephone Randolph 672/
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo M 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. T«L Republic 9600

patarnavimą ir atsisveikinamą.
Kurie dalyvausiu šiose laido

tuvėse, prašomi atvažiuoti tiesiai 
prie bažnyčios.

Nuliūdę liekami, 
Moteris, Supai, Pusbroliai/

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife i 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Room 1934

3241 S. Halsted St. Tel. Victory 
Valandos

OUs—Utam.,
Vasalle—Pan

0YPYT0JAS » .CHIRURGAS
1568 Mitufaukee Avė. 

(kampas North lt D;

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

Tel. Calųmėt 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valąndos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tel. Peospect 1028

Rez. 2359 S. I^apitt St. Cinai 2330 
Ofiso valandoj 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Liet. Kareivių išvažiavimas
Lietuvos Kareivių draugijos 

išvažiavimas įvyks birželio 7 
d. Draugija atsikreipė į p. 
Anglicką, kad padarytų šalto 
gaivinančio gėrimo. Apie patį 
išvaŽivimą ir vietą bus plačiau 
paskelbta vėliau. Kareiviai ir 
jų draugai prašomi į pikniką 
pradėti ruoštis iš kalno.—D.

Undertaking Co.
Wm.’ A. Pakotny 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAbORIUS CHICAGOJ 

* Laidotuvėse patarnaįi- 
. ju geriau ir pigiau 

nCgU tod,eb 
į priklausau prie grą- 

' Bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 1'8th Street 
Tel. Canal 6174’

SKYRIUS: 
ąčgy 3238 S. HaJsted Sįt. 

Td. Viciory 4088

Springfiėlde, legislaturos pub- 
lic Utilities komisija šiomis 
dienomis svarstys įneštą atsto
vo Gaines bilių, kad ligi .1935 
metų visi Chicagos miesto ir 
priemiesčių gefežinkeliai butų 
elektrifikuoti, tai yra elektra 
varomi. Tam atkakliai pasiprie
šino keli gclžkelių magnatai,

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

.Praktikuoja virė 20 m. 
4649 5. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tef! Boulevatd 6487

DOMICĖLĖ BARDAUSKIENĖ 
po antru vyru Šimkienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 26 dieną, 8:00 valandą 
ryte 1931 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Rastinių mieste, Lie
tuvoje: Chkagoje išgyveno 18 
metų. Paliko dideliame nubudi
me vyrą Stanislovą, 4 sūnūs — 
Bronislovą, Juozapą, Vladislovą ir 
tik ką gimusį sūnų, seserį Antani
ną Lorencienę. Švogerį Lorencą, o 
Lietuvoj motiną, brolį Joną, sese
ris — Prancišką ir Oną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randasi 
7133 So. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ge
gužės 29 dieną, 8:30 vai. ryte iŠ 
namų į Gimimimo P. švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vilionės 
siela, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Vist a. a. Domicėlės Bardaus- 
kienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kvieČiajiii da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nnlindę liekame,
Vytat, Sanai ir Gaminis.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yarcjs 1741.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, TeL Boulcvard 
5203.

ANTANAS VENCKUS
* t ■

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 26 dieną, 2:3Q valandą ry
to 1931 iri., sujaukęs 45 metų 
amžiaus, gimęs, Laukuvos parapi
joj, Gulbių kjįime, Tauragės ap.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Oną, 2 sunūs — 
Edvardą. 2 pusbrolius 
Montvidą ir Stanislovą Ežerskį ir 
gimines.

Laidotuvės įvyks gegužės 28 
dieną, 9 vai. ryte į šventos Kris
tinos parapijos bažnyčią, 110 'ir 
Homan Avė., kurioje atsibus ge
dulingos painaldęs už velionio sie
lą, o’iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimierą kapines.

Visi a. a. Antano Venckaus gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai-

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

- «Pfl ' ■ ■< •
,i "wh >■ "ir

Iki 3 vai. kortuose —r- aoo 3 iki 9
Subatomb riuo 9 iki 9

52 East 107th SL
, A„ou (jfj

>1 sutartį

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

DR. VAITŲSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

priežastimi 

akių karštį, 
trumpategysL 
teisingai akinius. Vist 
egzaminavimas d ar 6 mas 
dančia mažiausias klaidi .........   r
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 

Kreivas0Atti^ATiTAiso į trum
pą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsijtikimų akys atitaisomos be 

akintų; Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENll

UetuviatGydytojal
Rex. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CH1CAGO, ILL.

se' visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
.Chicai

Ofiso Tel. Victoey 6893 
Rez. Tel. Drerel 9191 X

DI? A A ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai: 3102 So. Halsted St., Čhicago 

arti 31st Street

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS ■ AKIŲ SPECIALISTAS

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

IGEKB. Navjleau skaityto 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais eiti | tas 
kraotųvfcs, kurios skelbiasi 
Naūiuaoaė.

