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No. 127

Karo padėtis paskelbta Guipuzcoa 
provincijoj

Prašysią numušti repa
racijas 30 nuošimčiu
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

28.—Vokietija rengiasi prašyti 
visų, kurie pasirašė Youngo 
planą, nusakantį kokias repa
racijų sumas vokiečiai turi 
mokėti, idant tos sumos butų 
sumažintos 30 nuošimčių,
kietijos statistikai ruošia me
džiagą šiam prašymui pama
tuoti. Prašymas bus iškeltas 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Curtius’o ir Anglijos 
premjero MacDonaldo paistari- 
me,\ kuris įvyks birželio 8 d. 
Anglijoj.
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Kas Dedasi Lietuvoje
Baisi nelaimė Kupė 

nuošė

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
28.—šeši asmenys ^žuvo, o 28 
sužeista vakar streikuojančių 
žvėjų riaušėse San Sebastian 
mieste. ,

Deliai šių įvykių atsakomybė 
•puola ant komuništų ir anar
chistų, kurie sukurstė žvejus 
smurto žygiams.

Įvykiai vystėsi taip. 3,000 
minia, kurioj buvo taipjau mo
terų ir vaikų, atmaršavo Iš 
Pasajes (miestelio 3 mylių to
lumoj nuo San Sebastian) į 
San Sebastianą.

Atvykusi į San Sebastianą, 
minia sukėlė demonstraciją 
prie kalėjimo, kur buvo užda
rytas vienas agitatorių strei
kininkų tarpe. Demonstrantai 
pradėjo kolioti civilę sargybą 
Paskui ėmė svaidyti į ją akme-

nis. Kada jau demonstracija 
įsisiautojo tiek, jog grūmojo 
gyvasčiai tvarkos palaikytojų, 
tai policija minios įspėjimui šo
vė pirmiausia į orą. O kada ir 
tai negelbėjo, tai šovė į minią.

Po to ^minia užpuolė dirbtu
vę, kurioj dirbo socialistų dar
bininkų.. šie gynėsi kaip įma
nydami. Teko ir čia .griebtis 
ginklų, kad atmušti puolimą.

Paskui minia apvertė keletą 
gatvekarių ir mėgino juos pa
degti. Bet civilė sargyba at- 
steigė tvarką.

Policija areštavo 32 asme
nis, kurie pasižymėjo ypatingu 
smurtu riaušėse.

Pasėkoj šios suirutės taip 
San Sebastiane, kaip visoj Gui- 
puzcoa provincijoj paskelbta 
karo padėtis.

Fašistai sutrypė pa- 
pos paveiksi?

■ w ■ • i' ' •»'
Minia fašistų studentų užpuolė 

katalikų organizacijos spaus
tuvę. Sudegino rastas čia po- 
pieras ir knygas

.M/ ''

Gegužės 7 d. prie Mažeikių, 
Kupėnuose, prie cilinderio sto
vėjo K/Mikalauskas 23 m. amž. 
Lenkų kariuomenės dezertyras. 
Staiga pasigirdo didelis sprogi
mas. : Sprogo cilinderis, kurio 
dalys šokdamos nulaužė antro 
aukšto balkius ir lubas. Tuojau 
ant mašinų ir I aukšte esančių 
darbininkų ėmė kristi baikiai ir 
kartono pakai po 155»pudus svo
rio. Nuo sprbgimo sutruko 
didelės piaustymo ir prosavimo 
mašinos. Darbininkas Mikalaus
kas buvo užmuštas vietoje; 
darbininkui Juozui Kičinui su- 
laužyžtas nugarkaulis, rankos 
ir kojos; Rozalija G(ugmienė 29 
metų amž. moteris ’ smarkiai

nuplikinta, kuri vežant į Ma
žeikių ligoninę ' pakelėj nuo 
žaizdų mirė. Kiti 4 darbinip- 
kai irgi sunkiai sužeisti.

Fabrikas priklausė Jorašans- 
kui iš Varėnos. Fabriko savi
ninkui nuostolių esą padaryta 
dėl sprogimo apie 100,000 lt. * ’

Kvepia biznis — brang 
sta žemė

miesto 
nukelti 
ir jau

Prof. Piccard lai 
mingai nusileido 

žemyn

Samda mažai ką 
gerėjanti

Green, Am. Darbo JFed. prezi
dentas, atsišaukia į samdy 
tojus

Ore išbuvo 18 valandų. Pasie
kė 52,500 pėdų aukštumą ;

OBER-GDRGL, Tyrojiaus 
Austrija, geg. 28. ‘Au
guste Piccard ir Dr. Charles 
Kipfer nusileido žemyn vakar 
geg. 27, 10:0įJ valandą vakare, 
dą vakare.

Jie atvyko į Ober-Gurgl 
šiandie. Pareiškė, kad jų ke
lionė buvo sėkminga. Jie pa
siekę 52,500 pėdų aukštumos 
•—kuone 10 mylių.
’ Ore jie išbuvo apie 18 va
landų. Vėjo srovės juos ne
šiojo šen ir ten. Bet jų instru- 
metnai išliko sveiki. O ir ba
lionas nenukentėjęs.

Profesorius ir jo draugas nu
sileido ant ledo kalno. Pernak
vojo ten, kur nusileido, ba jau 
buvo vėlu eiti žemyn nakvynės 
ieškoti.

Balionas randasi ant kalno 
9,000 pėdų aukštumoj. Pasiųsta 
būrys apielinkės gyventojų nu
kelti jį žemyn.

Fašizmo priešų 
teismas

ROMA, Italija, geg. 28. — 
Gegužės 29 d. čia prasidės teis
mas 9 žymių italų, kurie buvo 
areštuoti praėjusių metų spalių 
mėnesį. Jie yra kaltinami suo- 
kalbiavimu nuversti fašistinę 

• valdžią Italijoj ir atsteigti res
publiką. Kaltinamųjų tarpe 
randasi du profesoriai, buvęs 
paties Mussolini draugas iš tų 
Jaikų, kada jie dirbo laikraščiui 
“II Popblo d’Italia” ir keletas 
kitų.

WASHINGTON, D. C., geg. 
28.—Wiliam Green, Amerikos 
Darbo Federaci joa. vprezidentas, 
kalbėdamas Čia Šiandie apie Ne
darbą, pareiškė:

Iš 6,300,000 bedarbių buvusių 
Suv. Valstijose sausio mėnesį 
š. m. iki šiam laikui gavo dar
bo apie milionas. Kartu su 
tais, kuriuos suėrnė žemės 
ūkis, samdą surado . apie 1,- 
500,000. Reiškia, bedarbių ša
ly dar esama„ kuone 5 milionai.

Su liepos mėnesiu paprastai 
samda ima mažėti?N Reiškia, 
bedarbių skaičius vėl pradeda 
kilti. Taip gali būti ir šie
met.

Bet ir dabar, nors bedarbių 
skaičius šiek tiek sumažėjęs, 
nedarbas pasilieka taipjau opus, 
kaip buvęš, ir dar opesnis. Nes 
daugiau šeimų pasijunta, kad jų 
sutaupo* gyvenimui veik išsi- 
sėmusios. O kas bus toliau?

Green kreipiasi į samdyto
jus patarimu užtikrint bent da
liai savo darbininkų darbą. Gir
di, kiekviena įstaiga gali nu 
žiūrėti mažiaUsį kiekį darbi
ninkų, kurių jai reikės tam tik
ru laiku. Nužiūrėję, jie galėtų 
užtikrinti darbininkams pasto
vų darbą. O toks užtikrinimas 
paskatintų daugiau reikmenų 
pirktis, paliuosutų jų pinigus. 
Tatai žymiai atsilieptų į biznio 
gaivėjimą ir kartu į visą šalies 
ekonominį gyvenimą.

ROMA, Italija, geg. 28. — 
Vakar vakare fašistai studen 
tai ir vėl pasižymėjo smurto 
žyginis. • /

Jie užpuolė katalikų spaustu
vę ViVilita Cattolica. Apdaužė 
trobesį akmenimis iš oro pu
sės, jie paskui įsiveržė vidun 
ir ėmė siausti Čia. r

Tarp kita ko, pamatę papos 
Piaus XI paveikslą, išnešė jį 
laukan ir čia sutrypė kojomis.

Užtikę laidą knygos “11 Pa
po”, (popiežius), fašistai ėmė 
mesti ją per langus lauk. Pas
kui pradėjo versti ten pat ki
tas knygas, ir popieras, jų tar
pe Vatikano organo “Osserva- 
tore Romapo” kopijas: Suvertę 
geroką krūvą, jie padegė jas.v

Vėliau policija išvaikė fa
šistus, kurie, susirykiavę tuo
met mažesniais būriais, tęsė pa
radą gatvėmis.

Nužiūrima, kad fašistinė vah 
džia, nors viešai negiria tokių 
studentų žygių, bet slapta pri
tarianti jiems. Girdi, tai ro
do, kad fašistai esą pasiryžę 
kovoti, kaip jie sakosi, prieš 
katalikiškų organizacijų kripi- 
mą politikon.

Įspėja, kad gali pa
kelti muitus prieš 
Suv. Valst. prekes

ŠIAULIAI— Šiaulių 
savivaldybei, nutarus 
turgavietę į užmiestį 
pradėjus pačius pirmuosius nau
josios turgavietės (Gubernijos 
priemiestyj) įrengimo darbus, 
gretimai gulinčių privatiškų 
žemės sklypų kaina prašoko /ke
leriopai. Už sklypus, kurie ne
seniai buvo galima nupirkti už 
1—2 tūkstančiu litų, dabar jau 
užsiprašoma po 5—10,000 litų.

Vakaruškose peršovė 
pilieti

[Acme-P. B, A. Photo]

Paveikslas rodo kamuolį, viduj 'tuščią, kuriame prof. Piącard 
jr (Charles Kipfęiį pakilo j daubas ir pasiekė .52,500 pėdų 

' ' aukštumos . . .<

Tornado nuvertė 
traukinį huo bėgių

Vienas pasažiėris užmušta, 20 
sužeista

Naujas Lenkijos mi- 
nisterių kabinetas

Pilsudskio 4)10118 gavo portfelį

politikon

Žvejų streikas 
sutaikyta

FARGO, N? f);; geg. 28. — 
Vakar tornado nuvertė nuo bė
gių Great Northern gelžkelio 
traukinį, • vadinamą Empire 
Builder, kuris (bėga tarp Seattle 
ir/Ghicagos. K Nelaimė k ištiko 
traukinį netoli nuo Fargo, "?

Dvylika pasažįčrinių vagonų 
apvirto ant šono. Nelaimėje 
vienas pasažiėris užmuštas^ o 
20 sužeista. Skaitoma1, kad 
tai buvęs mažas aukų kiekis. 
O tai ačiū tam, jog vagonai 
buvę plieniniai.

Tik garvežis ir kuro vago
nas išliko bestovį ant bėgių.

VARŠUVA, Lenkija, geg.
28. ; -r- Susiorganizavo. .naują# 
Lenkijos ministerių kabinetas. 
Premjeru tapo Aleksandras 
Prystor., Išskirus < finansų ir 
komercijos departamentus, vi
sus kitus valdžios skyrius ya-' 
dovaus senieji ministeriai. Fi
nansų ministerio portfelius 
naujame kabinete atiduota 
diktatoriaus broliui, Jonui Pil
sudskiui, . o komercijos— gen. 
Ferdinandui Zarzycki.

NEW YORKAS, N. Y., geg. 
28.—šiuo laiku Čia yra suva
žiavimas biznierių, varančių 
prekybą su užsieniais. Ir šian
die Argentinęg ambasadorius, 
kalbėdamas suvažiavimui,’ pa
reiškė, kad Argentina gali bū
ti priversta pakelti muitų sie
nas importuojamoms į ją iš 
Suvienytų Valstijų prekėms.

Girdi, Suv. Valstijos apsi
tverusios muitų siena nuo Ar
gentinos prekių. Gal ir Ar
gentinai, tekti tokiai sienh ap-'

Balandžio 26 d. čekiškas vals. 
Besmerčių km. vakaruškose pil. 
Aleksiunas Kazys peršovė pil. 
Atrauską Kazj.

Kiek šiemet pragerta
KAUNAS.—Šiemet per 3 pir

muosius mėnesius Lietuvoj par
duota degtinės už 10,488„295 lt.

gentmai, tewti tokia siena ap- lui 
sitvęr^j ~t>welba; l<unę* 
tyti šalies pramoję, kaip kad
Suv. Valstijos, išvysčiusios sa
vąją.

vos emigrantai
KAUNAS.—Nuo metų pra

džios ligi gegužės 1 d. j įvairias 
pasaulio valstybes iš Lietuvos 
išvažiavo 478 piliečiai; 200 vy
rų ir 278 moterys.

335,708 automobdių parduota 
balandžio mėnesį

<) R Fl S.te
. Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: ‘

Gal būt lietus rytmetį; šal
čiau ; pietvakarių vėjai pasikei- 
čią į šiaurius.

Saulė teka 5:19 valandą, lei
džiasi 8:15 vai.

Aukščiausia temperatūra va
kar buvo 87 laipsniai.

WASHINGTONAS, D. C. geg. 
28.—Komercijos departamen
tas paskelbė skaitlines, kurios 
rodo, kad praėjusį balandžio 
mėnesį Suv, Valst. automobi
lių pramonė (dirbtuvės) par
davė 335,708 visų rųšių auto
mobilių.

Iš šio skaičiaus 285,028 bu
vo. pasažierinių automobilių, 
50,015 trokų ir 655 taksikebų.

Kovo mėnesį šių metų, visų 
rųšių motorinių vežimų par
duota tik 276J405. \

Sutartis užimti 
Viena

Audrei su lietum padarė 
■ / žalos Anglijai

... --------- ——

LONDONAS, Anglija, geg. 
28.—Vienas prigėrė, o trys už
gauti žaibų smarkioj audroj, 
kuri palietė pietinę Angliją ir 
Valiją. Pietinėj Valijoj paki
lęs vanduo nunešė tiltus,'ap
sėmė kelius, laukus ir namus.

Darys šalygatvius ■
. ■ — h -

KUPIŠKIS. Valsčiaus valdy-’ 
bos darbų sąmatoje numatyta 
padaryti Gedimino g’ ir Turga
vietės aikštėje šalygatviai, Ge
dimino g-vėj darbas jau prade
damas. f ,

VIGO, Ispanija, geg. ,28. — 
Arbitracijos teismo pagelba va
kar likviduota čia 1,600 žvėjų 
streikas. Streikininkai, kurie 
reikalavo aukštesnių , algų, su
tiko grįžti darban gegužės 28 d.

Civflės tarnybos .darbi
ninkai protestuoja al

gų kapojimų
X ,

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
28.—Vakar čia laikyta susirin
kimas 12,000 eivilėj tarnyboj 
samdomų asmenų. Išreikšta 
protestas tolimesniam algų ka
pojimui.

Cikolnas užgavo papos 
miestą 
M... i.. ■ ,

MILANAS, Italija, geg. 28.^— 
Smarkus ciklonas padarė nema
nai žalos miesteliui Desio, kur 
gimė dabartinis papa Ęius XI. 
V€jas nepjėšė daugelio trobėsių 
stogus, šimtai piedžių išversta 
su Šaknimis. '

■ n .. ................................................................b.., ' . »

Reikalauja vyti jėzuitus 
lauk iš Ispanijos

............................III,—M. .

ZAMORA^ Ispaniją, geg. 28. 
—Miesto taryba vakar vakare 
priėmė įnešimą, kuris reikalau
ja, idant Madrido valdžia iš
vytų iš Ispanijos jėzuitus.

1

Fašizmo priešas pa
smerktas sušaudyti

ROMA, Italija, geg. 28. — 
Michele Schįrru, italas, bet 
Amerikos pilietis, nuteistas ka
riškių teismo i sušaudyti. Teis
mas rado jį kaltą, planavimu 
nužudyti Mussolini ir kitokiais 
nusižengimais fašizmui. Schir- 
rų, teismo nuosprendžiu, turi 
būti nušautas gegužės 29 d.

BUDAĘESTASA, Vengrija, 
geg. 28. —Dienrašty “Magyar- 
sag” vakar tapo paskelbta .ži
nia, kad mažosios antantės vir
šilos pasirašę slaptą militarę 
sutartį Buchareste. Tą sutartį 
pildydami čekoslovakai turėsią 
su savo kariuomene užimti 
Austrijos sostinę - Vieną, jeigu 
austrų-vpkięčių muitų sutartis 
butų vykinama gyvenimam '

11 žuvo, 15 sužeistų pat- 
vyniuose Turkijoj

Svietas darosi tikrai 
, siauras

PARYŽIUS, Franci j a, geg. 
28.—Amerikos aviatorius, kapi
tonas Hawks, perlėkė Europą 
į dešimtį valandų savo aeropla
nu. Jis pusryčiavo vakar Lon
done, pietavp Berline ir vaka
rieniavo, Paryžiuj.

