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Ispanijoje Panaikinti 
. Didžiūnų Titulai

Įstatymų žvilgsniu nebebus, kunigaikščių, 
markizų, grafų ar baronų, bet bus visi 
piliečiai

.Steigiamas šalies seimas susi* 
rinks liepos 14 d.

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
3.—Ministerių kabinetas birže
lio 1 d. išleido patvarkymų, ku
ri sliečia specialiai šalies di
džiūnus.

Einant tuo patvarkymu, 135 
Ispanijos kunigaikščiai, 1,230 
markizų, 720 grafų, 110 vis- 
kontų ir 70 baronų, įstatymų 
žvilgsniu, tampa paprasti pilie
čiai.

Vienok privačiam gyvenime 
didžiūnai galėsiu naudotis titu

lais, kaip tai daroma Franci- 
joj.

Ministerių kabinetas paskel
bė taipjau, kad steigiamas ša
lies seimas susirinks liepos 14 
dienų Rinkimai j seimą įvyks 
birželio 28 d. Tose vietose, kur 
ne vienas kandidatas rinkimuo
se negavo 20 nuošimčių visų 
balsuotojų skaičiaus, bus laiko
mi papildomieji rinkimai liepos 
5 d.

Kai dėl karališkos šeimos ti
tulų likimo, tai ministerių ka
binetas nutarė atidėti klausi
mą iki steigiamasis seimas iš
spręs jį.

Chicago, III., Trečiadienis, Birželis-June 3 d., 1931

• [Acme-P. ® A. Photo] 11*^ a 4.t7)
Svarbiausia gatvė miestely Ludlow, California, po gaisro, kuris sunaikino dešimtį trobesių, jų 

tarpe bažnyčią

No. 130
I Hilu 'A

ieji mirti Joc-
kus ir jo trys draugai

Nepatinka miesto kata
falkas .

i Vyr. Tribunol
Kariuomenės teismo pa

smerkti mirti plėšikai Jockus, 
Lengvinas, Kontaras ir K. Ei- 
rošius iš pradžių ketino sta
čiai prašyti Resp. Prezidento 
malonės, bet vėliau apsigalvo
jo ir padavė apeliacijos skun
dus į vyr. Tribunolą. \

Kol kas visi keturi laikomi 
Šiaulių sunk, darbų kalėjime 
griežtoj izoliacijoj, paskirstyti 
po atskiras kameras vienutes 
ir smarkiai saugojami, kad ne
pabėgtų. O Jockus nenustoja 
vilties pabėgti ir, nesislėpda- 
pias, sakosi sprukiąs pirmai 
progai pasitaikius.

Vokiečiai reikalauja 
permainų reparacijų 

mokėjime
Bedarbių šaly yra daugiau 

kaip 4,000,000

7 kareiviai žuvo bom
bai sprogus

JERUZOLIMAS, birž. 3. — 
Francuzų armijos dešimt ka
reivių prie Damsako užtiko se
ną bombą. Vienas kareivių mė
gino bombą išardyti. Ji sprogo 
ir užmušė septynius kareivius. 
Tris kitus sunkiai sužeidė.

Kanada pakelia mui
tų sienas užrubežio 

produktams
Valdžios deficitas siekia $80,- 

000,000; naujų taksų reikės 
jam padengti.

Aukščiausias teismas 
paėmė vakacijas

LEIPZIGAS, Vokietija, birž. 
3.—Federuotosios darbo unijos 
birželio 1 d. priėmė rezoliu
ciją, kuri reikalaują, idant val
džia tuojau pradėtų derybas su 
kitomis šalimis tikslu —peržiū
rėti reparacijų mokėjimą. Ra 
šalies būvis negalįs pagerėti iki 
reparacijų klausimas nebus pa
šalintas.

Panašius reikalavimus išreiš
kė nacionalis vokiečių kliubų 
susivienijimas.

Norima, kad valdžia kovo
tų, idant sumažinti reparacijų 
sumą.