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryt< 
nuo 6 iki 9 valandai vakari

Tel. Cicerb 1260

DR.GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS

VaJ.: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis pagal sutartį 

4847 West 14 Street 
CICERO, ILL.

y.. ......

DR. C. MICHEL
jMMte. LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvatras-krėivas akis iš< 
dau ir akinius pritail

Tai dar pirmą kartą Ameri
koje Ik-tuvių laikraščiui susita
rę rengia Kkskudsiją į Lietuvą, 
ši ekskursija bus viena iš sma
giausių, nes palydovai yra pri
rengę visokių supryzų padaryti 
ant laivo. Laivas “Eotterdam”, 
kūjis išplauks birželio 6 d., yra 
kaip ir ant jūrių plaukiojahtis 
viešbutis. Keleiviui bus pilnai 
užganėdinli.

Dar mes turime kelias vie
tas užėmę ir kurie mano reng
tis, yra kviečiami prisidėti. 
Tuoj aus kreipkitės į Naujienas. 
&ia gausite pilną ir teisingą pa- 
tarnaVimų. V

( Naujienų Laivakorčių sky- 
riaus vedėjus .

—T. RypkėviSia.
Al* "k ’ -

IIIU««!■«■>> MBIT

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

Tel. Kenivodd 5107
VALANDOS:

..nuo 9 iki U valandai rvtet 
nuo 6 iki 8 Valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio'

Kurie pasirengę važiuoti su 
Ekskursija birželio 6 d., ma
lonėkite tuoj aus priduoti savo 
pasportus į Naujienų . ofisų, 
kad galėtumėm prirengti rei
kalingus vizas.

R, Ą. VASALLĘ
ADVOKATAI 

I i South La Sotie Stteet 
Tel. Randolph 0332

— 7 iki 9 vakare 
Ketv. ir Snbatoa 
Sėt. ir Pėtnyėioo rjtft-

Telefęnas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso yalandos: ’

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

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

,en Avės)
.......  ................^omio

.Ofiso valandds: 1-3 iė 7-8 pi m 
Nedėllomis pągal susitarei ’ 

-".'t—... r---"' ... ........ .........

S. D. LACHAVICH
UETI'VIS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbū busite užganėdinti. ' , 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

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

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
, Tel. Ci«ro 5927

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 h 
/ Wilmette 195

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS

Oakley it 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandoj: PanedėHais ir Ketvergab 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkab ir

Pftnyčiomis 1 iki 4 v. v.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurtriiestyjė 
Room 15Q2 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Washthgton St.

Cot. Waabington and Clark; St^i 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395
■ ar. itt

John Ktichinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd BŪ 
Arti Leavitt St- 

Patefonas Canal 25 52 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki f

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAIJSZ 
1145 Milwauktt Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912 

nu m t aiTETOitr a kt 17K. 1VJL. <1. bJUKKlVlAlN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Res. Phone Fairfaz 6353

S. M. SKUDAS
'» Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUQTOJAS
i t- y _ Y*

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Einu gatve ir tik bumpt... 
nagi atsiduriu į p. Jokūbą Ras- 
lavičių, kurio jau keletas me
tų nesu matęs. Ir tuoj mes žo
dis po žodžio, ir kaip bema
tant vėl susikalbam ir susi- 
draugaujam. Ką beveiki ? Pasi
rodo, kad p. Raslavičius turi 
savo vaistinę 2028 So. Halsted 
St., prie kampo So. Halsted ir 
Canalport avė. Kaip biznis? 
Sako, kad “good”. Mat, nega
lima nepatikėti, nes jeigu žmo
gus jau turi kokią profesiją 
ir ją gerai supranta, tokiam 
žmogui turi būt pasekmės, nes 
tas pate p. Raslavičius yra iš 
Lietuvos provizorius.