" ... —*' M 1 111 ■■■■—

Įdomi kontrabanda
Trakų apskrityj pasienio po

licija prie administracijos lini 
jos, įnešant iš lenkų pusės su
laikė kontrabandinių prekių: 
2352 lėlių, 517 maldaknygių, 
200 kalendorių (lenkų kalba) 
13 št. šventųjų paveikslų, 171 
št. sagučių, 144 škaplierių ir ki-

į Atokių smulkių prekių.-

Internuojama vertelgos 
baltuoju tavoru

■ „..J,...----------------- ---

MONTEVIDĘO, Uragvajus, 
geg, 28.— 27 vertelgos baltuo
ju tavoru, išvyti iš Argentinos 
Ir apsigyvenę,, čia, ?tapo inter
nuoti Flores saloj i Kai kurie 
kiti nusitarę išvažiavo į Eu 
oypą, ažuot atsidurti minėtoj 
saloj.

h' : ’
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Kapų Papuošimo
: Dienoj

Šeštadieny, geg. 30, 1931 . 
Naujienos, neišeis ir Nau
jienų raštinė bus uždaryta.
Sekmadieny raštinė \ bus 
atdara nuo 9,< V. ryto iki 
1 v. po piet.

' Adtninistracj^C
**" R A > i':,,;-- A 1

!

Lietuvon
, _ f '< %. ‘ ' A « ’

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

ISTANBUL, Turkija, geg. 28. 
—Batviny, kylusiam pasękoj 
smarkių lietų, kaime Sohoni 
žuvo 11 asmenų, , sužeista 15, 
ir dar dviejų, pasigendama. 
Mosulmonų bažnyčia, gelžkelio 
stotis, mokyklos trobėsis ir 
septyniolika .jiamų suardyta.

Didelis potvynis Tilžės 
apylinkėse , 

■ —---- 4—.
TILŽE. Elta.—Tilžės ' apylin- 

kėse .vienoj vietoj . - Nemunas 
šugriovės kelis šimtus metrų 
pylimo ir vanduo užliejo kelių 
kilometrų plotą. Nemuno slėnis 
šioj vietoj dabar yra panašus 
į piilžinišką ežerą. Užlieta ke
liolika miestelių ir kaimų, žuvo 
dąug gyvulių, žmonių aukų nė-, 
ra. Jį nelaįmfis vietą iš Kara
liaučiaus atsiusta pionierių bū
rys, kuris stengiasi patašyti py
limą.

Nemunas
1 *
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NAUJIENOS 
■ • / , ■ • 

1739 So. Halsted StreetM >
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo D Iki 1 valandai
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Specialis Išpardavimasrandasi stipt

Algų kapojimo 
klausimu Aliejus iš anglies

Universal Bankas

Reikalauk
BIRUTES
DARŽASJLZ JtTl Jl V JLj Jnk kj

Justice Park, I1LANT

DAUGIAUSIA MYLIŲ Už DOLERĮ

NAKE OF CAR

4.75-19 6.65

4.75-20 ZB.1O

6.98
TiroTiro

S.OO-ŽO

8.758-7550-13 &7.00
$Ilo40 611.4®^«5.G9

ražiausi,0.9a5.S0-19

6.00-13

6.00-19

PLYMOUTH

5.25- 18 
. v

5.25- 21

1.40-21

4.50- 20
4.50- 21

7.90
8.57

Ca»h 
Prie®,TtRE 

BIZE

7.10

7.90
8-57

1®.9« 
ll.MO

>re Rubber 
oi.—cu.in.

A1.50 
11.05 
13.10
iff.rS

161

4*74
.578

84.98

5.60
5.69

X?2 

16.99 

4.7S 

.627

11.50
11.65
13.10
15.33

2&.3O
19.60
35.40

<9-80

267 
26*8©

•821

dore Wid£h 
—ln.

.doro Thick- 
ncM—in.

įfioro PHcs
n t Trcad

•ame Price

•įiėjieoiaf
Rrand 
Mali 

Ordr.i'Tiro

>Specia!
Brand 
MaU

stalgonilft. Unif 
laukas užsitari

Mes kviečiame jus pilnai pa
tikinti kiekvienų sudėtį ir 
medžiagų — gilino vertybę 
sunkuhuį, platumų, storumų 
ir sluogsnius viduje. /Tuomet 
pirksi te 
FAKTŲ,

Jeyvet VarflUh
džiustantis buvo $4.5

Capiul Varnish $3.00

nusisvėrę
TIKTAI ANT FAK- 

visokiais pasigy- 
tain), nuspręskite 
pasiūlymų padaro*

įsteigus < puikia vietą praleidimui vakacijlj 
tai, 1 dipgi turiu cottagc dėl faUHlijų. š 
hitagoę, prie gero kelio, arti Upes kranto 
hivujtais pasivažinėti, taipgi rengti pikni-

Pielos geleži piauti, buvo 50c 
dabar ..................................

‘ Ateinantį SekmadiOnį, Gegužis 31 dieną 
įvyks Birutės Daržo krikštynos. Kūmais 
pakviesti Jos. F. Budrikas ir Margutis.

Buvusis Chernausko daržas pakrikštytas 
nauju vardu — BIRUTES DARŽU/

' BilH
—1 1 '"I K. AUGUS'

« *• t •» 4 a .

a—aaaaaaafM**—Manaaaaa

Specialės Rūšies tairps padarytos per išdirbėjus de! 
pardavėjų taip lygiai kaip per laiškais Užsakomas 
įstaigas, aliejaus kompanijas ir kitas po vardu, kuris 
neparodo tairų išdirbėjo publikai, kadangi, papras
tai, jis di(bdinasi “pirmos linijos” tąrras savo vardu 
Firestone deda savo vardą ant visų kokias jis tik

j 29® 
28.3$
’ 5.9# 

oS/S®

gęrafc it mes visi privalome 
rųtnii shvus biznius, o jau 
ypač tuos* ktirie pilnai užsi
tarnauja muw paramos ir ve
da atsakančiai reikalus , taip 
kaip Universal $tate*Bnnkas.

• J. S. Itumančiotiis, 
(3147 So. Halsted St.)

Fiat maliava vertės $2.50 — 
Claremont maliavą buvo $3.00 

dabar .......... .....................
Peoplės Mixed Paini, bii-

tikrai saugų, 
kaip uolri —- 
Bankų.

Aš jamosu biznyje per 12 
metų ir per visų tų laikų vedu 
savo bankinius reikalus Uni- 
vcršal State Banke. Turiu pa
sakyti, kad Uriiversal S|at<į 
Banke vįsubiuet gnUhU leisim 
gų, greitų ir getų patarnavi-

Po apačia viršutinio sluogs- 
nio rasite teisingus ir geriatt- 
sius faktus apie tairos ver
tybę. Tai uidus tairos — ba
das siibudaVojimo, kokybe 
ir kiekybė medžiagos — kas

valandas
$3.4g
$1.50

Nežiūrint j tai, kad yra di
dele aliejaus ovef produkcija, 
ir aliejaus industrija pergyve
na dėl to sunkius laikus, vic- 
nok, kaip pranešama, organi
zuojasi nauja korporacija, ku
ri gamins aliejų iš anglies. Šių 
kompanijų organizuoja kelios 
didelGš užsienio ir Amerikos 
korporacijos.

Aliejus bus gaminamas sin
tetišku bildu, vadinamu “liy- 
drogenatioiib. Kad gauti iš an
glies aliejų, smulkiai sumalta 
ahglis prie aukštos temperatū
ros ir didelio spaudimo su
maišoma SU hydrogenu. Nau
jas aliejaus gaminimo būdas* 
manoma, turės dideles reikš
mes toiilš Šalinis, kurios turi 
daug anglies, o peturl aliejaus. 
Viena tokių šalių yra Didžioji 
Britanija. — V, '

Pereitų rudenį , prikalbihaU 
tris svetimtųdčiuš biznierius* 
kad ir jie savo bankinius rei
kalus pradėtų vesti Universal 
State Banke. Taip jie ir pada
rė Ir dabar yla pilnai užganė
dinti. v

Štai kų mes prašome: Ateikite į musų patarnavimo krautuvę 
patys sekei jas nuplautas nuo visų rusių tairų.

Stibudavojittuį... ir Kainą

Mes, lletttyjni, turėtumėm 
kiek gnlhiitt l&iitiiiau remti 
savo lietuvių įstaigas, nes stį 
savo žmogumi Visuomet galit 
ma gerlhit šdsiktilbGti ir, reii 

atitinkamų pą-

Pastaruoju laiku vis prade? 
dama garsiau kalbėti apie rei
kalų algų kapojimo. Tuo bildu 
manoma pataisyti-pakelti ap
lamų biznį ir išsigelbėti nuo 
depresijos. Tas klausimas, ži
noma, neranda pritarimo dar
bininkuose. Darbininkų uni
jos stačiai pasiryžusius kovoti 
prieš bile kokį algų kapojimų* 
AVashingtonas taip pat nepri
taria algų kapojimui. Nelabai 
seniai Darbo sekretorius per
spėjo industrijų kapitonus 
prieš algų kapojimų, sakyda
mas, jog dabartinių laiku algiį

mų Saugumų ir VERTYBIŲ. Jus nega
lite (langiaus nusakyti tairos gerumų 
pažiurėjus iš viršaus, kaip lygiai nega
lite žmogaus charakterį nuspręsti pagal 
jo dėvimas drapanas.

Mes esam prirengę parodyti jums 
skersų sekcijų Firestone ir speciales 
naujutėles laiškais užsakomas tairas. 
Ateikite pas mus ir palyginkite patys, 
be jokio užkalbėjimo ir propagandos.

PALYGINK
ŠIAS KAINAS

Automobilių išdirbėjai neima atsakomybės su 
naujoms, specialėms tairoms. Kam jus rizi
kuojate. kuomet galite sutaupyti pirkdami 
Firestone vertingas Oldfield rūšies nuo musų 
ift priedan gaunate musų patarnavimą .

Žemiau seka sutąsąs permainytų šaižų:

Viduj Esančių Faktų
Del Savo Apsaugos Padaryk Šiuos Palyginimus Pirm 

Negu Jus Pirkaite Sau Tatrus

kapojimas, tai butų 
flis prisidėjimas prie pratęsi
mo depresijos. Kai kurios di
delės korporacijos irgi nepri
taria darbininkų algų kapoji
mui.. Tačiau yra nemažai ma
žesnių kompanijų, kurios pasi» 
naudodamos sunkia darbinin
kų padėtimi, jau pasiskubino 
nukapoti savo darbininkams 
algas, šios rųšiųs kompanijos 
pirmiausia rūpinasi savo kai
liu, nepaisydamos to, kad to
kiu savo elgesiu gali daug pri
sidėti prie pailginimo depre
sijos. Kada darbininkams al
gos tampa nukapotos, jie ne
išgali pirkti produktų. O jeigu 
niekas nieko nepirks, tai kaip 
galimk tikėtis biznio pagerčji-

i.i m -i«. ... ■.nu liiiiin...............

DUBELTAVA GARANTIJA. — Kiekviena taira 
išdirbta per FIREST^ONE turi vardą “Pircstorte” 
ir nešasi su savim pMtibežiuotą garantiją ir kartu 
musų. Jus esate dubeltavai apsaugoti.

tiesiogi- mo. Biznis gali tik tada bujo
ti, kai visi dirba ir gerai už
dirba; kai turi pinigų pirkti 
sau reikalingų daiktų. Tai su
pranta visi 'pažangieji ekono
mistai ir jie nesitiki nieko ge
ro šaliai iŠ algų kapojimo.

Pasunkėjus ekonominiam 
gyvenimui, labai dažnai žmo
nės prisimena apie bankus. 
Vieni sako, kad vienas batikas 
yi‘a stiprus ir saugus, kiti su
ko, kad kitas.

Aš čia noriu pakalbėti apie 
musų lietuvių bankų — Unl-

■ į.nllM.l.li Ii iO. imi ■ i !■■ ■■ i.................-b.—>»..l m. n>. ti.^l

tert f. aehtię lt irtlti R<
6 myli.I s paV^ž’ilLuš Sukti fio deSinei prie upės

COLMAN GROVE
JOSEPH MOLIS Savininkas

, P Phone Victory 3677
I įl |ll| > j >1 ■! Ii 11 II H

MOTOR SALES, Ine
3207-00 So. Halsted St

- a, - -ša 'J.; ■ - V

rimais skirtingų 
m* meš logiŠkiausių 
mc jums?

Ar gali liuli labia.us . tikras būdas 
teisingai nusprendimui, kas yra pasiū
lyta daugiausia Už jūsų pinigus. Nėra 
vietos abejonėms, kuomei jų gaunate 
faktus patinkrinkite patys. . *

$1.98

$1.48

»w ym.^v .......  $2.10
chIcAgO WH1TE leAd

100 svarų ................................... $8.00
Aliejaus galionas .......................  98c

Daržui laistyti robetinės paipbs 50 pėdų, kaina ...........    $3.87
Čia yra didelis pasirinkimai visokių reikalingų daktų prie namų.

PrlsUtOrtlė tįsti L

PEOPLES HARDWARE & PAINI CO.
1901 W. 47th Str. . Teifephone Lafayette 4139

'Broliai oRegaroivicž, s»ininiui

PRANEŠIMAS
— r..-į i t , ' - ' .

ŠiųVuni jjjppaJfc.jįfcd <aš tųiju 
dėlilgesnio laiko ar vienai di 
Tlėta raridhšl 45 mylidS ndd 
krt< galimą maudytis,^žuvauti 
kųs ar išvažiavimus.

:iš Chicigos reikia imti Road 64 iki St. Charles, o iš 
Šltię ir imti Rbad 22, kuris yra priė Fox Upės. Apie

CHRYSLER 
Imperial 

52745.00
F. O. B.

Palyginkit — Gerumą

URBAN TIRE SALES
4071 Archer Avė.

Telephone VIRGINIA 0915

$1565.00
F. O. A&.' '

• v • v. * ‘ k

6.00-20
6.00-21
6.50-20
7.00-20

Savininkas---

Mrs. Marijona Makųtėniene
1. t - '■jnPlJi. J M

Daržas iėretidttojartibs sulig sutarties
Kreipkitės telefonu Willow Springs 58

De Luxe 8
Pamatykite jį Šiandien

Naujas Chrysler De Luxė 8, antras modelis nuo
/ Chrysler Imperial. Negirdėtos progos žmonėms, kurie 

Ieško ir nori pirkti automobili šiandie.
Kaina žema, išlygos lengvos, automobiliai gražiausi,- 
stipriausi, yra puikiausi iš visų automobilių išdirbystės.
Kviečiam visus pamatyti, ir pasivažinėti su tais pui
kiais Chrysler automobiliais, tada žinosite delko Visi 
žmonės perka Chrysler automobilius.

’i .. . . i ’ . f < . , : ’■ •_ ■. ’ < • . . j . ' x- -z

trr?vlrllv X
New 6 • '

$895.00
F. O. B.

H . V A I ''.R T w Lh

Ford---------------
Chevrolet.........
Chevrolet..........
Ford.........—.........
Ford.........—
Chevrolet.......
Whippct--------
Erskine______
Plyttionth___ ,
Chartdlcr ......
DcSo'.o...... .
Dodjn .............
Dnntrtt........... .
Graham-Poige 
Pontiac ........ 
Robscvclt
Willys-Knight

................. .
Nash.._...... ..
Marųtlctto .....' 
O!d*niobilc ...
Buick_______
Aut>um...........J
Jordan ..........
Reo-----------------
Gardnor_____ '
Marmon ..........
□akland........
PccrlcM............
StudebnLcr__ _
Chrysler.......... '
Viking_______
Franklin 
Hndson ....... .
Hnpmobilo.. 
LaSallo .............. '
Packard----- ...
Plcrcc-Ai^otv..'
Si it t Z....... ................

Cadillac.......... .
Lincoln..............

PALYGINK
SubudavojiniiĮ ir Gerumų

1 -k^pcšiiir1 
Bradų 
Mali 

Ordtr.tlro

TeL Calumet 4589
ihm Įiį^ii|<iii3iiiiįiiiil| ibiĮiiiwi«iMiiiiiųNi       iiTffiMri

' ' • .A *

Penkiadienis, geg. 29, 1981
I ---------------- ' ■llMfttl,lll,l.,l,|, , .............I^IĮM . I

ir PINANSŲ SKYRIUS
vieną apvaitf bendradarbiaujant ‘ ’ du
J, VAĮtkALAt Ir V. RUšlNSKUt —•-r——;  !