Einu toliau. Pėsčias kadangi 
gatVekaris veltui neveža. Pri
ėjus So. Halsted tiltą tą se
nąjį tiltą, kuris jau vertas mu
ziejuje atsidurti, prie Omaha 
Packing kompanijos. Čia bū
rys žmonių žiuri kaip yra bu- 
davojamas tuolaikinis tiltas, 
nes senąjį rengiamasi griauti 
ir statyti naują. Reiškia, visgi 
pagalios gausime naują moder
nišką tiltą.

Einu toliau.
Archer avė. ir Halsted; čia 

taisoma So. Halsted gatvė. 
Mat gerai, gal ir labai žmogui 
rėikalauja/ičianL teks užsidirbti 
duonos kąsnis. - -

Einu toliau.
Mark White. Sųuare parkas 

jau dailiai atrodo, pačiame gra
žume. O čion daug atsimini
mų. Juk tai buvo kadaise lie
tuvių kultūros centras, šian
dien lietuviai užmiršo šią vie
tą. Lietuviams ji darosi sveti
ma... Nyku ir...

Einu toliau.
Tie patys seni namai. Maža, 

visai maža^aimatnos. Vien tik 
jeigu jau kokis namas senas 
jau nugriautas, tai viskas...

Einu toliau.
Nuo 31 gatvės į pietus. Jau 

tirštesnis gyvenimas, čia jau 
lietuviai gyvena! Na ir kas? 
Viskas sena, tas pats iš dienos 
į dieną. Tie patys žmonės ir..; 
nieko naujo.

Ir taip aš patraukiau nuo 18 
gatvės iki senam Bridgeportui 
ant savo kojinių mašinos.

Telefonas Yarda 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofisas vldurnjiestyjs 
Room 1414

Phone Canal 2118
, Valandos: . 6—8^ ,vąkire -

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos':. 2—4 po >iet 

Phone Lafayette 0098
•j

— —................  --.■!■■■—...................................................  ■..II. .. JI H linui

Dr. A. P. Kazlauskis
,f Dentistas'

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

SircUo*. trui gydomi. Akiu,* Auėų, Nbslou 
Akinhil CS^rcnkainl

Dk. ALEX W. MARMON

Valatidos: 0 ryto d®6». Vak

(vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
nu kaipo patyręs gydytojas, chiurtgas 
Jr akušeris.

Gydo staigiai it chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pag?l naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
ptietaūu|.

.Ofisas it Laboratorija:
1025 3V. 18tfi SI.f hėtoli Morgan St. 

Valandos: ppo 10—12 pietų (t 
nuo 6_ i>i 7:30 vii. vakari 

. Canal 3110 
entijos telefonai
755 at Rtnfclph 6800 
r m wiwpįi■ s   ■■■■■■

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoia 20 metai

4729 South Aėhland^ Ąi 

CHICAGO, IL

———~—.. ■ .. , ., r.

Phone BouleVatd 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arij 47th Street

—....... t. .

JOHN B,

Advokatai . .

K, GUGIS 
ADVOKATAS

MIESTO OTISAS 
127 N. Dearborn Si., Room 1113 

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

Gyvenamo vieta
3323 South Halsted Stefa 

Tel. Bouhvard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL'kiekviena 

vakare, ifckyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

MM-m'i1.........................................‘ny-AijY1. ea

JOSEI'H J. GW
Lietuvis Advokatas 

4«1J So. Mfcid 4c*

Grabeliai - 
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St, Room 7|0 
Tel. Central 6390 VaL 9-4 
Reiidendja 6158 S. Talman Ay.

Tel. Ptošpėėt 8526
■..... ........ .................  J. '.'"ĮĮRjjSB^R

Pbu! M. AdraMft

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street,

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

~A. MONTVID, M. D.
W«t Towo State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

šiuo pasauliu ge

sulaukęs apie 43 

, Godlaukių kai- 
Amerikoj išgyveno 21 ra.

_  - 2„_;-
- Oną ir Stepaniją. 2 bro-
- Ądomą ir brolienę Filama- 

ną. Joną ir brolienę Angelinę, se
serį Oną it švogerį Juozapą Bal
kius ir gimines Amerikoj. Lietu
voje — seną motinėlę, 2 broliu—- 
Stanislovą ir Juozapą, 2 seseris — 
Elzbietą ir Stanislavą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 11628 
Wentworth Avė., pas švogerį Juo
zapą Balkį.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
gegužės 28 dieną. 8 vai. iš ryto iš 
namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. *

Visi a. a. Vincento Lenckaus gi
minės, draugai ir pažįstaąii esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Dukterys, Sesuo, Broliai, Brolienės 
Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabof. 
A. Masalskis, Tel. Boulevard 41 39