NAUJI!

vėpsai State Bankų. Jei kįs 
nots tvirtina, kad kur hojrs 
randasi stiprus ,lr ahakantis

kaiųi ęsaųt, į 
galbiį lt puta

■' A’V'ti....

AŠ sukau, kad, daro didelį 
klaidų" tie lieitiVlai, kurie ne- 
užsiiikl savo JsiiiigomL. 
versut Siute 
naiija pllho įmaiUkėjimo. Jei 
kuris žnioguš' ištraukia šavo 
pinigui iž iifetu^ių btthkų ir 
heša kur nors į vidttrmicstį, 
tas daro (lar dideanę klaidų^ 
Jia likfhl iicžbio, at vidutmiesf 
Čio bankas yra atsakantis ir ar 
suteiks Jam jdkf patarnavimų, 
kaip j<r~ apieiibkcs tietiiviij 
bankas — Universal State 
Bankrtsi

Taigi,‘turėdamas ilgų melų 
patyrimų biznyje ir vesdamas 
sav<r bdiiklnius ; teįkiiius Ųilb 
vČršal State Batikei paiatitt vi
siems lietuviams, kad Vė£tU 
savo bankinius reikalus lietu
vių įstaigose.

“Savųš pas sųvų” obalsis yra

•> **

■

_ g
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Keep yaurRefrigerator Sanitaru
ITĮTCHĘN Preventsthe

APSAUGOKITE
SAVO NAMUS!

Eidami gulti galėsite

,Wįndow Lock

kreipkitės

Newark, N. J.
ERIE RAILROAD SYSTEM

«W|

PATOGUS
dabar tik už

Extra Pale Alaus

Centra«^Bank STO*t*VESTsįdB

811 W. 37th St., Chicago

Tautišku Kapinių 
dekoracijos diena

10:20 
6:00

11:00
3:20

8:45
9:25

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Masinas, Pečius, Registerius,

Perkraostome

Jis yra rekomeri- 
duojamas per

Dr.B.McNicWas

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

MALT TONIG'O

Užrakinkite Atda 
rus Langus

GARSINKITE NAUJIENOSE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų m uvėriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

. 817 West 34 th SL
Tel. Boulevard 9336

; mvteoaMiH* 
«CO VOR COlrtM**’
(3000 f TW
tMtS M« •«•****

SIUSKIT. PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON TūflNlTURtĮ^^s

Svarstykles ir tt.
Moving, kur kas nori

— už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tek Republic 8899

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems. 
Demonstruojame Namuose Veltui.

Visuomet Kreipkitės:
Į didžiausias ir atsakomingiausias Lietuvių 

Krautuves Chicagoje.

Tel. Willow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St 

Priešais Tautiškas Kapines

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor 
U—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th SL
Tel. Boolevird 9122

Bankininkaukit jūsų stipriame 
apielinkės banke.

Čia, prie 1110 West 35th Street visos jūsų 
finansines problemos susilauks didžiausios 
domės. Daugelis musų darbininkų kdlba 
jūsų prigimta kalba ir yra pasiryžę jums pa
gelbėti. Jus galite čia laikyti savo automo
bilių Ųek jums tinka.
Kam kęsti visus nepatogumus bankininkau- 
jant vidurmiestyje, kuomet čia pat, jūsų pa
čių apielinkėje, jus turite nepaprašai stiprų, 
saugų ir gerai vedamų bankų.
Atidarykite sąskaitų šiame saugiame banke 
šiandie.

ATRUSTCOMPANY 
1110 Vfert 35* Street 

AdearisgBtuieBiak

Vežkites gramafoną sykiu 
į Lietuvą, vakącijas ar 
piknikus. Peoples Krautu
vėse, dabar, galite įsigyti 
geriausių padarymų por- 
table gramąfoną, kurių 
verte yra iki $35.00

GESINI AI PEČIAI

Naujos mados Standard padarymo 
pilnai porceliuoti buffet mados ge
sintai pečiai, verti veik du sykiu 
šios kainos eeo ert

Išeina iš Chicagos 
Pribuna j New Yorką (Jersey City Sta)

THE ERIE LIMITED

Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 
Pribuna j New York (Jersey City Sta)

ATLANTIC EXPRESS

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

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.
- A. F. SHILLIM, Sav.
Šauni Lietuvių Užeiga

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

B. J. Kazanauskas
I) Apdrauda automobilių, namų
* I • ir rakandų , { ,

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

PETER BARSKIS
Mee parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
T«L Yard, 5069

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
PURN1TURB « PIANO MOVING 

Local 0 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

IR BENDRINIAI TRAUKINIAI
POPULIARIS KELIAS Į
NEW YORK A

PATOGUS I LAIVŲ PRIEPLAUKAS

Žemiausios Kainos

NEW YORK EXPRESS

(Dearborn Sta)

"B prašo Lietuvos žmonės r 
tepataria Lietuvos bankai

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONUAC 

Automobilius 
80® W. 31 St. Victory 1596

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariikl šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a 1 ir iš visų dalių 

LIETUVOS 
Laivai kas savaitę 

' Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
delei rašyk bile , vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Phone Republic 3713-3691

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

FRANK LASECK
498-500 Ferry St., 

Tel. Mitchell 2-2554

plovykla
Thor nauja' p!o
vykia ....................
Maytag vėliau
sios mados --------

Telef. Republic 6396 ___

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.

koletas chorų, kurie atliks rin
ktinį dainų programą ir bus 
trys geri kalbėtojai, kurie pa
sakys tai dienai pritaikintas 
prakalbas.
' Po apoaikščiojimo ir pro
grama įvyks Liet. Tautiškų ka
pinių komiteto rengiamas pik
nikas Paliulio-Liepos darže., 
kur susirinks visi dalyvavusie
ji kapinių dekoracijoje.

Liki šiol dar nė vieną metą 
niekas, jokia kita organizaci
ja artimoje kaiminystėje ne
rengdavo pikniko tą pačią 
dieną, kada Tautiškų Kapinių 
komitetas rengia. Nerengdavo 
dėlto, kad nepadarius konku
rencijos Tautiškoms Kapi
nėms.

Komunistai nori prigauti 
, žmones.
Bet šiemet komunistai su

manė surengti savo pikniką 
čer-

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St 
Tel. LAFAYETTĖ 3171 HEMLOCK 8400

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

T^rythiNC forThe' HOMES

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendnojai 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yard, 6,94

The ERIE LIMITED

Del platesnių žinių ar rezervacijų

CITY TICKET OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVD. 
Telefonas Wabash 4600

DEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830

arba

H. T. HARLOW. Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St. 
Telefonas Harrison 4160

vyklės parsiduoda už naujas 
žemas kainas:

įvija PRINCESS $110 vertės

$66.00
: $98.50 

$99.75 
$109.50

40 % Nno!nido«_ ant Drapes

Saukit 
Rnndolph 6028 
dol pristatymo 
patarnavimo

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu Jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Hąrbor 1627

Kombinacijos Radioe Už Putę 
Kainos ir Mažiau.

$^90, 1931 metų mados Victor 
Kombinacijos radio su gramafonu

? $95.00
1931 metų mados, \ kombinacijos 
radios su gramafonu,. pasirinki
mas, Columbia, Knights, Kennedy, 
Philco ir kitų/ nekurie yra verti iki 
$225.00, Peoples Krautuvėse įsi- 

T".‘ik:.■' $80.00
Naujos mados - Midget Radios. su 
tūbom 1 k' viskuo COQ QR 
$55.00 vertės, už. v

' . v- 1 ■ i"icago. 111.--S-—
Kapines skriausti 
reikia žinoti, kad 
Tautiškos Kapinės yra 
telis Chičagds lietuvių 
llhieSnjų apylinkių turtas, ku
ris vien tik litUiviains priklau
so, o hč jokiems kardinolams 
ar vyskupams ar komisarams. 
Kadangi vistiek atsiranda to
kių lietuvių, kurie nori, kad 
tas lietuvių turtas priklausytų 
Vienai, tik surusėjusiai parti
jai, tai šiuo atsišaukiame į 
visus lietuvius ir Kapinių lotų 
saVinihkus, kad paremtų mu
sų rengiamą Tautiškų Kapinių 
pikniką ir pakviestų J kuodį- 
džiadsį skaičių, lietuvių. Tai 
l)US gegužes 30 dieną Liepos 
ir Paliulio darže.

Kabinet mados, parceliuoti gesi
ntai pečiai, gerųjų išdirbysčių 
$60.00 vmė, $33.00

Puikios ledaunės parsiduoda už 
mažiau kaip pusę kainos. Su 2 

.. $7.95
Su 3 durim tik $13.50
Su 3 durim meta- C1 Q 
linės ledaunės pu S* ■ Vnv V 
Elektrikinis ledaunės (refrigera- 
toriai) visų gerųjų išdirbysčių ga
lima įsigyti Peoples Krautuvėse už 
mažesne kainą, pilnai įrengtos na- 

—* $130.00
ir augliau

NEDALIOJE NUO 2 IKI 3 VAL. PO PIETŲ 
’ Pus Labai Gražus Lietuvių Radio Programas 

iš stoties W. B. B. M. 770 kilocycles 
NEPAMIRŠKITE PASIKLAUSYTI.

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖSE!

DABAR GALIMA ĮSIGYTI

Už Sumažintas Kainas
----- ABEJOSE —-

NAMŲ REIKMENYS
DEL VASAROS PATOGUMO

tf-M'ift. y,..» ru i w '’i' 
ir ardyti, 
-Lietuvių 

yienin- 
ir to-

nausko darže, visai šalę Tau
tiškų Kapinių pikniko vietos. 
Komunistai tai daro iš pagie
žos, dėlto, kad šiemet jie ne
gavo patys Vieni tvarkyti 
Liet. Tautiškų Kapinių. Ko
munistai, ko patys negali už
griebti, tą nori būtinai su
griauti, tad ir su sayo pikniku 
tikisi pakenkti Tautiškomis 
Kapinėms nors materiališkai.

Kuomet komunistai buvo 
Tautiškų Kapinių valdovais, 
tai jei kas kitas butų surengęš 
pikniką tą pačią dieną 1r dąt 
šalo Tautiškų Kapinių ren
giamo pikniko, tai komunistei 
butų pilną “Vilnį” protestų 
prirašę. Gi dabar komunistai 
daro taip, kad “jei ne mums, 
tai įr ne jums.“

Nežiūrint kaip dabar komu
nistai norėtų Liet. Tafitiškaį

— ■■i...............     -i , į ■ I . i, į ' AĮin .. n . .1.................................I  .. .i.n,',,.

g ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
H Dideli, Moderniški Motorlaiviai

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti 
L Tarp

NEWYORKO-KLAIPĖDOS
(iPer &jodhenjKurx)xį.AMxLij^)

I Specialčs Ekskursijos į Lietuvą 
Visos Išplaukia Motorlaiviu "GRIPSHOLM” M

BIRŽELIO 27 d. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia
■ Amerikos Lietuvių Ekon. Centras.I RUGPIUčIO 1 d. Speciali Lietuvių Ekskursija.1 RUGPIUČIO 19 d. Am. Liet, Ekon. Centro Ekskursija.

Platesnių Infcrniftcijų ir laivakorčių kreipkite į savo laivakorčių a agentų, ar bet kurių Švedų Amerikos Linijos raštinę.

I S W E D I S H ‘AMERICA N LT N E 
j 181 N, Michigan Avenue, Chicago, III,

Ž1 State Streėt, New York 
10 State Street, Boston, Mass.

Kiekvieną metą gegužės 30 
dieną įvyksta Chicagos Lietu
vių Tautiškų Kapinių apvaikš- 
čiojimas su atatinkama pro
grama. Taip ir šiemet bus ap- 
vaikščiojimas su atatinkama 
programa. Taip ir šiemet bus 
apvaikščiojama gegužės 30 
diena, vadinamoji Kapų Puo
šimo švente.

Apvaikščiojimo iškilmės bus'kai]) tik tą pačią dieną

Pj?TAIINaVi 
t MAS 
Puikiausia* ■ 

Valymas 
OhW W i

DRA1IUMA1 
APDRAUSTI

Vyrų siutai - -----  79e
Moterų skrybėles 85c
Vyrų skrybėles ...... 60c
SpAclalini reružAs mfn.

plrAtynAs — poru 17e
Drosfis nudaromos $9.69
SBCURITY MASTER CLEANERS

» 169 N. State St.
kampas Randolph. Room 1612

6 ar dauginti rūbai pristatomi dykai. 
Atveiklt juos.

Išradėjas
F, Laseck- 
(Lasevičius)

Su šiuo naujai išrąstu langų užraktu 
jus galite atidaryti langą kiek jums 
patinka ir užčhkinti jį taip, kad nie
kas iš lauko.įpusės negaįės atrakinti 
įr įlysti į vid 
palikti langus atdarys, kas yra labaį 
naudinga sveikatai* Jūsų -maži vai
kai galės butiprie atdaro Tango ir 
jie negalės langą labiau pakelti it 
nebus pavojaus vaikui iškristi. Lan
gai, po užrakinimo, nebarškės kad ir 
laike didžiausios audros J šie prįę- 
tąišąi Įtinka prie, yisų langų ir kiek
vienas lengvai gali juos prie savo 
Įaugu pridėti. Langų negadina, Vi
ši dėkitės prie savo langų — už mažai pinigų turėsite 
didelę apsaugą. Tuzinas dėl 12 langų pasiduoda'už $4. 
Persiuntimą apmokam. Sutaupinsite daug anglių, nes 
langus taip sutraukia, kad Šaltis negali įėitt '

Agentams didelis nuošimtis. Klauskite laiSkti.

ANy PRESSO,'SUIT
BMflGAlKCLEANED £ PRESSEO
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JAU ŽINO, KAD “BIZNIS KYLA

Grand Rapids, Mich750

EINŠTEINO TEORIJA IR TAUTYBĖ

visuomet ma

SPEKULIACIJA SVETIMOMS GYVYBĖMS

Garsinkitės “N-nose’

korespondencijos!
Indiana Harbor, Ind

Svarbios pastabos

PIKNIKAS
važinės jų

susiorganizavusi j

tai Rusijos traktoriams,

TMF I Ii Ei

TRAKTORIŲ DIRBTUVĖ SUSTOJO

ryšius, kadangi numano, kad ir

giau, einant skyrium. Anot tos 
angliškos patarlės, 
gether 
rately”

ATSTOVAS PRIE VATIKANO 
DAR "NEATŠAUKTAS”

NUBAUSTI DU KUNIGAI, 
ŠEŠI STUDENTAI

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

Hang to- 
or be hanged sepa-ne Chicagoj, 

______ $7,00 
_____ 3.00 
OTMMMMM* 1.75 SKLOKA” NEDUODA MIE 

GOT BIMBININKAMS

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

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Publiahed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ino.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

'C. ,
* A

T ė mykite Pranešimus

Drg. P. Grigaičio prakąlbos 
pilnai pavyko

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

Apie draugo P. Grigaičio 
kalbą/ čia man neprisiena rašy
ti, nes kas jį girdėjo kalbant, 
v.e žino, kad tai-yra vienas iš 
rimtesnių kalbėtojų, kuris da
lykus visiem suprantamai aiš-

Šeštadienj, gegužes 23 d., 
LSS 51 kuopa vos tik po savo 
atsisteigimo pirmas prakalbas 
surengė d. P. Grigaičiui. Tai 
buvo kaip ir gegužinės prakal
bos, nes gegužęs 1 d, nebuvo 
galima, suspėti su kalbėtojais 
susirašyti.

Nors vakaras buvo šiom pra- 
kalboip ir nelabai patogus (kiek 
mes <esamę Išbandę, tai šešta
dienio vakarais 
žiaįi publikos į parengimus at
silanko)^ bet nežiūrint to, 
prakalbas prisirinko pilnutėlė 
švento Jurgio D-jos svetaine, 
ir visi ramiai klausėsi kalbėto- 
jaųs, išskiriant vieną bolševikų 
sufanatizuotą davatkėlę, kuris 
vis murmėjo, ir teko jį su
drausti. O gal jis perdaug buvo 
paėmęs. Mat, bolševiką sunku 
atskirti nuo girto žmogaus.

Amerikos bolševikai susiinteresavo likimu aštuonfų 
jaunų negrų, kuriuos Alabamos teismas pasmerkė mir
čiai už kriminalj nusižengimą, atliktą tos valstijos 
mieste Scottsboro. Labai galimas daiktas,, kad minėtieji 
negrai buvo netęisftigaF nuteisti; Pietinių*’ valstijų teis
muose negrams sunku rasti tiesą, nes baltieji žmonės 
yra prieš juos nusistatę.

Pasmerktųjų likimu rūpinasi rimta organizacija — 
National Association for the Advancement of Colored 
People. Ji gavo gerus advokatui nelaimingųjų jaunuo
lių gynimui ir stengiasi šiaip jiems padėti. Bet komu
nistai užsimanė tą bylą paimti į savo rankas ir, pri
prastu savo akiplėšiškumu, paskelbė karą organizaci
jai, kuri tuos negrus gina. Ji, girdi, esanti “išdavikiš
ka” ir norinti, kad pasmerktieji butų nužudyti elektH- 
kos kedėje!

Kam komunistams reikia kištis į tą bylą,-kurioje 
jie nieku budu negali suteikti tiek pagelbos nuteistiem- 
siems, kaip aukščiaus paminėtoji National Association 
for the Advancement of Colored People? Pastaroji yra 
visai nepartinė organizacija/turi ryšius su žymiausiais 
Amerikos advokatais ir gali sukelti pakankamai pini
gų bylos vedimui. Tuo gi tarpu komunistai yra gauja 
nusibankrotavusių rėksnių, kuriais niekas nepasitiki. 
Stengdamiesi į tą kriminalę bylą įnešti politiką ir par- 
tyviškumą, jie gali tiktai pakenkti nuteistiemsiems, ku
rie tikrumoje su komunizmu nieko bendro ir neturi.

Komunistų tikslai aiškus; jie, viena, nori pasirek
lamuoti tarpe negrų; antra, jiems niežti delnai pasižve- 
joti publikoje dolerių. Komunistų vadinamoji “partija” 
yra niekas kita, kaip ubagavimo agentūra. Jie kolek- 
tuoja ir kolektuoja aukas —tai Rusijos traktoriams, 
tai kiniečių revoliucijai, tai streikams, tai politiškiems 
kaliniams, ir iš tų aukų jie gyvena ir jomis palaiko sa
vo įstaigas, Anąmet jie visoje šalyje rinko aukas Sacco 
ir Vanzetti “gynimui” ir gyrėsi sukolektavę daugiau 
kaip $500,000; o Sacco ir Vanzetti gynimo komitetas 
paskui viešai pareiškė, kad iš komunistų surinktų au
kų jam nebuvo priduota nė centas.

Tokiu pat budu pasipinigauti komunistai bando ir 
su Scottsboro byla. Jiems nesvarbu, kad savo begėdiš
kais puolimais prieš nuteistųjų gynėjus jie labai apsun
kina gynimo darbą' ir stato į pavojų aštuonias gyvybei 
Kas jiems galvoje-svetimos gyvybės. Jie trokšta rekla
mos ir dolerių! 7 4

tur uisieniuose 
(Atpiginta)

$8.00 
... 4.00 
... 2.50

Money

KOMUNISTŲ PROVOKACIJA
IR MUŠTYNES

Noriu kitą, pastabą padaryti1 
dėl “surpraiz partčs”. Mato
mai, tie parepgimai yra vieno
di pas visas tautas, Na, tik pa
skaitykite. Prieš kiek laiko bu- 
yb surengta “surpraiz pąrtė” 
vienai svetimtaučių šeimynai. 
Viskas taip buvo daroma, kaip 
ir pas lietuvius. Pirmiausia bu
vo surinkta pusėtina suma pi
nigų iš savo tautiečių. Viskas 
ėjo, kaip svietu patepta. PrL 
siaHino ir paskirta .diena, ęas- 
p&dpnaiPtaįo J išprašyti eiti y 
.teatrą, o “partės” rengėjos tuo 
tarpu ėmė šeimininkauti tuš
čiuose namuose. Iš krautuvės 
tapo atvežtas \ naujas “setas” 
miegamajam kambariui. Senoj

Buvo pranešta apie Lietuvos 
kunigų ir studentų ateitininkų 
bylą dėl nelegalės literatūros 
platinimo. Tą bylą išsprendė 
kariuomenės teismas Kaune. 
Du kunigai ir keturi studentai 
tapo išteisinti. Kiti du kunigai 
ir šeši studentai buvo rasti 
kaltais ir nubausti: kun. šal
čius nubaustas 2,000 litų pini
gine bauda arba 3 mėnesiais 
kalėjimo, studentas J. Š taupas, 
kun. žvinys ir stud. Macionis 
— po 1,000 litų arba po 2 mėn. 
kalėjimo, stud. Mockus 
litų arba 1 mėn. ir 8 savait. 
kalėjimo, stud. J. Labokas, stud. 
P. Svetulevičius ir stud. J. Mi
kaila — po 500 litų arba 1 mėn. 
ir 8 savait. kalėjimo.

Tie kunigai ir klerikalines 
moksleivių organizacijos “Atei
tis” nariai gamino ir platino 
proklamacijas prieš tautininkų 
valdžią, t

Kaip žinoma, popiežius at
šaukė iš Lietuvos savo nunci
jų Bartoloni, o Lietuvos val
džią liepė važiuot namo savo 
pasiuntiniui prie “šv. sosto” 
br, J. šauliui; Bet “Elta” pra
neš, kad šaulys dar ga
lutinį! atšauktas, bet tik “VŽ- 
tiausybes iškviestas atvyko j 
.Katonų”; jį laikinai pavaduo
jąs pasiuntinybės patarėjas p. 
St. Lozoraitis.

1 JŠ to pranešimo matyt, kad 
Srrfetona dar bando -susitaikyti 
su popiežium. Fašistai sp kle
rikalais visuomet taip daro: ko- 
liojasi ir kartais mušasi'vieni

Y0URTYL5
Night and Morning to keęp 
thcmClean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eyc Care” 
or “Eyc Beauty” Book 

Mu/iaeCo,DepClI. S., 9 B. OkkSC.Chiatfo

matrasas sudegintas. Svečiai 
susėdo prie stalų ir laukia gas- 
padorių. Netrukus ir jie pasi
rodė. Visi kartu sušuko “sur
praiz partė”. Jėjo gaspadinS j 
miegamą j j kambarį ir nesavu 
balsu suriko ir sugniužo. Tuoj 
tapo pašauktas daktaras, kuris 
atgaivino moterį. .

Paaiškėjo, kad moteris, kai 
pradėjo užsidarinėti bankai, 
šsiėmė šešis tūkstančius dole

rių ir sukišo į ipatrasą. Varg
šė mane, kad ten pinigai yra 
apsaugoti. Bet “surpraizinin- 
<ai” sudegino matrasą, o kar
tu su juo ir šešis tūkstančius 
dolerių.

Aš patariu visiems, kurie 
i engiate “surpraiz partes”, jo
kiu budu nekliudykite senų 
daiktų, ypač jų nenaikinkite be 
gaspadorių žinios, nes gali at
sitikti toks jau liūdnas atsiti
kimas, kaip ir su aukščiau mi
nėta šeima.

šapos darbininkas. ,

Vakar minėjome, kad Brook- 
lyno komunistų organas šmei
žia Amalgamcitų rubsiuvių uni
ją, vadindamas ją “kompanič7 
na”, ir kursto darbininkus ko
voti prieš jos viršininkus, ku
rie buk slaptai susitariu su 
dirbtuvių savininkais ir kapoją 
darbininkų algas net iki 80 
nuošimčių.

žinoma, komunistų organas 
yra tik gramofonas tos bimbi- 
ninkų klikos, kuri bando sude- 
moraįiztt$ti\ lįibąiiįviųs. m pa- 
krikdyti ją uniją. Iš ibš šlykš
čios agitacijos kyla tarpe dar
bininkų muštynės. Bet bimbi- 
ninkų šlamštas rašo, kad uni
jos pasamdyti “gengsteriai” 
muša nekaltus komunistus. 
Muštynės įvykusios Mičiulio 
siuvykloje, kur koki ten “geng
steriai” atėję ir davę per gal
vą komunistui Barzdaičių), tos 
šapos čėrmanui. Paskui komu
nistų delegatai nuėję į tą na
mą, kur randasi unijos Joint 
Board. Čia vėl buvęs užpultas 
Barzdaitis ir smarkiai sumuš
tas. Barzdaičio draugai bėgę 
pašaukti policiją, bet kai poli
cija atvyko, mušeikos jau bu
vę pasišalinę. Tie mušeikos, 
girdi, buvę atsiųsti iš “lapel- 
meikėrių lokalp”.

Tai matote, kas dedasi tarpe 
tubsiuvių Brooklyne. Komunis
tų klika, 
“Darbo Unijų Vienybes (ardy
mo!). Lygą“, provokuoja unL 
jos narius šlykščia propaganda 
ir iššaukia muštynes; o paskui, 
patys komunistai šaukiasi pa- 
yelbon policiją, šitaip yra sklei
džiama “vienybė” tarpe darbi
ninkų!

Beskaitydamas * “Naujienas” 
pastebėjau, kad jos rengia sa-. 
vo metinius “atlaidus” biržėMo 
7 d. “The Oaks” darže. Na, sa
kau savo žmonai, mes irgi kaip 
nors turime nuvykti j “Nau
jienų” šventę. Aš žinau, kad 
kiekvienais nietais iš musų ko
lonijos daug lietuvių važiuoja 
j pikniką, 
nemažai ir šiais metais. Tačiau 
mes turėsime ■ susilaukti oficia* 
lauš pakvietimo, Mat, mes pa-t 
stebėjome, kad lietuviai yra 
kviečiami suvažiuoti iš Michb 
gan, Wisconsin. ir kitų kolom* 
jų, o su mumis apsilenkta. 
Beiškia, ♦‘indijonų” - neužpraso. 
Jeigu taįpbijs, tai mes, ko ge
ra, surengsime savo'pikniką.

. Bet kaip bus, kaip pebus, o 
birželio 7 d. mes namie nesė
dėsime. Vienur ar kitur mes 
važiuosime afba pėsti eisime.J

jo vien tik apie darbininkų rei
kalus. Kalbėjo gana ilgai, o po 
prakalbos dar atsakinėjo į 
klausimus. Reikia pastebėti, 
kad draugas P. Grigaitis turėjo 
tiek kantrybės, kad atsakinėjb 
į tokių žmonių klausimus, ku

lne ir patys nežino, ką jie 
klausia. Tai Žemiausios rųšics 
I risigerę bolševikiškos dvasios 
davatkėlės, Net pirmininkas A. 
Kauskas pastebėjo, kad jau 
daugiau tokiems žmonėms bal
so neduos.

Po prakalbų kartu su d. P. 
Grigaičiu būrelis draugų susi
rinko pas kuopos organizatorių 
drg. T. Aleksyną. Ten buvo pa
sitarta. įvairiais reikalais apie 
platesnį LSS. organizavimą, 
Potam, palydėję kalbėtoją į sto
tį, skirstėmčs kas sau. Mes 
LSS. 51 kuopos nariai visiems 

' prakalbose dalyvavusiems ir y- 
patingai tiems, kurie keliais 
ęentais prisidėjo prie padengi
mo lėšų, tariame širdingą ačiū 
ir prašome kitus musų parengi
mus lankyti ir kartu su mumis 
dirbti dėl darbininkų labo.

# # »
įlomis dienomis patiko mu

sų kuopos sekretorių draugą J. 
Karsoką nelaimė: automobilius 
suvažinėjo sūnų. Nors nemir
tinai, bet skaudžiai stiklais 
veidą suraižė ir šešis dantis iš
mušė. Sako, dreiverio kalte.

Korespondentas.

Jungtinių Valstijų ambasadorius Anglijai, Charles 
G. Dawes, parvažiavo į Ameriką kelioms savaitėms pa
viešėti. Išlipęs iš laivo New Yorko uoste, jisai tuoj^us 
įteikė laikraščių reporteriams pareiškimą, kad biznio 
padėtis Amerikoje gerėjanti ir netrukus masėse vėl 
paimsiąs viršų, optimistiškas ūpas, kuris pranyko, įvy
kus 1929 metų panikai.

Dideli žmonės, mat, vos jkėlę koją į Ameriką, jau 
žino, kaip čia stovi biznis. Jie viską “žino”, nes to iš jų 
laukia laikraščiai.

Garsiam relatyvumo teorijos autoriui, prof. Alber
tui Einšteinui, atsilankius Anglijoje, tūlos damos pa
klausė jį, kas, jo nuomone, bus po jo mirties, kai bus 
įrodyta jo teorijos teisingumas. Einšteinas atsakė:

“Jeigu mano teorija yra teisinga, tai vokiečiai sa
kys, kad aš vokietis, o franeuzai sakys, kad aš žydas. 
Bet jeigu ji yra klaidinga, tai vokiečiai sakys, kad aš 
žydas, o franeuzai sakys, kad aš vokietis.”

Ir, tur būt, jo tiesa. Net ir mokslo dalykuose žmo
nės dažniausia negali nusikratyti šovinistiškų' prietarų.

“Laisvė” šaukiasi į savo 
viernuosius, kad jai grasinąs 
pavojus iš “sklokininkų” pu-

Priežastis — žaliavų, mažinu (I kvalifikuotų dar- 
1 bininkų trukumas.”

Tai šitaip “sekasi” Stalino “ptytilietkai”, apie ku
rią tiek daug triubija pasamdyti Maskvos agentai ir jų 
pastumdėliai.

Tai gražiausias ir šauniausias piknikams daržas visame Cook 
Paviete;

“Butkus ir kiti vadai opo
zicijos prieš Komunistų Par
tijos kontrolę ‘Laisvėje’ ir 
‘Vilnyje’ tęsia savo juodą 
darbą. Pereitą sekmadieny 
Brooklyne jie atlaikė dar 
vieną eavo konferenciją ir 
nutarė vėl išleisti šmeižtin- 
gą lapelį. 'Konferencijon tu
rėjo pasikvietę sėbrų ir iš 
kitų kolonijų. Tūli dalyviai, 
nuo seniai užsilikę -vienos ki
tos masinės organizacijos va
dovybėje, , darė pasiūlymus 
sųboikotuoti bei iškrikdyti 
piknikus, ruošiamus ‘Vilnies’ 
ir ‘Laisves’ finansiniam su- 

. stiprinimui, šiaip gi visomis 
pakampėmis opozicijos va
dai, lųisitraukdami kaukę, 
jau atvirai atakuoja Komu
nistų Partiją ir patį Komu
nistų Internacionalą, ne .vien 
drg. Bimbą su Lietuvių Ko
munistų Centro Biuru, kaip 
kad pirmiau.”
Jeigu tiesa, ką Brboklyno 

kom-fašistų* organas rašo,, tai 
butkiniai jau ūme suprasti, jo- 
gei komunistų partija ir ko- 
minternas nėra atskiriami nuo 
bimbizmo. Pirma jie buvo nai- 
viškai įsivaizdavę, kad Mask
voje aijba .amerikinės komunis
tų partijos centre esą kas šva
resnio, negii pas bimbininkus, 
ir dėlto jie ^kovojo prieš Bim
bą, bet rėmė partiją ir komin- 
tęrną. jT^Juokinga kova buvo 
muilo

Buy gloves with what 
it savęs

NAra reikalo mo*6U 50a ar 
dauriau, kad rauti rerą dantu 
koAele. Uaterine Tooth Paata, 
Jldella tubaa parsiduoda ui 

5c. JI valo ir apaauro daa- 
tia. Be to rallte autauplnti 
S3. ui kuriuo* galite nuaiplrk-£ sn

usterime
TOOTH PAŠTE

DIDELIS REFRIGERATORIUS 
(rimuotas nikelio fittingais. Vidus 
yra erdvus ir daug vietos ant lenty
nų. Visokių spalvų. Specialiai po

S19.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO. 
3621-23 So. Halsted St.

lliftlMkrmo kalnai 
Chioagoja — naitat

Metams __________________
Puaei matu ---------------------
Trintu mėnesiams _______
Dviem minėdama_______
Vienam mlneaiui _ ______

Chicagoj per ISneSiotojui: 
Viena kopija 
Savaitei_____ _
Mlnesiui ____ ...,

Suvienytose VahUįc

Metams _________
Pusei mėtų--------
Trims menesiams
Dviem mlnesiams
Vienam mlnesiui

Lietuvon ir

Metams
Pusei metu _____
Trims mlnesiams

Pinigus reikia sii;
Orderiu kartu su ’

Po gegužės 16 d. data Berlyno “Vorwaerts’e” įdė
ta tokia telegramą iš Maskvos:

“Penkmečio plano eigoje pastatytoji dirbtuvė
Čeliabinske, didžiausia traktorių dirbtuvė sovietų . ... _

4 Rusijoje, penktadienį (geguž. 14 d.) Visai sustojo.!vieniems ir antriems bus blo-Įlova liko j “J61ą” išdanginta

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chlcaro
8c per eopv

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at thė Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 8rd 1879.
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Bridgeportas

2201 West 22nd St., kampas Leavitt St.

NAUJOS RADIOS

VICTOR, 10 tūbų

Elektrikinės Ledaunes

nuolatinis susisiekimas New York

1

Didelis pasirinkimas 
ir lengvais išmokėji-

Išvažiuoja j Lietuvą 
William Sakawich

Naujai pakrikštytas 
Černausko daržas

Vaux Nauja 
lutomobilius

Paint
t 

J

Rcady Mixed
Galionas už $1.40

Kadangi viršininkai ir direktoriai METROPOLI
TAN STATĖ BANKO visuomet rūpinasi globoti 
ir apsaugoti kostumerių- pinigus, tai jie išaugino 
stiprų METROPOLITAN STATE BANKĄ ir įgijo 
pasitikėjimą Chicngos lietuvių.