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

4645 So.
Valandos 2 iki. 4 if 6. iki B vakarė. 

Nedėlioj pagal sutartį 
TeJ. Boyjevatd 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospctt 1930



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Boksas “Naujienų” 
piknike

Elena
Jonas

Stasys’
Juozas

krautuvė. Gerai ir 
dainavo p-nia 

soprano;
tenoras:

baritonas il
su kanklėmis. Laike 

buvo pranešta, kad 
sekmadienį yra ren-

Kadangi Stasys Grišius yra na- 
turalizuotas 1924 metais1; tai 
federalis teisėjas Carponter jos 
deportavimą atšaukė ir suteikė 
jai teisę tapti Amerikos pilie
te.

Kaip 
jienų”

“Nau-žinoma, metinis 
piknikas įvyks birželio

Tai bus, taip sakant, Chica
gos ir apielinkės lietuvių šventė, 
nes j čia suvažiuos minios žmo
nių. šį metą įvyksta dailiame 
“The Oaks* darže.

Programas bus juokų, žais
lų, boksas ir risitynės. Tose ris- 
tynėse risis Domas 
su juoduku, žinoma, 
“broliu”.

muziko 
gražiai 
Rakauskienė, 
Čepaitis— 
Rimkus— 
Olšauskas 
programų 
a tenantį
giamas didelis visų radio klau
sytojų, leidėjų ir artistų pik
nikas, I. y. Gegužės 31 d. 
Chernausko darže, Justice Par
ke, Lietuvių valandos palaiky
mui. Budriko korporacija ski
ria 10 prizų, vertės $300.00, 
kurie bus išlaimėt! tame pikni
ke.

Pastabos iš šalies
Bolševikų konkurencija Tautiš

koms Kapinėms

Pruseika su Gasiunu 
jau tavorščiai

—Gegutė.

Dudinskas 
kad ne su

Vedybos apgina mo
terį nuo deportacijos

Pereitą 
kilis kun. 
mo dienai 
vo Į 70.

įvyko po-šeštadienį
Stasiui Linkui, gimi- 
paminėti. Svečių bu- 
Dailiai pasilinksmin

ta ir laikas praleista. 
Taut. Parap svetainėj.

Kaip Stasys Grisius savo pačią 
apgynė

Įvyko

manoDr. Antanas Karalius 
dar naują knygą rašyti, tai bus 
naujas lyties mokslas. Daug pa
gerintas ir populiariškesnis 
Reikalingas yra žmogus, kuris 
apsiimtų tą knygą išleisti. Ma
noma, kad atsiras koks geras 
tautietis, kuris tuo susirūpins 
ir tai padarys.. . K.

Lietuvių Valanda
Lietuvių radio programą per

eitą sekmadienį iš radio sto
ties WCFL nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų, davė Jos. F. Budriko

Apsivedimas su ateive mote- 
re apsaugo ją nuo deportacijos 
ir suteikia jai teisę liktis šioje 
šalyje net tame atVejyj, jei ji 
yra atvykusi nelegaliai. Tik vie
na sąlyga, kad vyras butų šios 
šalies pilietis.

Užvakar išduotas writ of ha- 
beas corpus Magdei Giraitytei, 
dabartinei p. Stasio Grišiaus 
žmonai. Ji atvykusi iš Lietu
vos 1929 metais nelegaliai ir 
1930 metų liepos 21 d. Secre- 
tary of Labor buvo išdavęs va- 
rantą jai išdeportuoti atgal į 
Lietuvą. P-lė Giraičiutė kelis 
kartus buvo tardoma pasire
miant tuo varantu ir turėjo 
būti jau deportuojama, bet ji 
sutiko Stasį Grisių, žinomąjį 
Sandaros veikėją* ir apsivedė su 
juo pereito vasario 28 dieną.

“Vilnis” praneša, kad gegu
žės 30 d., dekoracijų dieną, vi
sos Chicagos bolševikiškos ga
lybės rengiančios pikniką Čer- 
nausko darže, kur kalbėsią du 
draugai Gasiunas ir Pruseika.