Vamish
Venta $2.50

Galionas už $1.49

Pirm. J. Podžiunas
Kasierius J. Grigula
Rast. Bcn. Waitches.
Susirinkimai atsibuna kožną 

antradienį vakarais spulkos raš
tinėj, 52 E. 107 St. L

Fiat 
Paint

Vertes $2.40

Galionas už $1.85

SONORA Radio ir Vic- 
trola sykiu ..................
MIDGĖT Baby Grand

United Lįthuanian Buildingand 
Loan Association ValdybaBolševikai nori pa 

kenkti Tautiškų Ka 
pinių piknikui

ATWATER KENT, 
7 tūbų ...............
BRUNSWICK, 7 tūbų

ke ir augins asilą. O iŠ ten asi
lą parsigabens j Chicagą ant 
rudeninio pikniko,

KAS, Gegužio 31 
larže. *

Nekentėk
Gėdos

Delei Speiguotos
Odos

STIPRYBĖ yra viena iš sąlygų, į kurią daugiau 
šia reikia kreipti domėsio renkant vietą savo tau 
pimams.

GENERAL MOTORS, 
FRIGIDAIRE, 
MAJESTIC, 

SERVILL

Veskite savo bankinius reikalus tvirtame ir sau
giame lietuvių banke— METROPOLITAN STATE 
BANKE.

Siunčiame pinigus Į visas pasaulio dalis ir daro
* ’ v '

me visokius dokumentus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

( Reišjciu širdingą ačiū p, S. 
Mitkienei už jos jautrią širdį. 
Jau ūuo pat ryto ji pirma pa
reiškę kad nelaimingas, kūdi
kėlis galės gauti vežimėlį ir lo
velę Jos adresas paduotas kam 
reikia. —Maria Jurgelotiis.

Iš po Margučio 
pikniko

Černausko daržas perėjo į 
naujų savininkų rankas, kuriuo 
yra Mrs. Marijona Makutenas. 
Nuo Šiol černausko daržas per
krikštytas į Birutės Parką.

Naujoji savininkė visą daržą 
perrengia naujai, šokių svetai
nė su visais jrengimais pertvar
koma ir pagerinama. Daržo 
dulkės ir gi bus sutvarkytos. 
Mrs. Mikutenas žada Birutės 
Parką įrengti pagal paskiausių

Programas per 
Radio

Radio Klausytojų PIK] 
černausko

EnameI .
Paint

Turi gražų blizgėjimą 
Galionas už $2*50

Dekoracijos dįepą, gegužės 
80 d. Latvių Darbininkų Savh 
tarpinės Pašalpos draugija* rent 
gia pikniką Cedar Lake, India* 
na, O. Bažinskio, vasarnamyje, 
kur bus pasilinksminimų, lat
viškų šokių ir žaislų Ijgi pat? net 
dėldięnio ryto. Norintieji va* 
žiuoti j pikniką, prašomi kreip
tis j pikniko rengimo koftiisv 
jos sekretorių J. Green, 618 N,

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

Vartok H Severai Skln Soa'p“ 
dėl Malonios Odos. 0

“Vilnyje” paskelbta žinia 
tokiu antgalviu “Nedalyvausi
me Kapinyno Apvaikščiojimc”. 
Kodėl nedalyvaus, na gi dėlto, 
kad Tautiškų kapinių apvaikš- 
čiojimo rengimo komisijos na
rys Manelis prieš kitus du ko
misijos narius negalėjęs pra
vesti nė bolševikiškų kalbėto
jų, nė bolševikiško programa. 
Už tad dabar bolševikai Tcngią 
pikniką tą pačią gegužės 30 d. 
černausko darže, sale Tautiškų 
Kapinių pikniko vietos.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Re n

Amerikos Lietįūvl
Liepos-July 3 d. La

Nors aš mažai mačiau pikni
ką, nes “kičine” žiurėjau kaip 
kilbasai verda su ‘kesteroil” tik 
laimė mano, kad turėjau smar
kias darbininkes, (tai vis gavau 
progos šiek tiek pamatytį pik
niką. žmonių piknike buvo ke
letas tūkstančių su šimtais. 
Programas buvo neilgas, bet 
didelis. Dainavo vienas iš di
džiausių chorų pasauly—25 šim
tų choristų. Kita tiek publikos 
klausėsi. Vėliau buvo skirsty
mas dovanų: $50.00, $25.00, 
$10.00 ir $5.00. Pirmą dovaną 
laimėjęs, neaitsišaukė. Antrą 
dovaną $25.00 išlaimėjo F. Po
cius. Trečios ir ketvirtos dova
nos laimėtojai taipgi dar neat
sišaukė. Toliaus buvo pryzas

Nepirkite nė jokio Automobiliaus kol nepamatysite šį naują 
DE VAUX AUTOMOBILIŲ

JIS YRA 6 CILINDERIŲ. IR BĖGA 70 IKI 80 MYLIŲ I VALANDĄ

bilių yra net septyni modeliai. 
Reiškia didelis pasirinkimas, 
o kainos jų yra labai prieina
mos, nuo $595 iki $795, f. o. b.

De Vaux naujasis automobi
lis pasižymi netik savo puiku
mu, bet ir greitumu. Teko it 
man jame pasivažinėti; lekia 
kaip paukštis! O jau valdyti 
jį gali bile kas. Važinėtis su 
De Vaux naujausiu automobi
liu, tai tikras malonumas.

Kam dabar yra reikalingas 
automobilius ir mano įsigyti 
gerą, gražų, nebrangų ir mo
dernišką automobilių, lai nu
važiuoja į Roxee Motor Sales, 
tikrai galės išsirinkti sau tin
kamą, modernišką, ekonomiš
ką ir naujausį automobilių.

— Ant.

Bridgeportas ir vėl pasižymi. 
Štai dabar Roxee Motor Sales, 
907 West 35th Street pardavi
nėja De Vaux naujausius au- 
tųmobilius. Tie nauji" automo
biliai pasižymi savo puikumu. 
Žinovai sako: “Tai yra vienas 
puikiausių automobilių kokis 
kada nors buvo padarytas.” Ir 
tai yra faktas. Kiekvienas pa
matęs šį naują De Vaux auto
mobilį net scilę ryja, taip jis 
yra patraukiantis. Tų automo-

už geriausią margutį. Pryzą ląb 
mėjo 10 dol. B. Diožius, chica* 
gietis; antras gražus margutis 
buvo A. Mažeikos. Taipgi bu
vo mArgutis’ prisiųstas iš Wil- 
kes Barre, Pa. Reikia pažy
mėti, kad “Margučio” piknike 
turėjome daug svečių iš apie* 
linkės Chicagos priemiesčių, o 
daugiausia iš Melros Park ir iŠ 
Cicero. Melrosparkicčaii atva
žiavo visi kartu su 15 automo
bilių. Beje, turiu priminti, kad 
margučių sprendėjai buvo 3 pie
šėjai: M. Šileikis, P. Kačeraus
kas ir artistas J. Olšauskas. 
Kita, ant kiek aš žinau, tai 
“Margučio” piknike ant progra- 
mo turėjo būti asilas ant kp- 
rio turėjo “Margučio” redakto
rius joti, bet ant nelaimės asi
las susirgo plaučių uždegimu 
ir negalėjo joti. . Dabar Vana
gaitis rudenio piknike perka 
savo nuosavą asilą ii- augins 
pats Tabor Farmoje pas J. Ra
čiūną. Matote, J. Bačiunas do
vanojo Eselai žemės, kurią Ge
gužis nepriėmė, tai dabar Va
nagaitis kukuos Bačiuno miš-

27 Whitehall St'Ot
248 Washington St., Boston, Mau.

969 St. Antoine St., Montreal, Que., Canada,

• . ' K • •* k' ' 1 J

WHOLESALE IR RETAIL
v 200 Įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolę.

Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus I

J. S. RAMANČIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET. TEL. VICTORY 7261

Poryt, nedelioj, gegužes 
dar penkios minutės prieš 
trą valandą po piet, iš galin
gos stoties, W. B. B. M. bus 
duodamas puikus lietuvių pro
gramas. Šioje lietuvių Radio 
valandoje jus išgirsite solo, 
duetų, kvartetų ir juokų. Tai
gi,’ atsukite savo radio priim
tuvus ir pasiklausykite šio lie
tuvių radio programo.

Kaip žinia, šiuos radio pro
gramas duoda Peoples Furni- 
ture Co., tai yra didžiausia 
lietuviu rakandu krautuvė ne
tik Chicagoje, liet ir visoje A- 
merikoic. — Ant-anas.

Kaipo pasekmė nuolatinio uolaus. žmonių rėmi
mo ši įstaiga pasiekė ROLL OF HONOR, nes 
METROPOLITAN STATE BANKAS yra padėjęs 
atsargon penkis sykius daugiau, negu valstija rei
kalauja. ■ .

Daugelis tų, kuriuos gyvieji prisimins Kapų 
Puošimo Dienoje, butų galėję dar būti su mu
mis, jei jie butų paboję

Skilvio Pakrikimų
Pavyzdžiui, kiekvienas, gydytojas jums pasa
kys, kad konstipacija iššaukia Įdegimo appen- 
dicitis, kuris dabar nuolatos didėja.

Trinerio Kartusis Vynas
* ■ t’-'............,> < - \ -fcyf i"*.’ <5 «:*• fcV f
suteikia patvarią pagelbą jtiems/ ’ kiltie kenčia 
nuo konstipacijos, prasto apetito, galvos skau
dėjimų, išpūtimų, neramaus miego ir panašių 
skilvio pakrikimų. Jis atidaro užsikimšu
sias žarnas, pašalina iŠ jūsų kūno susirinku
sius nuodus ir atsteigia normalĮ veikimą virš
kinamųjų organų. Jūsų aptiekininkas dabar 
turi jį dviejų dydžių, mažas ir dideles bon- 
kas. Vertingas kuponas kiekviename pake-

METROPOLITAN STATE BANK
ROLL OF HONOR BANK

PAINT »«*•<•**

Plačiai žinomas tarpe West 
Side ir kitų kolonijų lietuvių W. 
Sakawich, kuris yra išbuvęs 
daūg metų Cook County Depu 
ty Sheriff ir gavęs auksinę reikalavimų

onominfs Centras 
“FREDERIK VIII”

Liepos-July 25 d. Laivu “UNITE!) STATES” 
Lietuvių Laivakorčių Agentams Kooperuojant

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintiną ir pilną įvairumų ir 
< malonumų dėl tų, kurie dalyvaus ękskursijoje.\

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant '

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
Lietuvos Paštų Valdybas Kontragento' Paltui' Vežioti 

............... ' “■ York City
130 La Šalie St., Chicago, Ut. 

" t., Canada.
*■ ■A ''', .•, ■ i

TIKRAS SEIMYNISKAS BUDAS
Ant visą nesveikumų skilvio.

-'•"i • ’• c» ■» ’ ‘ '

Kiekvienam name turi rastis visados po ranka, 
kokis geras nekenkiantis būdas kad tuojaus galė
tum pavartoti atsitikus reikalui. Kiekvienoje 
šeimynoje kokia ūma liga gali greitai atsitikti. 
Daugiausiai ligų atsitinka iš skilvių. Greitas val
gymus, persivalgymas, o kartais ir pats maistas 
padąro skilvį Nesveiku, suteikdamas atmušimą, 
gurgMiavimą, skausmą, gazų skilvinių ir t.t., kad 
ir mažas nesveikumas vienok reikalauja page- 

; rinimų, pataisymo.

NOVAKO SKILV1NEI LAŠAI
V- ■ • ■ • > ■> ‘ ■

yra senu budu, kuris per daug metų vartojimo 
pasidarČ geriausiu greitam prašalinimui skausmų

j paęi^MnČių iš priežasties kaip viršui paduota.' 
Jie^ra' vartojami per 45 metus ir paliko šaltiniu 
užganedinimo nesuskaitomų šeimynų, kurių na- 
mūose'jie buvo prilaikomi. Davimas buvo visai 
bepavojingas kaip dideliems, taip ir vaikams vi
sokio amžiaus. Pirma, mislis kad kuris šeimy- . 
noje nesijautė gerai buvo:

NOVAKO SKILVINEI LAŠAI.

Josf .Budrikį 
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167 ir 4705
... — ’ 111 ** ....... " -1-1— ■■ ................. .. ... ...... -..........

W. C. F. L. Radio Programai kas Nedėldienį nuo 1 iki 2 v, po pietų

Roxee Motor Sales
JOHN VISCOUNT 

907 West 35th St

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA ■
ATLANKYKIME LIETUVĄ 1
• Remkime Savo Uostą — Klaipėdą |

Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra pahikomąs » 
nuolatinis susisiekimas New York —- Kopenhaga — Klaipėda. '

smtausta Vyčių ekskursija 
TIESIOG i KLAIPĖDĄ 
Laivu “HELLIG OLAV“ 

Birželio-June 6 d. e

• l’.į f- C * V* ' A * ^. *4* 2^" ’
I.n . lA.nt. mtata.Į ,

žvaigždę už pasižymėjimus tar
nystėj, nedėlioj išvažiuoja į Lie 
tuvą ant ketetos mėnesių; taip 
gi mano atlankyti ir kitas kai 
myniškas šalis. Parvažiavęs Ža 
da pranešti savo įspudžuis ii 
patyrimus vietos lietuviams.

—G.-s.

.Kama mažo buteliuko 35c.
Kaina didelio butelio 65c

—II RI ..... ..1^,,   .mii^io»ii MI <l          ■'■■■■■ I      

Rekomenduojamos ir Parsiduoda pas

JOHN NOVAK’S PHARMACY
’ 1724 South Ashland Avenue

Biznyje arti 50 metų.

------ \——-------- -—--L

Latvių Piknikas

L. R . K. SŪąiV. AMERIKOJE LmK 
Pirmoji Ekskursija Geg.-May 29 cj. 
Laivu “FREDERICK VIII”

už žemas kainas

Daugelis daktarų jį 
rekomenduoja, kadan
gi TRINERIO KAR
TAUS VYNO for- 
mula sutinka su pas
kiausiais moksliniais 
atradimais.

St. Louis gydyto
jas rašė mums sausio 
21 d., 1931:

“Xš\turėjau ge- 
>, pašekmes ' su 

" Trineriot; Karčiuoju 
Vynu, meldžiu pri
siųsti man dar vie
ną bonką klinikos 
vartojimui“.

Pabandykite jį šian
die 1 Imkite po šaukš
tą tris kartus Į dieną 
ir dabokite pasekmes!

si? [>8 8
UV1FST2



buvo

Radio Programas

Radio Piknikas
Nedėlioję, gegužio-May 31 1931

MILŽINIŠKAS
TVIRTAS KAIP UOLA

NEDRŪTOJE

Chernausko Darže
7pth St. prie Archer Avė

Įžangos Tikietai po 50c Asmeniui

Jie ir 
rodosi,

UNIVERSAL 
nuošimti ant

Kai depozituoji pinigus į Banką, tai pirniįau 
šiai rūpinies apie jų saugumų. Dabar sutikino 
se laikuose saugumas dar labiau turi rūpėti.

Margučio piknikas 
gerai pavyko

UNIVERSAL STATE BANKAS buvo ir tebėra 
tvirtas, nežiūrint1 pablogėjusių laikų. Univer- 
sal State Banke galite gauti ūbai gerų užtik
rintų pirmų morgičių mokančių 6-tų nuošimtį, 
kurie yra ne ant ilgo laiko ir ant gerų nuosa
vybių.

Černausko Darže, Justice
Park, III. 79 St. ir Archer Ave^ 

Gros dvi Orkestras: 
Vytauto Orkestrą ir 
Budriko Radio Orkestrą 
Vaidylų Choras ir
Visi Artistai Kurie Dalyvau

ja Radio Valandose
W. C. F. L. ir W. H.' F. C.’

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. A. Draugelis prisiuntė 
pasveikinimo telegramų.

—Mle.

paskirta dovanoms. Dalyvaus 
visi Radio Kontestantai, kurie 
dalyvavo Ashland Boulevard 
Auditorijoj, kurio gavo $1,300. 
dovanomis.

Iii tol llll.l —I IHtii I.KI^IiiIhį   '■llil m Hllib llll ft'l ii! lįltlžu^įin 

šį Settlementų organizavo, lie
tuviai kartu su ja tų darbą 
pradėjo. .

Lietuvos konsulas p. A. Kal
vaitis įteikdamas Mary McDo- 
wcll Lietuvos Valdžios prisiųs
tų orddhų pasakė, jog Lietuvos 
Valdžia įteikdama jai Gedimi
no ordenų išreiškia jai savo 
pagarbų už jos altruizmų ir 
pasišventimų abehios žmoni
jos labui, ir kurių tarpe buvo 
nemažai lietuvių susilaukusių 
iš jos .paguodos žodį ir pagal-

Bus Išdalinta $300.00 Dovanomis

nos: 
antra- 
ketvirta 
vanų gavo p

Buvo savo rųšies margučių 
kontestas. Už gražiausi ir tin- 
kamiausį “Margučio” piknikui 
padirbtų margutį, meisteris ga
vo $10.00 Tuo meisteriu esan
ti moteris, kurios margutj 
sprendėjai pripažino prizo lai
mėtoju. Margutis (kiaušinis) 
padarytas paprastu budu: ant 
lukšto išbraižyta lietuviška 
kaimo stubelė, darželis, šulinio 
svirtis, medžiai, o ant medžio 
viršūnes vanago liždas, kuria
me matosi kiaušiniai ir pats 
vanagas. Buvo ir daugiau įvai
rių margučių, bet tik šiaip sau 
gražiai, padaryti, gi šis buvo 
specialiai padarytas dėl “Mar- 

I gučio” pikniko.
P-as Vanagaitis po piknįko 

linksmas jaučiasi.

Praeitų sekmadienį černaus
ko darže įvyko “Margučio” 
piknikas, žmonių buvd daug— 
sako, apie, pusketvirto tūks
tančio. Iš ryto atrodė, jog bus 
lietaus, bet vėliau oras pasi
taisė. Dauguma publikos suva
žiavo tiktai po pietų.

černausko darže šį pavasarį 
“Margučio” piknikas gal buvo 
pirmas piknikas, todėl ir žolė 
graži, medžiai išsprogę ir gam
ta kvėpuojanti jaunumu ir gra
žumu'.

Buvo muzikali s programas, 
kurį išpildė ’ patys artistai— 
dzimdziai: A. Vanagaitis ir J. 
Olšauskas, pagelbstint “Vaidy
lų” ..chorui ir Jozavito orkest
rui. Buvo įstaisyti ir garsia
kalbiai, kurie davė galimybės

girdėti programų lauke ir to
liau nuo estrados.

Taipjau buvo duotas dova- 
pirma dovana— $50.00,
— $25, trečia,— $10.00 ir 

$5.00. Antrųjų do- 
Pocius.

Trečiadieny, gegužės 27 d. 
Chicagos Upiversiteto Settle- 
mente grupė lietuvių susirin
ko pagerbti Miss Mary McDo- 
well už jos nuoširdų pasidar
bavimų ir užtarimų tų, kurie 
kartais ir bevilčiai kovoja to
je dalyje miesto, kurių Up- 
ton Sinclair pavadino “The 
Jungto.”

Lietuvių grupė susidėjo iš 
pp. Kalvaičių, p. J. Varkala, 
kurio iniciatyva šis susirinki
mas dalinai įvyko, pp. Hert- 
manavičių, p. A. Lalis, Dr. ir 
p. A. Davidoniai, p-lė L. Gai- 
žaitė, ,K1. Jurgelionis, advoka
tas K. Gugis, pp. Blinstrupai, 
p. S. Petrulis, p. Zolp, p. Ko- 
niaiko, M. Vaidyla ir M, Jur- 
gelionienė.

Adv. K. Jurgelionis anglų 
kalboje pasakė šiai • prograi 
pritaikytų, gražių prakalbų. 
Priminė tuos laikus, kaip 20 
metų atgal kuomet Mikas Pet
rauskas, Jonas Šileikis, A. Pet
raitis ir kiti, kurie jau Chica- 
goje nebegyvena, tankiai su
sitikdavo tume pačiame Settle1- 
mente ir ne vienų smagių ir 
rimtų valandų kartu su Mary 
McDowell pergyveno.

Miss McDovvell lietuvius la
bai gerai pažįsta. Ji yra bene 
vienintelė Amerikone, kuri ar
čiaus su lietuviais sugyveno ir 
juos geriaus pažino. Kas tai 
susirinkime * pastebėjo, jog 
virš/30 metų atgal kuomet ji

SLA. 6 Apskričio 
konferencija

UNIVERSAL 
vakortes ant visų linijų ir suteikia patarnavi
mų ir prirenginių dokumentų veltui. Universal 
State Bankas išduoda draftus ir Travellers 
čekius keliaujantiems, kurie yra išmokami 
Lietuvoj doleriais arba litais be nurokavimo ir 
iškaščiu.

Nedėlioję, gegužės 31 d. iš 
stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 
įh\Jpietų, su gražiomis daino
mis. Antanas Vanagaitis ves 
programų, kadangi Budrikas 
patsai bus piknike ir priims 
svečius. Programe dalyvaus 
Juozas Olšauskas, Stasys Rim
kus ir ponia Elena Rakaus
kienė. Budriko radio orkestrą 
grieš grynai lietuviškus šokius 
ir melodijas, o kolei ši orkest
rą grieš per radio, tuo pat lai
ku, kita garsi Vytauto orkest
rą, grieš piknike. Tokiu budu 
po programui piknike grieš 
dvi orkestrus vėliausius ame
rikoniškus ir lietuviškus šo
kius.

Katrie atvažiuos iš ryto į 
Radio Piknikų Chernausko 
darže, (79th ir Archer Avė.), 
galės piknike girdėti radio 
programą, nes bus įtaisyti 6 
garsiakalbiai (Loud Speak- 
ers) ir mikrophonas.

Klausykitės radio progra- 
mo Radio Piknike. Po radio 
programų visi artistai su »Va- 
nagaičiu ir Olšausku priešaky,

DR. B. M
Specialistas

JO KAINA YRA TEISINGA IR PRIEINAMA KIEKVIENAM --NE 
DIDESNE UŽ TĄ, KOKIĄ ŽMOGUS IŠGALI it sutinka mokiti. 

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

- augšto, Chicago.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų; priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Pasitarimai kasdie nuo 10 A. M. iki 5 P. M., Nedėlioj 10 A. M. iki 1 P.M. 

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

BANKAS moka 3-čią 
taupymui pinigų.

Lietuviai Susirinko 
Pagerbti Mary 

McDowell

nesutinka 
Rūgis dar 

kad skirtumas skai- 
pra- 
apie

tus atgal namo į tų kuopų, ku
ri juos siunčia, kad nebetruk- 
dytų konferencijos darbų, lei
džia lošti mažai kam vertų už- 
si varinėj imu sportų.

Vis tik konferencija triukš- 
mininkams davė antakį, paša
lindama juos iš revizijos komi
sijos. Bet ar kerštininkai susi
pras, abejotina?

Kitame susirinkime
vėl savo giedos. Man 
kad negali pora delegatų truk
dyti visos konferencijos darbų

Irgi delegatas.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat

mentai
Švediškas Mankštinimas it Etektri- 

kinis Masažas.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisyme, Šalčio ir 
taip toliaus, su elektrikiniais prietai
sais. Vfoletiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

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

Moterų 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 vai. nakties. 
Nedėliomis nuo 8 iki 2ros vaL 

po pietų.
Phons Boulevard 4552

Kaip jau “Naujienose 
rašyta, gegužės 24 d. įvyko 
SLA 6 Apskričio konferencija. 
Kadangi nutarimai jau buvo 
minėti, tai čionai noriu tik 
supažindinti “Naujienų” skai
tytojus su pačia konferencijos 
eiga ir su ta taktika, kaip kai- 
kurie konferencijos delegatai 
svarstė visuomeniškus reikalus.

Perskaičius protokolų tuojau 
atsistojo p. Semaška ir pradė
jo šaukti, kad protokole netei
singai užrašyta nutarimas apie 
revizijos komisijos raportų. 
Esu nutarimas buvęs, kad re
vizijos raportų atidėti sekan
čiam susirinkimui, kad per tų 
laikų kartu su valdyba galima 
butų išlyginti skirtumų dėl 
$33.75.

Kiti aiškino, kad protokolas 
užrašytas teisingai, nes įneši
mas buvęs priimtas, kad revi
zijos komisijos raportas su val
dybos patarimais butų priim
tas. Ant galo, kokiai valandai 
laiko praėjus besiginčijant, 
protokolas priimtas SU pataisy
mu, kurs skamba, kad revizi
jos komisijos raportas buvo 
išduotas vien tik su tikslu ap
kaltinti valdyba.

Vėliau prie naujų reikalų Se
maška vėl reikalauja, kad jų 
raportas iš naujo butų disku- 
suojamas, nes esą 
skaičiai ant $90, ir 
prideda 
čiuose yra ant $120. Vėl 
sideda ginčai ir diskusijos 
gera valandų laiko.

Reikia pažymėti, kad 
klausimas yra svarstomas jau 
trečioj konferencijoj ir tik pa- 
sidėkojant trims Northsidės 
kuopos delegatams, kurie turi 
ypatiškų kerštų pr\eš Apskri
čio valdybų, laikas kelintoje 
konferencijoje gaišinamas be 
tisklo. '

Perdaug jau tolerantiški de
legatai, kad pakenčia tokius 
pašalinių keliamus triukšmus. 
Vietoj pasiųsti tokius delega-

Širdingai Visus Kviečia
JOS. F. BUDRIK KORPORACIJA

NEW PROCESS BAKING COMPANY
KUCHINSKAS BROS., Savininkai •

Lietuviai Remkųe Lietuvių Įstaigas

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

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street 

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

Sergantys Žmonės yra Kviečiami Pasitarti 
Dykai su Dr. Ross apie Bile Kokių Ligų 

ar Silpnumų.
Nervinės ligos, prastas kraujas, reumatizmas, inkstų, pūslės ir privatiški 

pakrikimai yra išgydomi Dr. Ross.
Geriausias Amerikos ir Europos Gydymas 

m Jo trijų dešimtų metų specializavimasis chroniškose, 
v nervų, kraujo, užsikrėtimo ir privatiškose ligose yra iiž- 

tikrinimas tiems, kurie yra reikalingi medtkalės pagel- 
bos, kad jis suteik? jiems geriausius žinomus gydymus.

Jeigu jus turite prastą Kraujo pakrikimą ar sifilį, atei- 
kitę pas Dr. Ross ir išsigydykite pirm negu paraližius ar 
smegenų pakrikimas jsfsės. Nesirūpinkit, ateikit tuo jaus. 
Sifilis, gonorėja ir užkrečiamos ligos išgydomas atsa- 
kančių ir užtikimu gydymu. Tūkstančiai už savo gerą 
sveikatą yra dėkingi Dr. Ross gydymui.

ROSS Speciali IN-MO-RAY treatmentai sugrąžina vyrišku
mą silpniems vyrams.

Justice Park, III
Pradžia 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

, Tai gardžiausia balta duo
na. ‘t Tinka pasidarymui 
valgiii piknikams ir i dar- 
]>ą einant, 'kaipgi ir

TjH hiams niokyk-
l°s’ lnot*nos Pa- 
duoti jiems skanų užkan-

— Green Mill Duoną,
I fHK\M kur* yra Pagaminta taip 

WĮjį[įM0kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
c DUQNĄ

M. BLACKSTONE 
SUPPLY CO., Ine. 

853 W. Lake St.
Tel. Monroe 0825

PILNAS PASIRINKIMAS GARU ir 
KARŠTU VANDENIU APŠIL

DYMO PLANTŲ.

Mes taipgi galime parų- (iltĮttTTI]1 
pinti pilną įrengimą dėl . I j 
paprastos penkių kamba
rių bungalow. įskaitant 
boilerį, radiatorius, pai- Į 
pas. fittingus ir valves, 
už $2 5 9.50. Mes taip- I 
gi paskolinsime įrankius, 
kad patys galėtumėt įsi- u
vesti. Mes taipgi gali- 
me parūpinti pilnus * 1|| 
plantus su pirmos klesos 
vartotomis medžiagomis už didelį su- 
taupimą.
'' Patelefonuokite mums ir mnsų in

žinierius atsilankys ir dykai apskai
čiuos.

Žemas klozeto autfitas $13.00. 
Mes taipgi parduodame naują ir var
totą plumbingą.

Atdara nedėliomis nuo 9 iki 12 
vai. dieną.

....* .......
Radio Artistai ir muzikantai 

jumis linksmina per Radio jau 
kelinti metai, palinksmins ju
mis ir šiame puikiame piknike. 
Čia bus suruošta šimtai įvai
rių pramogų:

Ristynčs, Boksininkai ir ki
tokios žaismės. $300.00 prizų

šiame Milžiniškame Piknike dalyvaus visi žymesnieji Radio Artistai. Bus įtaisyti visa 
me darže garsiakalbiai. Muzika grieš nuo pat ryto iki vėlai vakaro. Kiekvienas atsilan 
kęs turės didžiausio smagumo ir dar turės progos laimėti puikių DOVANĄ.

■ . . ■ > *' ' I ■■ ■■I ■■ -1. • ■ AgiLv / 1

atpiškės j pikniko daržą ir te 
nai jumis palinksmins. — B.

■
111 ■ iv■

. ' v,’. '
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•

J. * L'. ■:, ■ ..... ..... ..
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Lietuviai GydytojaiGraborial

Roseland
Išvažiavo Lietuvon

9252

SPORTAS
šiandie risis Požėla

namie

Advokatai

Oną KukJuozapo

arvotas 1^532

Street

S. D. LACHAVICH

vairus Gydytojai

jįrM

Namų Te!

2724 West lllth Street

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic

K U S 
<ing Co.
Pakorny

Roseland ir Town of*,Lake lie 
tuvių jauktas loš beisbolų

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

CICERO, ILL

1.646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Musą patarnavimas lai' 
dotuvese Ir.kokiame rei 
kale visuomet esti- sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime ‘iš 
laidą užlaikymui sky

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

J103 S. Hahud St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos t 

nuo 8 iki 2 po pie- 
. tą ir nuo 6 iki < 

9 vai, vakare

Ofisas ir Ąkinių Dirbtuvė

gana geras ristikas ir tvirtas 
vyras.

Svarbiausioj poroj risis Jim 
Londos su Frank Bronowicz.

to, bus dar kitos keturios 
poros.—N.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

41531 So.* Asbland Ai* 
Tel. Boulevttd 3800 

Re*. 6515 AoeŽitMI S* 
T<L Republic 9723

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

šiandie Coliseume įvyks dide 
lės ristynės. Risis mėgiamas 
chicagiečių ristikas Karolis Po
žėla su franeuzu Don De Long. 
Sakoma, kad franeuzas esąš

' “ po tėvais Burnikaitę,’ 2
Klemensą it Vytautą, dėdę ir dėdyną Kasparavičius, pusseserę 

o Lietuvoj tėvą ir motiną, brolį Bronislovą 
Antaniną Masokienę, Kazimierą Gricienę, Liudoviką ir

Elektros darbininkų 
streikas

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS , J 
GRABORIUS CHICAGOJ , 

Laidotuvėse patarnau- 
OjjMS ju geriau ir pigiau, 

begu kiti todėl, kad 
pnklausau prie gra- 

bų išdirbystės.
įUkV OFISAS: 

668 W. 18tb Street 
įįgBT Tel. Canal 6174 

’ SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088
Grįš liepos mėnesio 

pabaigoj.

GRABORIUS IR UALSAMUOTOJAS 
Didelė ir gražiu koplyčia dykai

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome į Visas Miesto D&lig 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ane. 

kampas 4/th 8t. 
Tel. Boulevard 6487

MTYTIT TQ įMUUJuIO 
Hirūrgaš

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. T. D 
gydytojas hj. _ ..... ....

4142 Atcnoc Avenue

Valahtfos 11 ryto Iki 1 po pietą, 2 iki 
4 it 6 iki 8 vąk< Nędeliom nuo 10 

iki 12 dithą.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

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

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

Tel. West 2860
Namą telefonas Brunswick 0597

A. A. OLIS 
R. A. VASALLEPhone Canal 2118 

Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. I* YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Aut. 
i, Valandos : 2-—4 po piet , 

Phone Lafayette 0098

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

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

Tel.. Kenwood , 5107 
VALANDOS: .