Kodėl jau būtinai prireikė 
pikniką rengti dekoracijų die
ną, nagi dėlto, kad kalbamo
sios bolševikiškos galybes tą 
dieną lieka be darbo: mat Tau
tiškų Kapinių vadovybei išsly
dus iš bolševikiškų rankų, da
bar ir pačios kapinės jiems ne
bereikalingos. Tai trumpa ir 
aišku: jei bolševikų nenori po
nais, tai eiliniais jie būti ne
nori. Su šiuo pikniku musų bol-» 
ševikai padarys labai gerą 
bą: patys parodys, kaip 
tuvių Tautiškos Kapinės 
tvarkytis ir be komisarų.

dar įdomiau tas

Kaip atrasti išvažiavimą
Paimkite bile kokį ga'lvekarį 

ir važiuokit ligi Archer Avė., 
tada paimkit! Archer Avo. ka
rą ir važiuokit ligi galo, o ten 
paimkit prie tokios mažos sto 
ities tikietus ligi WilloW Springs 
ir ten sėskite j Jpliet karus. Tie 
karai priveš už černausko dar
žo apie porą mylių ir tada da
bokit po kairei rankai bus pa
kabinta iškaba: Garfield Park 
Kliubas. Ten ir bus p- Speičio 
daržas, pati pikniko vieta.

Maloniai kviečia
Rengėjų Komitetas.

—...   ■■ IMIUIIH

lūs paveikslas “Už ofiso Durų”. 
Prie' paveikslo dar gyvas vode
vilius.

fesionalams. . Jis pralošė gėmi 
tik 4 kirčiais. Good for doctor.

Bridgeport
Daktarai St. Naikelis ir A. J. 

Bertašius krūvon

Sekmadienį ir pirmadienį 
“Skippy”; itai juokų veikalas di
deliems ir mažiems.

Kontestas 66 ir vežimo
Kontesto bėgis. Lošiama lie

tuviškai. Iš senių geras Pra
nas Tekorius 78 m. amžiaus 
“vežime”. Jaunesnės kartos 
L. Mingela, J; Gasiunas ir 
Uktveris “vežime”.

66 kol kas dar tik vienas 
Uktveris “laikosi”; rekordas 
15 lošimų 66, pralošė 2.

Kontestas eina kas vakaras 
Liet. Golfo Kliube, 739 W. 33 
S't., 2 lubos. Daug dovanų lai
mėtojams.

J.

JS

dar-
Lie- 
gali 
Bet

Veikiai įvyksta Golfo tarptau- 
tiškas tumamentas Medinah 
lankose, Medinah, 111. Iš lietuvių 
užsiregistravo A. K. Menas 
Pro ir Antanas Kvederas.

PRANEŠIMAI
Roteland. — L. D. Namo Bendrovės 

šėrininkų susirinkimas įvyks ketvirtadie- 
nyj, 28 d gegužės, 7:30 vai. vak„ 
10413 Michigan Avė. Šis šėrininkų 
susirinkimas yra svarbus tuomi, kad iš
girsite apie bendrovės stovį ir kitus |da- 
lykus. Tai yra svarbu visiems daly
vauti šiame susirinkime.

Sek r. P. Raiantkat.

CLASSIFIED ADS.
Fumiture & Fixtures

Rakandai* [taisai
TURIU parduoti šią savaitę 5 kata- 

>arių gražius ir gerus rakandus, kaurus, 
elektrikinį radio, lempas ir tt. su didė
tų sau nuostoliu iš priežasties perskirų. 
Rakandus vartojau 4 mėnesius. Vei
kite greitai. 6334 So. Califomia Avė.

Personai
Asmenų Ieško

Juodieji inketfraf. spuogai pabalinami ant 
viaadoe. taipgi vinokio odon iėbėritnai. 

SOUTH-PARKWAY LAB. 
403 E. 61 St. 

Normai 5303
Valamjo" 10 a. am. — 6 p. m. 

7-9 p. m.

PRANEŠIMAS
Pranešimas Gerbiamiems Lietuviams! Užlaikom gražią vietą dėl praleidimo 
liuoso laiko, nes yra gražus ežeras, golfo aikštė, tinkanti vieta dėl piknikų, yra 

daržas ir šokiam svetainė, kambariai ir valgis, geras patarnavimas.

CEDAR BEACH HOTEL, Cedar Lake, Ind.
W. LAWRNAITIS

šiuo atveju 
faktas, kad ir “draugas” Pru
seika jau grįžo į Gasiuno- 
Andriulio
riais dar nesenai taip drama
tiškai riejosi. Optimistai iš kal
no žinojo, kad ši “drama” 
baigsis amerikoniška komedija, 
tai yra— viskas išeis kuolai- 
mingiausiai, nes “draugas” Pru
seika yra žmogus minkštos šir
dies ir padarys atgailą, na o jo 
mylista Bimba yra pilnas neiš
semiamų malonių ir paklydėliui 
nuodėmes dovanos.