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
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 

Nedėlioj pagal sutartį

Sekmadienį, gegužės 31 die
nų aikštėj prie 95 St. S. Michi
gan Avė Golden stariečiai loš 
beisbolą su Moly Cross jauktu. 
Losimas prasidės 2:30 po pietų.

Kaip G. stariečiai taip ir Mo
ly Cross jauktai gerai beisbolą 
lošia. Todėl turiu už garbę 
pakviesti lietuvius atsilankyti 
pažiūrėti lošio kaip dviejų ko
lonijų lietuviai susikibs beisbo
lo lošime, ir katra kolonija lai
mės lošį.—Busteris.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietą 
nuo 6 iki 8 vai.’ vakare.

» Rez. Tel. Kenwood 5107

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Saite St Room 730 
Tel. Central 6890 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ar.

Tel. Prospect 3525^

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

merginom patari
mai dovanak

bai antru kartu sustreikavus 
mies, 
apie 
ros vėlų instaliacijos 3, 4 
vvarduose.

Darbininkai ’ sustreikavo 
to, kad . tapo priimta apie 
neunijinių darbininkų. Majo
ras Germak veda derybas sti 
gatvių darbininkų unijos biznio 
agentu Carrozzo, jėškodmaas 
būdų susitaikinti.

ANDRULAITĖ 

šiuo > pasauliu ge- 
5:45 valandą ry- 

sulaukusi 18 metų 
Bronislava

’orth La Salia St.
alle m»d Madison l

TtL State 27041 44

Skyrius priešais didžiuosius vartus Holy Sepulchre kapinių.

"Amžių Akmens” paminklai. Aukščiausia kokybė. Žemos kainom 
Didžiausias paminklą pasirinkimas Cbicagoje Tel. BEVERLY 0601

....................——  i  

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:

IR CHIRURGAS 
So. Loomis St. 
Blue Island Avė.
12 A. M., 2 to 4 

8:30 P. M.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

, akinių* Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland A Ve.

Phone Boulevard 7589

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse, č kuopigiausia.

Reikale meldžiu ^įsišaukti, o mano 
datbu busite' uz&hėdinti. <

Tel. RooseVelt 2515 arba 251<^

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS:

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

' i’. »'
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ADVOKATAI 
11 South La Saite Street 

Room 1934 TeL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL rak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vietoj 0562 

V ai a udo’ — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vaąalle—Pan„ Ser. ir Pėtnyčios vak.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

. SPECIALISTAS 
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau

4654 S. Ashland Avė.
Tel, Boulevard 7878

Phone 
Hemlock

. Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 • 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakate

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

F*bbne Čatial . 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8: Nėd, 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletbood Avė.

Telefonas- Republic 7868

Tel, Ciceto 1260
DR. GUSSEN

LIETUVIS DĖNTISTAS 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9 

vakare. Nedėliomis pagal sutarę

BRONISLAVA

Persiskyrė su 
gūžės 27 dieną, 
te 1931 
amžiaus, gimus 
Chicagoj III.

Paliko dideliame nuliudime mo 
tiną Oną, 3 seseris 
tienę, Petronėlę Bernotienę ir Sta 
nislavą Stenccl, 3 brolius — Juo 
zapą, Joną, Stanislovą, 3 švoge 
rius ir gimines. £■ . <

Kdnas pat 
^5**50t» W

Laidotuves įvyks pirmadieny, 
birželio 1 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš tfimų į šv. Antano parapijos 
bažnyčią,. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Švento Kazi
miero kapihes.

Visi a. a. Bronislavos Andrulai- 
tės gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patatnavlmą ir atsisveiki- 
nimą.

Nuliūdę liekame,
Molina, Seserys,. Broliai, 
Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Butkus, Tel. Canal 3161.

Mykolas Masiokas
su šiuo pasauliu gegužės 27 dieną, 4:50 valandą ryte 

sulaukęs 36'*^pi<tų amžiaus, gimęs Ramygalos parapijoj, Masiokų

Physical Therapy U Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

'■__ Įvairite Gydytojai
Office Phone Canal 1912

”DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS

Office 1724 
kamp. 18 ir 

Valandos:'10 to 
S 7 to

Res. Phone Fairfax 6353

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso' valandos 10 ryto iki 8 Vakaro.
Residtnce Phone Hemlock 7691^

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį * ' 
Tel. Boulevard 7820 •

Namai: i

6641 So; Albany Avė.
Te!. Prospect 1930

Phone Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

suteikia 
barzdaskutyklos 
—w komfortą 

skutimos

v

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)' 
lietuvis Advokatas 2

105 IV. Adams St., Room 2117
s Telephone Rąndolph 6737

Vakarais 3151 W. 22nd St. nuo 6<4
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Repteblk 9600

Telefonas Yards 1138 z

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška KokplyČia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems relka- 
, lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. '

PRANCIŠKUS LĖKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 27 dieną. 11:30 valandą ry
te 1931 m., sulaukęs apie 43 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Tau
ragės apskr., Kaltinėnų parap., Mi- 
laičių kaime. Amerikoje išgyveno 
20 metų. Paliko dideliame nu
liudime dukterį Eleną. 4 brolius-r- 
Zenoną ir brolienę Domicėlę, Alek
sandrą ir brolienę Marcelę, Vladis
lovą ir brolienę Kostanciją, Vikto
rą ir brolienę Eleną ir gimines 
Amerikoj. Lietuvoj brolį Stanislo
vą ir seserį Juzefą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi Masalskio 
koplyčioj, 3307 Aubuęn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
birželio 1 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, • o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Lėkio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse it* suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Broliai, Brolienės 
ir giminės. 1

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

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.
Ilgai Užsitęsusios Ligos
Slrdicifl. PlauCių, Kraujo pakrikitnąi te&min* 

gal gydomi. Akių. Ausų, Nosie* 
Ir Gerklės.

Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMON
V 440? Norih Kedzle Avė. 

Ind. 0033
Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 6 Iki 9.

Persisky 
1931 m», : 
kaime, Panevėžio apskr.

Paliko dideliame nuliudime moterį Petronėlę 
tunus — f“ 
Jadvygą Paullkienę ir gimines 
kunigą. 4 seseris 
Oną, dėdę Antaną Narsutį ir gimines, 

h
Narys švento Izidoriaus, Saldžiausios šird 

draugijų..

Kūnas pašarvotas, randasi 8857_So. Houston Avė.
Laidotuvėsii įvyks pirmadiet^, birželio 1 dieną^ 8:00 vai. ryte iš 

" ’uozapo JHttiąjot-bažnyčią. So^ CbifAgo, Jkurioję ^uįbus 
už vėtioflio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Švento

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiettyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

COt, Washington and Clark. Su. 
Ofiso Tel. Central 2978* 

Namą Tel. Hyde Park 3395

Tek Yatds.1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-u4, huo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO 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 13
Rez. Telephone Plaza 3303

Namą Tel. t<avenswood 1664

Dr, J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Milufaukee Avė.
(kampas North ir Damen Avės)
i Tek Bruųswick 8381 

Utarft.* KetV. ir S u bd to mis 
Ofiso valandos:-1-3 ir 7-8 p. m.

Nedėliomis pagal tusitarlmą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas*. 3103. So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietą, 7—8 rak.
Nedėliomis ir šventad. 10—13 diena

darbininkams, skaičiuj 
0, kurie dii\bo prie elekt- 

ir 5

na m __
gedulingos pamaldos 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Masioko giminės, drabgai ir pažįstami esat nuo 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, .

Moteris, Sunai, Dėdė, Dėdyna, Pusseserė ir Giminės. .

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

BŪT 
U n de r t ii 

Wm. $

710 West?
Tef. Canal 3161

?..■ - " ■___________r

J. Lulevičius
GRABORIUS M 

BALSAMUOTO4AŠ 
Patarnauju laidotuvl- 
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui. <

3103 S. Halsted St 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuvės Akušerės

Rezidencija Tel. Midvay 5512 ic 
Wi!mette 195 '

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS '

Oakley it 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedčliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkau ir

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. ▼.

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidarmtatyje 
Room 34 HAMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 

Mes visuomet teikiame širdingą* simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra IhJ^ausiai reikalingas., 

J. F. EUDEIKIS & Ū0. 
jVSV GRABORIAI

. r ■ Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Viii TMunl, YĄgDS 1741 ft 17^ ,;

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 me
tui kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus jvRty ir kitokius elektips 
t>fictdisus»

,' Ofisas ir Labo ratorlja t
1025 18,t h St.i netoli Morgan St.

Vatandoil nuo 10—12 pietą ir
• nuo 6 iki 7:30 Vii. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai . 

OFISAS
4729 South Ashland Ade., t lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
▼ai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 V. dieną

Phone Midway 2880
........— -— —...... -  - -

Ph«ne Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
| 1145 Milufaukee Avenue

Valandos: 12 Iki 2 Ir 6 iki 8 P* M- 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį*

Musų pastatytas paminklas Sv.’ Kažimiero kapinėse

HAYES MONUMENT COMPANY

Grabotiai
A* PRABISH 

Lietuvis Graborius

Vakar buvo pavojaus, kad su 
stos visi Chicagos elektros dar

nCHING U MSHED 
DM H

If itehinff, burnlng akin mukęs Hfo • 
unbearable, quickly apply Žemo, tho 
soothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousanaa find that Žemo 
bring»swift relief from Itching, helpa 
to draw out local infectlon and re- 
store the skin to normai. For 20 years 
Žemo hAs been clearing up skin, re- 
lieving pimples, rash and other skin 
irritationa. Never be without it. Sold 
everywhere—35c, 60c and 41.00.

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Ądvokatas

Iki 3 Vai. kortuose — nūd 3 iki 4 
Subatomis nuo 9 Uu 9 

52 East 107th St 
kampas MichigaųZ Avė..

Tel. Pullman 5950—naftų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Deafborn St 
Ketvergais ofįdsi nždaryd.

.............  ..i it 1............................ ...

John Kuchinskas
Lietdvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. , 

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

Seredoj it Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

PROBAK

(PROBAK BLW£)



Tarp Chicagos 
Lietuvių

'‘Naujienų” piknikas
Nedėlioj, birželio 7 d., įvyks mil

žiniškas “Naujienų’* piAni- 
kas šauniausiame ’Cook pa
vieto darže

visą daržą.
I ietuvini iš visų tolimesnių ir 

artim.-anių kolonijų rengiasi 
atvažiucCi į pikniką. Kai kurios 
kolonijos (pavyzdžiui, Indiana 
Harbor) net įsižeidė, kad jos 
nčra kviečiamos, kaip vienas 
korespondentas sako, toj “Nau
jienų” šventėj dalyvauti. Mes 
galime tik tiek, pasakyti, kad 
Indiana Harbor ir kitos kolo
nijose yra “welcome”: daržas 
didelis, vietos užteks, o tnes pa
sistengsime kuo. geriausia pri
imti ir palinksminti.—Kvieslys.

while returning 
litis picnic, Sun-from the Margutis 

day nite. Ile sustained a nose 
fractura and an ūgly, 
wlfich may disfiguro him 
life. Every nite scores of 
Marons go up to see him 
the Iloly 
woe imto 
the deed.

gash 
for 
the 
at 

andCross Ilospital 
those responsible for

........... ............. .. . ......... . i.................. i ■ \ r' ■ ■ •- ■ 
and was materially aided b,y. 
his matos. Pole Brown starred 
at bat, gnrnering two doublos 
and a single:

Decdratįon Day they play 
ithe Justice Park Boosters at 
Justice Park. , '

Sunday they play the strong

and a Mes

ithe
Justice

Sunday
Greyhounds pine at.Gage park
3 P. M.—A. R.

-r?-!* *! ...... i 8
; - **• 

Tel, Lavvndale 1385 

Polisky Bros. 
MATRASAl 

dirbame ant užsakymo gerai 
ir kokiu^ tik kas nori. 
4039 W., 16th St., 

CHICAGO 7

pigiai

jjaL
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CLASSIFIED ADS
Rakandai* įtaisai

For Sale
Ūkiai- Pardavimai

“Naujienų” piknikas jau vi
sai arti,— jis įvyks nedėlioj, 
birželio 7 d. “The Oaks” darže. 
Kam teko darž? būti, visi su
tinka, jog tai šauniausias dar
žas Chicagos apielinkej. Dauge
lis prisimena jį iš pereitų me
tų, nes ten Margutis turėjo sa
vo pikniką.

šauniame darže bus ir šau
nus piknikas. Iš Bockfordo at
važiuos Adomas Smith, lietu
vių pasižymėjęs boksininkas. 
Apie jį laike “Golden Gloves” 
turnamento laikraščiai daug ra
šė. Rašė, kad jis yra tikrai 
geras boksininkas. Adomas bok- 
suosis su graiku Lodos. Bu$ 
kelios poros ristikų, kuriems, 
taip sakant, vadovaus vetera
nas Bancevičius.

Ir tai dar ne viskas,
daug įvairių įvairiausių pramo
gų. Skambės muzika, o garsia-

TheEnglishColumn

Marųuette Murmors
John Dubiske

areThe Marųueittc Maroons 
banding themselves to avenge 
the wanton attack on the per- 
son of John Dubiske. He was 
slugged aeross the face with 
a n automobile wrench by per-

Bus
Skelbimai Naujienos? 
duoda naudą delte; 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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. LAWRNA1TIS

PRANEŠIMAS
Siuomi pranešam, kad mes atidarėm biznį naujoj vietoj, pusė bloko į pietus 

nuo St. Svilainio Visus pažįstamus kviečiam atsilankyti į musų užeigą.

AGNĖS ŠIDLAUSKIENE 
TADEUŠAS JANUSAS

87 St. ir Kean Avė., Justice Park, III.

Kviečiame Atsilankyti j Tautiškas 
Kapines

Gegužes-May 30 
Kapų 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. *

Programą girdėsim per “loud-speaker”, kurį įtaisys 
p. Budrikes. 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, kuri rengia Lietuvių Tautiškų Kapinių lo
tų savininkai. Bus gera muzika ir galėsime smagiai 
pasišokti. %

Visas nuo pikniko pelna's skiriamas kapinių naudai.
Todėl gerbiamoji Lietuvių visuomenė nepamirškite 

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

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

Rusiškos ir Turšikos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loub Avė. 
CHICAGO, ILL.

VYISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus
Daktaras /

Kapitonas 1
Specialistas išj|

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 26 METUS.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 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 jie jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metą ir išgydė tūkstančius hgonią. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki | 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomh nuo 10 ryto iki 1 .yaE 
4200 West 26 St., .kampas Keeler Avė., TeL Ctawford 5573

Baseball
..i

The Marųuette Maroons; 
SLA. G^. 260 dcfeated ithe 
strong WiĮIow Springs team at 
Willow Springs by a score of 
6 to 3. The game went ęleven 
innings featuring a brililant 
ninth inning rally by the 
Maroons to tie the score. Lefty 
Schnukas pitebed a great game

PRANEŠIMAI
Draugija Šventos Petronėlės

i
Rengia išvaiiavimą, kuris 

atsibus Nedėliojo# gegužes 31 
d., prie Kučinsko vietos, prie
šais Tautiškas Kapines. Kvie
čiame visus skaitlingai atsilan
kyti. Del visokių žaismių tu
rime ir dovanų dėl išlaimeji- 
mo. Taipgi bus gera muzika, 
prie kurios , galėsite smagiai 
pasišokti ir laiką linksmai 
praleisti.

v Kviečiame širdingai
Draugija Šv. Petronėlės.

North Side. — SLA 2261 kuopa 
laikys savo pusmetini susirinkimą, 
antradieny, birželio 2 d., 7:30 v. v., 
Association Hotise. 2150 W. North 
Aye. Visi kuopos nariai yra »kvie- 
čiami skaitlingai atsilankyti, nes šį 
kartą turėsime daug naujų dalykų 
apsvarstyti. —Sekretorius.

Keistučio Spulką
'—T—■

840 West 33rd Street, Chi-į 
cago, atidarė 120 Seriją Gegū-: 
žės 7tą, dabar yra proga pra-į 
dėti taupyti savo uždirbtus 
centus. Keistučio Spulka nuo 
1897 metų pagelbėjo lietu
viams sutaupinti milijonus, ir 
pagelbėjo tūkstančiams žmo
nių įsigyti nuosavus, namus, 
lengvu budu mokant po mažą 
sumą į savaitę.

Jeigu dar nepradėjote tau
pyti Keistučio Spulkoje, tai 
dar nepervėlu, nes teisių kny
ga neužgina nė vienam taupyti.

Pranešimas Piknikų 
Rengėjams

Kas tiktai v rengiate šią 
vasarą piknikus,. nepamirš
kite vartoti iš Lfetuvos BI
RUTĖS skanias saldaines. 
Birutės saldaines labai tin
ka lošti lygiai-nelygiai ir 
duoda DRAUGIJOMS labai 
gražų pelną.