Kviečiame Atsilankyti Į Tautiškas

Garfield Park Lietu 
vių Kliubas

Gegužes-May 30 
Kapu Puošimo Dienoje 
Pranešimas Chicagos Lietuviams 
GEGUŽES 30tą yra Kapinių Puošimo Diena. 

Lietuvių Tautiškose Kapinėse yra rengiamas gražus pro
gramas, kuris susidės iš dainų, muzikos, prakalbų ir 
deklemacijos. c

Programą girdėsim per “loud-speaker”, kurį įtaisys 
p. Budrikas. Programas prasidės 11 vai. iš ryto.

Gerb. Lietuvių visuomenė:, esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti šioj Kapinių Puošimo Iškilmėj.

Pasibaigus programui įvyks gražus piknikas Justice 
Park darže, kurį rengia Lietuvių Tautiškų Kapinių lo
tų savininkai. Bus gera muzika ir galėsime smagiai 
pasišokti.

Visas nuo pikniko pelnas skiriamas kapinių naudai. 
Todėl gerbiamoji Lietuvių visuomenė nepamirškite 

atsilankyti į pikniką ir paremti Tautiškas kapines.
KVIEČIA RENGIMO KOMISIJA.

Gegužės 10 d. įvyko Garfield 
Park Lietuvių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo susirinkimas, 
kurį atidarė pats pirmininkas. 
Raštininkės protokolaš priim
tas vienbalsiai. Naujų narių 
priimta šeši. Svarstant apie 
ligonius pasirodė, kad tik viena 
ligonė beserga, o, kiti pasveikę, 
reikalauja išmokėti pašelpas. 
Visi kiti reikalai atidėti svars
tyti ateinančiam pusmetiniam 
susirinkimui, kurs įvyks birže- 
lio-June 14 d. 1 vai. popietų, 
Lawler Hali, 3929 W. Madison 
St.

Draugai, draugės ir pažįsta
mi prašonąi ątvykti ir svečių 
atsivesti. Nauji nariai bus pri
imami nuo 16 ligi 20 metų be 
jokio mokesnio, nuo 20 ligi 25 
m. tik vienas doleris, nuo 25 
ligi 35 m. $2, nuo 35 ligi 40 
metĮ^$4. Meilesnio mokesnio tik 
25 centai.

Serganti nariai gauna po $5 
į savaitę, ir pomirtinės atmoka 
i§ kasos $50 ir nuo narių po 
$1, ir dar gauna didelį vaini
ką ir palaidojimą Tautiškose 
arba Kazimierinėse kapinėse.

.Musų šie daktarai sudarė 
koaliciją ir suėjo krūvon į vie
ną ofisą, kad pasekmingiau 
darbuotis savo profesijoj. Jie 
nusisamdę dailų ofisą naujam 
dar name, virš p. Stulpino ap- 
tiekos, "šiaurrytinis kampas 35 
ir So. Halsted gatvių. Bytoj 
pradės priiminėti ten pacijen 
tus.

Sakosi, kad jie laikysis prie
žodžio “Kur dvi galvos, tai ne 
viena”. Dirbsią viską kartu, 
gelbėsią viens aintram.

šaškas $600.00
šiomis dienomis turės įvykti 

pei^ikrinimas lošime šaško- 
mis-chekeriais tarpe L. Minge- 
los ir J. Zapusto. Kaip vienas, 
taip ir antras yra geri. Jų do
vana $600.00 pinigais ir dar 
trofejos. Jie jtaipgi lošia Liet. 
Golfo Kliube.

šaško-
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Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo dunokepykloj už ant- 
rarankį, esu patyrfs prie juodos ir baltos 
duonos ir prie pečiaus. J. P. 1514 So. 
50 Ct.. Cicero, 111.

---------0---------

'S*

-------- O------ -x
NORIU gauti darbą, bile kokį, bile 

gaučiau valgį ir guolį. Frank Gušauskis, 
Box 1302, 1739 S. Halsted St.)Phone Humboldt 8559

4> 
AILOR

Room 704-705
1608 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

Help VVanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS patyrus bučeris, turi 
kalbėti lietuviškai ir lenkiškai.