Todėl, gerbiamieji, rem
kime savo pramonę, ir var
tokime Birutės saldaines. 
Meskime paprotį vartot 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. Visados ^kreipkitės 
pas:

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted Street

Tel. Victory 6122 
CHICAGO, ILL.

, __s-__________ \----------

CLASSIFIED ADS

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

EXTRA

5 ir 10
EXTRA

Bučerių ir Groterriinkų mėnesinis Su
sirinkimas (vyks gegužės 28 d., 8 vai. 
vakare, Chicagos /Lietuvių AuditOtijoj. 
Prašau pribūti yisų, nes .randasi daug 
reikalų aptarti

Roseland. ___ ___
draugijų, kliubų ir kttopų nerengti išva
žiavimų ir piknikų birželio 21 d., nes 
tą dieną Liet. Scenos Myl. Ratelis ren
gia savo grąžą basket pikniką Jr Dam
brausko farmoj, Will0w Springs, III., 
kur bus gera muzika, šokiai, užkan
džiai, gėrimai ir, tt.. Visi .kviečiami 
rengtis dalyvauti, tatųe piknike.

1 ' — Komisija.

Visas Brighton Park ir jo apielinkė 
žino, kad F. Sabaliauskas, /2957 W. 
39th St., yra geriausias batų taisytojas 
— tikras batų daktaras. Paveskite jam 
pagydyti ir savo Sergančius batus - 
išgydys ir batai vėl bus kaip nauji.

' ..V'-

ir Groserti 
{vyks gegužės 28 d 
licagos /Lietuvių AuditOtijoj.

Rašt. J. Balchunas.
• *. “

Prašome Roselando

jis

-... .. ■■ ' a ..1,1,^. .i ,i i.,,,........  ,„>—,.1,1.,,

•JS ! oąoją %
•aAV uinųny

NOLLV1S 1 r 
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stutuaiunjsoą svui
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Phone Humboldt 8559

Room 704-705
1608 MI^WAŲKEe AVĖ., CHICAGO

;• ',*1 . •
Speęlallstaa gydyme chroniškų fr nauju li

gų. Jei kiti ncgaUJo jumis išgydyti, atMlant 
kyklt pas mano. Mano pilnas itegzaminavi* 
mas atidengs Jūsų, tikrą ligą ir Joi a6 apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikatą Jum* augryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuri* neklaus jūsų 
kur ir kas jums skatida,, bet pats pasakys 
po , galutino iSegzamUiavlndo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
IV. Jackson Blvd., netoli Stata 

Kambačya 1Q16 
Imkite* -Įltvątorių 

CHICAGO,^ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lO ryto iki 1 po 
pietą, nub 5 jki 7:30 vakaro. Nedė* 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų. f

20 Sr.

’ Phone Virginia 2054 t 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 Šo. Rocktvell St, 

ČHICAGO. ILL.

Mes PERKAME
Lietuvos Ląisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIĄ, begu visos ki
tos įstaigos Amerikoje — 
£80.00 už $100 vertės Bo
ną ir $40.00 už $50 vertės.

Atsilankykit ypatiškai 
arba r prisiųskitę r egi s- 
truotame laiške, tudj gau
site bankosČekį.

Prirengiame'dokumentus ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visą ekskursijų rengiamą 
per Lietuvių Laivakorčių Agentą 
Sąjungą. ■ '"*■

Siunčiame pinigu* Lietuvon.

John J. Zolp
4559 Sę. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

Educational
Mokykloa

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street
--------- O--------

Personai
Asmenų Ieško

Juodieji inkštirai, spuogai pabalinami ant 
visados, taipgi visokie odos ištarimai.

SOUTH-PARKWAY L AB.
403 E. 61 St. 

Normai 6303 
Valandos 10 a, am. — B p. m. 

7-9 p. m.

AKRŲ BARGENAI

Situation Wanted
Darbo Ieško

$500 cash, $25 į mėnesį nu
pirks 5 ar 10 akrų žemės plo
tą prie Archer Avė. ir 135th 
Street, arti Lemont, III. Idealė 
vieta dėl vištų ir kralikų for
mų
kelio. Kaina $295 už akrą ir 
aukščiau.

Prieina prie cementinio

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
Šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien Ir jums padėsime įsigyti abelną 
mokslą. . . _ _
kai busit abdnai ir visosė- mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla i 

J. P. OLEKAS, Mokytoju * 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

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

Musų mokyklos nauja sistema 
greitai užbaigiama pradini ____________ __ ____ __ j 

Amerikos Lie-

’Ateikite įsirašyti 
jums padėsime įsigyti abelną 

Savo buVį žymiai pagerinsite,

JAUNA moteris su patyrimu paieško 
darbo už saleslady grosernėj. Atsišau
kite laišku. J. S. 2204 N. Leavitt St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA moteris namų darbui, 
sykiu gyvenimas. 3248- So. Lime St. 
Tel. Boulevard 1628.

JOSEPH TOMALA
Savininkas

2650 W. 51st Street ■

For Rent

Financial '
Finansai-Paskolos 

ww^r-«^^*^**w*^ww*w>vzw^ww****w*^^w^***^^******^^^ 

PINIGAI
Mes ikolinam nuo $50 iki $300 

Neimant komiso 
Nuošimti* mokamas ant neišmokėto* 

sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

RENDAI 3 kambariai dėl mažos šei
mynos arba pavieniui vaikinui. 2622 
W. 69 St. Tel. Prospect 0833.

RENDON 6 kambarių flatas šviesus, 
ice box ' “shower bath”. Pigi renda. 
6842 So. Talman Avė. .

PARDUODU UKIUS 
visokio didumo, visokiomis kainomis, 
visokios žemės.. — prie molio, juodže
mio ir taip toliaus. Duodu patarimus 
dykai tiems, kurie turi mažai pinigų, 
ir nori fannas pirkti, ar randuoti.

Klausdami patarimo įdėkite 2c stem- 
P* Rašykit. 

JOE. J. RIMKUS 
Irons, Mich. 
- ------ O—

• k . *
PASKALOS ant bonų, šlako ir kilų vertybių 

. P. . A. CASWELL. 
, 100 W. Monroe St.

Tel. Franklln 3405 ,,Q   —.

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

REAL ESTATE BONAI PERKAMI. 
PARDUODAMI »r įkainuojami; ge
riausia cash kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY, /

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664

KADA BUS REIKALAS 
Mes mielai paskolinsim jums iki $300 

ANT JŪSŲ ALGOS AR RAKANDŲ. 
Laike musų buvimo biznyje 30 metų 
TŪKSTANČIAI žmonių turėjo su mu
mis reikalų. Jie patapo musų didžiau
siais busteriais ir draugais. Mes turime 
tiktai vieną ofisą, užtikrindami jums 
visokį mandagumą ir gilų ASMENIŠKĄ 
troškimą jums pagelbėti.

T.< WARD . • 
6th floor 
Room 612

8 S. Dearborn St. 
Tel. Randolph 2060

Business Service •
Biznio Patantavimaa. .

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

" BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI •

Mes sudedame rynas. vandens nuovadas, 
skailaitus. Speciale' atida į stogų dengi
mą. Darbas garantuotas. Apskaičiavi
mas dykai.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965 ,z

CHĄMJ&ERS ROOFING CO.
nas darbas musų spetialybė. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
2630 Wallace St., tel. Victory 09,4'3.

Automobiles

i ' ' " ' .*

.............   ■ i .........
________  

....... ...

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

iš radio WCHI stoties, 1490
v ■

. kilocycles

Nedėlioj, Geg. 31 d.
nuo 3:30 iki 4:30 po pietų Chi-

* ' ‘ f ‘ • . .

cagos laiku. * Programas bus
• .. • ■ ■ >. , ■ 

įvairus ir įdomus, susidedantis
iš giesifiių ir kalbų. Vertas iš

girsti kiekvienam

Lietuvių Dn 
Krautuvė

DIDELIS PASIRINKI
MAS PAVASARINIŲ hf 

VASARINIŲ 
DRABUŽIŲ.

VYRAM, MOTERIMS, 
MERGAITĖMS IR H

VAIKAMS jį

Geriausią išdirbėją ta___
žemas kainas. /

JUOZAS PIKELIS
a 2945 W, 63rd St.

. arti Richmond St.
• Tel. Grovehiil 0989

Nedėlibmis atidaryta nuo 9 iki Imai
• vai. no 4 Dietų. <

tavorai už

..

Mhiniiin
■ • ■ ■

■

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
tAftA A j../4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

GERIAUSISGERIAUSIS bargenas Chicagoje. 
Willys Knight, 1928, 5 pasažierių, la
bai gražiai numalevotas, nunikeliuotas, 
nauji raitai ir inžinas pirmos kfesos, 
$350. Šaukite vakarais Roosevelt 8450.

I"1"—V  . I liti ....... . '

PRIVERSTAS parduoti 1930 Ford 
Sport Coupe su rumble seat, pirmos kle- 
sos stovy, išrodo kaip naujas. Lengvais 
išmokėjimais. Tel. Hemlock 8716.

PARSIDUODA pigiai vartotas 
Chrysler coupe, 2 sėdynių automo
bilius. Matyti galima š| vakarą nuo 
6 iki 9 ir nedėlioj' iš ryto iki 12 
valandai. Pirmas aukštas iŠ priekio/

Louis Williams 
8151 Emerald1

RENDON Storas kartu su buČer- 
nes ir grosemės fixttures. Taipgi 
parduodu bizniavę narna arba mai
nysiu ant mažesnio. 4550 S. Marsh- 
fleld Avė. Tel. Lafayette 0591.

'____  . . L-..________

Fumished Rooms
RENDAI kambarys, frontinis, vai

kinui, su visais parankumais; švie
sus, gražiame name, prie mažos 
šeimynos,, arti 2 karų lainių.

3415 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 200 
akrų farma Illinois valstijoj. Mai
nysiu ant namo su nedidele skola. 
Galima gauti ant mažų išlygų. Sa
vininkas, 822 W. Garfiėld Blvd. 
Yards 1828.

ExcKange—Mainai /
GERA proga farmeriams. Mainysiu 

savo 2^flatį ant farmos. Rašykite grei
tai. Fr. Ridlauskas, 4309% W. 63 St., 
Chicago, III. '

-—O-------

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Molt and Kops, 
8 metai vienoj vietoj. Parduosiu pi
giai su patentu savo. Parduodu iš 
priežasties moterės mirties.

2555 W. 63rd St.

MAINYSIU namą ant ūkės. Turi 
būt su visais įrengimais ir gyvu
liais, vertės apie $5000. Taipgi pa- 
ieškau pusininko. Frank Simons, 
6602 S. Fairfield Avė., 2 lubos.

Real Estate For Sale
NamaLžemS Pardavimai

TIKRAS BARGENAS
' • h t

Gaso Stotys (2)
Puikiausiose North Shėre priemieS&ų vie

tose, viena Evanstone, kita Willmette, bu 
koncesijų etanda — Kerai išdirbtas ir rerai 
einantis bizniai. Savininkas turi. paaukoti 
16 priežasties kitų biznių.

BARGENAS UŽ CASH
Reikallngrae greitas veikimas. Telefonuokit 

Greenlesf 9809, ar dėl .platesnių žinių pri- 
siųskit savo vardą, adresą ir telefono nu
meri i Naulienas, ,

4 ‘ Box 1300, 
1730 S. Halsted St.

Paul M. Smith & Co.
. REAL ESTATE ,

t LOANS ^INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom naėua, 

lotu), firmas, biznius visokios rąiies. 
Nėra skirtumo apielinkės įr kur yra ar 
kas yrą., parkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. '

Tek Lafayette 0455 
----o---------

AR JŪSŲ BIZNIS ' 
PARDAVIMUI?

> Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
kurie (raibu t td ir pareidauja. Greitas, kon
fidencialia patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybe roominr house, ra
šo stotys ir garažai. Tel. Del. 9420. Mr. 
Ryan, Rm. 003, 612 N. Michigan Avė.

NAUJAS VVISCONSINO VA
SARINIS KATADŽIUS

MOTERIS priversta parduoti su di
deliu nuostoliu valgomųjų dalykų krau
tuvę; nauji fikčeriai, naujas atakas, pigi 
renda. Atiduosiu už jūsų teisingi pa
siūlymą. 2862 W. 38tb St.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė. 
geriausia vieta ant South Saidės. kitos 
bučernės nėra; biznis kėš. Su mainais 
neatšišaukiu 5656 S. Princeton Avė.

Nepaprastas bargenas, už pusę tikro
sios jo vertės.. Savininkas paaukos vis
ką už $750 4 kambarių namas, por- '
čiai, loiletas vifluje. L- 
dos važiuoti Automobiliu, 
ras, puikus žuvavimas, 
maudymasis. Lengvais 
Tiktai ne žydams.

Rašykite 
Naujienos 

Box 1301. 
1739 S. Halsted 

Chicago.

Pustrečios valan- 
Gražus eže- 

medžiojimai, 
išmokėjimais.

St.,

' PARDAVIMUI abelno taisimo šapa, 
batterių, tairą, radio taisymo ir visokios 
rūšies taisimo, labai pigiai, gerai einas biz
nis. 3545 S. Halsted St. Boulevard 6433

PARDAVIMUI Beauty Shop, South 
West JSidij. . Išdirbtą 9 metus. 5 bude
lių įrengimas. Pigi renda. Barme
nas už cash. Tel. Boulevard 2956.
............................* ■■■—imw.un iu i, ■■■■■n , i i n ■■■—

PARDAVIMUI grošeris, minkštų 
gėrimų, saldainių, pelninga vie^ą. 6 
kambariai gyvenimui. Ne spekulia- 
tįviškas garslnimąs, teisingiausias 
pasiūlymas, pigi kaina. Pasinaudo
kite proga. 8400 Emerald Avė.

PARDAVIMUI geras transferinis 
kampas ir Ice Cream Parlor, cigarų ir 
cigaretų biznis už bargeną — Dviejų 
augštų mūrinis namas, kur yra daktaro 
ofisai ir rendauninkai.

Savininkas nori pasitraukti.

i 2025 S. Western Avė.

PARSIDUODA bungalow su fnrni- 
šiais labai pigiai iš priežasties išvažiavi
mo Lietuvon. 'Kreiptis adresu^ 10519 
Lafayette Avė.

PARDAVIMUI medinis arba mūrinis 
bungalovv, arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. 7019 S. Washtenaw Avė.

PARDUODU bučemę ir grosemę 
su mažu namu. Tel. Lafayette 8780

Farms For Sale
  UkIąi Pardavimui

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

CRANE & M0REĮ.AND 
5604 W. 68rd St.

■ — ' --------------- -- ---------------- -------L ......................................... , - ■

LAIME PRIE DURŲ
50 akrą juodžemio ir molio, muro 

stuba 12 kambarių, didelės barnis, upė 
teka pro stubą. miškas, sodnas, kaina 
$8500; Nupirksi už $2500, įmokėti 
$1000. ( ;

80 akrų su budinkais, gera žemė 
$800.

160 akrų, geri budinkai, gera žemė 
$2900. Matyk šitas ukes greitai. 
40 akrų ant’ cementinio kelio, geri bu
dinkai ir gera žemė, kaina $1500.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

• ■■ ■ ■' r

PUIKUS 4 kambarių namas ant 
1 akro žemės, 1 blokas nuo vieške
lio; gasas, vanduo, elektra; 75 pė
dų vynuogių arbor, pauksnis. $2,825. 
Mažas jmokėjimas, lengvi išmokė
jimai. J. MILKIEVICH, Ogden avė., 
vienas blokas i vakarus nuo Bel- 
mont Road. Tel. Downers Grove 
2192. I

DARBININKO PROGA. Pardavi
mui 3 flatai, cemento pa/natas, lo
tas 37%xl25. Kaina $8,500, išmokė
jimais. Rendos $100 J mėnesi. 7304 
S. Peoria St Kreipkitės 7158 So. 
Carpenter St'

PARDUODU mūrinį 5 papeni
mų namą su Storu, .arba mainysiu 
ant ūkės. Taipgi parduosiu groser- 
nę pigiai arba mainysiu ant auto
mobilio. '3212 So. Wallace St.

BRIGHTON Parke parduodu re
zidenciją 6 kambarių, 2 porčiai su 
lahgaia, fumasu apšildoma, 2 karų 
garažas. 4011 S. Campbell Avė. ,

• PARDAVIMUI 2 flatų, 6-*-6 kam
barių, basemente 4 kambariai, lo
tas 33x125. 2429 So. Crawford Avė., 
Ist floor. ,