1423 W. Division St.
—o..........-

Mildos teatre rodoma «
.■ . f *'■ i ‘ ‘

Trečiadienį rodoma “Misbc- 
having ladies” su Bep Lyon ir 
Lila Lee; prie to dar komedi
jos "Pasaulio čempijonai” ir 
“Beprotis katinas”.

Ketverge Bob Steele lošia 
veikale “Ridin’ Fool”. Scenoje 
kontestas gražuolių. Klausimas 
kiek Į)us lietuvaičių?

Penktadienį ir šeštadienį dai*

Dr. Petras Zalatorius su A. 
K. Menu pereitą sekmadieni bu
vo nuvykę į “Onwentsia” 
bą lošti ; golfą. Pasirodė, 
Dr. P. Zalatorius greitai 
“karčiu pipiru” daugeliui

kliu- 
kad 
bus 
proT

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

PAJIEŠKAU 
patyrusį bučerį

3631 So. Halsted St.

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. DLL.

- J ■ / ■ ■ ■ . - ■ - ■ —

P. S. Kurie važiuos automobiliais, juos galės pasi
statyti pikniko darže.

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- .■ 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo .10 ryto iki t vai. 
4£00 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Rusiskos ir Turšikos Vanos I
I2th STRE1

Tel. Kedzie 8902

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

kompaniją, su ku-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama p ra din 
mokslą j devynis mėnesius; augštesnj 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abelną 
mokslą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busit abelnai it visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoju 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

Educational
I

Mokyklos____________
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informaciji 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

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

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojatis į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų Il
gu. Jei kiti negulėjo Jumis išgydyti, atBilan 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavl 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsl- 
imaiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryė. Ei* 
kit pas Ukrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po f--------- ---------  . .L .t . .... -----galutino Ižegzamlnavlmo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
TV. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 pp pietų.
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Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia ___

REIKALINGA moteris namų darbui, 
sykiu gyvenimas. 3248 So, Lowe Avė. 
Tel. Boulevard 1628.

REIKALINGĄ veiterka į valgyklą, 
darbas dienoms, patyrimas nereikalingas, 
valgis ir kambarys. 506 W. 39 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

u-^rxruixi-rTjxr\rsjnj-ij-^rrr~ii~r*ij-u* — — —

GREITAM pardavimui kriaučių ša- 
pa, geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. 4905 W. 14 St. Cicero, 
Illinois.

TIKRAS BARGENAS
Gaso Stotys (2)

Puikiaueioee North Shore priemieėčiu vie
tose, viena Evanetone. kita Willmette, su 
koncesijų standa — gerai išdirbtas ir gerai 
einantis bicniąl. Savininkas turi paaukoti 
iŠ priežasties kitu bisniu. *

BARGENAS UŽ CASH
Reikalingas greitas veikimas. Telęfonuokit 

Greenloaf 9809. ar dėl platesniu žinių pri- 
siuskit savo v arda, adresą ir B telefono nu
meri l Naujienas.

Box 1300.
1739 8. Halsted St.

Kalbamame pusmetiniariie su
sirinkime bus svarstoma daug 
dalykų, o ypatingai išvažiavimo 
klausimas. Išvažiavimas įvyks 
birželio 21 d.,- prasidės nuo 10 
vai. ryto ir baigsis tik vėlai 
vakare. Bus gera orkestrą, bus 
išlaimėjimų įvairių daiktų, tin
kamų vyrams, moterims ir vai
kams. Taip jau išvažiavimas 
bus aprūpintas užkandžiais 
ir nereiks iš namų vežtis. Tą 
dieną bus gera proga susitik
ti draugams' ir pažįstamiems.

Dar perspėjama, kad kliubo 
nariai nepadarytų kaip kad pa
darė su pereituoju balių: patys 
nubalsavo ir patys neatvyko. 
Tik ačiū draugams ir pažįsta- 
miems, kurie skaitlingai atsilan
kė į balių tai ir užpildė nebu-, 
vusių narių vietas. Į Šį išva- 
žiaviiųą kviečiami visi kuoskait- 
lingiausiai, ir nariai, ir draugai 
ir pažistamiej.

Lietuvių Dral 
Krautuvė

didelis Pasirinki
mas PAVASARINIŲ ir 

VASARINIŲ 
/ DRABUŽIŲ.

VYRAM, MOTERIMS. 
MERGAITĖMS IR 

VAIKAMS.

Geriausių išdirbėję tavorai už 
žemas1, kainas. 

JUOZAS PIKELIS 
2945 W. 63rd St. 

arti Ricbmond St. 
Tel. Grovebill 0989 

Nedaliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po pietų.

. .......................................... . ............................——
-—r- ,.,i—— i       ................................- ■ i
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Financial
Finansai-Paskolos________

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos

Finance Corporation 
of Illinois , 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
kurie raibu t to Ir pageidauja. Orei tas. kon
fidencialia patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė rootnina house. ra
šo stotys ir garažai. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan, Rm. 603. 612 N. Michigan Avė.

MOTERIS priversta parduoti su di
deliu nuostoliu valgomųjų dalykų krau
tuve: nauji fikčeriai, naujas stakas, pigi 
renda. Atiduosiu už jūsų teisingą pa
siūlymą. 2862 W. 38th St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PASKALOS ant bonų, stako Ir kitų vertybių 
P. A. CASWELL. 

100 W. Monro© St. 
Tel. Franklin 3496

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės J Naujie
nas, Box No. 1253.

VIŠTŲ FARMA. daržovių ūkis ir 
standa sale kelio. Arti kryžkelės dvie
jų didelių cementinių vieškelių. 5 
minutės važiavimo nuo miesto rubežiaus. 
Dirbkite savo dabartinį darbą ir užsiau
ginkite pragyvenimą ant vieno šių prie
miesčio žemės sklypų. Parduokite nuo 
standos šalę kelio.

CRANE & MORELAND 
5604 W. 63rd St.

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

Mes PERKAME
/ . f , . I, .

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

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regi s- 
truotame laiške, tuoj gau
bite bankosčekį.

4
Prirengiame ; dokumentus ke

liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus L

John J. 2 
4559 So. Paulina 

CHICAGO.

, Business Service
Biznio Patarnavimas

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c.,. stogams $1, durys $1, 
garažo durys $ž. Naujas ir senas lum- 

. ... . ... i beris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne-
3104—Naujos mados bhuzka. Jt tm- djIiomis 9 iki 1. Ąbbott Lumber Co.. 

ka su siuteliu ir be jo. Labai, reikalingas 520 j W. Gtand AVe.» Berkshire 1321 
ir praktiškas rūbas. Sukirptos mieros 16,' 
18, taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 co
lių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau viri Mes sudedame rynas, vandens nuovadas, 
įurodyty pavyzdžių, prašome iškirpti skailaitus. r.
«duotą blankutę arba priduoti pa- mą. Darbas garantuotas. 
ryzdŽio numerį, pažymėti mierų irimas dykai.
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 3218 So. Halsted St.
ir Adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina Tel. Victory 4965
15 centų. Galima prisiųsti pinigus ---------- -•—-
arba krasos ženkleliais kartu su už- CHAMBERS ROOFING CO. — Se- 
•akymu. Laiškus reikia adresuoti: nas darbas mUsų specialybė. Visas dar-

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
Halsted St., Chicago, III. > 2630 Wallace St.. tel. Victory 0943.
N I

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS e INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

Specialė atida į stogų dengi- 
Apskaičiavi-

TeL Lafayette 0455 
■ 1 T .......     1 ' —

TURIU PARDUOTI
1 ar daugiau iš 55 paežerių lotų 

prie vieno geriausiai žinomų ežerų 
Wisc.; lotai didumo $0x137 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 lotai bus atdari tik ap* 
rybotą laiką, Nevilkinkite—rašykite Box 
1299, Naujienos, J739 S. Halsted St.

/s »-w»^^s<w-^ww^w^z%r^zw-**w-^***<**^*******,****************>^*\ li^
NAUJIENAS Pattern Dept J

1789 S. Halsted St., Chicago, Hl.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No —............

Automobiles NAUJAS WISCONSINO VA
SARINIS KATADŽIUS

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
nar krutinu 11 Pra^au atsilankyti ir pamatyti naujus 

1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS. MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayctte 2082

Nepaprastas bargenas, už pusę tikro
sios’ jo vertės. Savininkas paaukos vis
ką už $750 — 4 kambarių namas, por
ėtai, toiletas **-------
dos važiuoti 
ras, puikus 
maudymasis. 
Tiktai ne žydams.

Rašykite 
Naujienos 

Bojc 1301, 
1739 S. Halsted St„ 

Cbicago.

Savininkas paaukos vn-

viduje. Pustrečios valan 
automobiliu.

žuvavimas.
Gražus eže- 

medžiojimas, 
išmokėjimais.

■i

(Adresas)

(Miestas ir yabt)

Mieros ...»______ _
1 - --- - ----