Darbų atžvilgiu, padėtis Vo
kietijoj sunki. Viso užsiregis
travusių bedarbių šaly pasta
ruoju laiku buvo 4,211,000 as
menų. Vien Berlyne jų yra 
500,000.

Nužiūrima, kad artimoj at-. 
eityj pašalpą bedarbiams teks 
sumažini. Ir dar numatoma, 
kad valdžia turėsianti paskelb
ti valstybės tarnautojų algų ka
pojimą.

Areštuota 50 komunis
tų Graikijoj

ATĖNAI, Graikija, birž. 3.— 
Areštuota čia vakar 50 komu
nistų, kurie mėgino įsiveržti į 
parlamentą su protestu prieš 
spaudos varžymą.

Dar nukapos $20,000,000 
išlaidų

VVASHINGTONAS, D. ( C. 
birž. 3. — Patirta, kad agri
kultūros departamento išlaidos 
1932 m. busiančios sumažintos 
$20,000,000.

Priešingi pašto de
partamento taktikai

WASHINGTONAS, birž. 3.— 
Amerikos organizuotų darbi
ninkų vadai reiškia griežto 
priešingumo pašto departamen
te programui, kuriuo manoma 
sumažinti departamento išlai
das $53,000,000.

Jie įrodinėja, kad šio sutau
pomo taikoma atsiekti darbi
ninkų kaštais. Girdi, sulig už- 
briežtu programų nebusią ke
liamos darbininkų algos, nors 
įtsatymai nužiūri pakėlimą, ir 
nebusią imama darbininkų pa- 
siliuosavusioms vietoms užpil
dyti

Ir kongresmanų yra nepaten
kintų pašto departamento pro
gramų. šie nurodo, kad paš
to departamento deficitas at
siradęs visų pirma dėka tam, 
jogei buvę teikiama stambių 
subsidijų orlaivių kompanijoms 
ir privačiams interesams už 
gabenimą pašto.

OTTAWA, Kanada, birž. 3.— 
Kanados premjeras Bennett 
kalbėjo šalies parlamentui biu
džeto reikalu birželio 1 d.

Iš jo kalbos pasirodė, kad 
valdžia mato /reikalą pakelti 
muitus Ž00 rfJSiy prekių, im
portuojamų šalin iš svetur. 
Daugelis šių prekių yra impor
tuojama Kanadon ypač iš Su 
vienytų Valstijų.

Muitai numatyta pakelti au
tomobiliams, angliai, koksui, 
maisto produktams, , gyvoms 
kiaulėms, šviežiai mėsai, kum
piams, konservuotiems vai
siams ir daržovėms ir visai ei- 
eli kitokių reikmenų.

Biudžetas numato taipjau rei
kalą uždėti 2 nuošimčių paja
mų taksas tiems svetimų šalių 
investuotojams, kurie gauna 
dividendų iš Kanados kompa
nijų.

Bennetto 
dos valdžia 
$80,000,000. 
kėsią naujų

WASHINGTON, D. C., birž. 
S.—AukšČiauisas šalies teismas 
užvakar baigė savo terminą ir 
išsiskirstė atostogoms iki spa
lių mėnesio. Teismas padarė 
rekordą, nes spėjo 
sprendimą visose bylose, 
buvo jo rankose ir laukė 
dimo.

Planai narkotikų 
pirklybai kontroliuoti 

nepatenkina Ame
rikos

išnešti 
kurios 
spren-

Mėgina atgaivinti 
Nepartinę Lygą

MINNEAPOLIS, Min.., birž. 
3.—Pirm dešimties metų Ne-r 
partinė Lyga (Nonpartisan 
League) buvo įgijusi žymios 
galios vadinamose agrarinėse 
valstijose. Po kurio laiko ji 
ėmė nykti. Dabar tečiau žy
miausias jos kūrėjų, A. C. 
Townley, vėl pradėjo vajų, 
idant Lygą atgaivinti.

Townley tarpe kita ko varo 
propagandą, kad valdžia pa
skelbtų moratoriumą nuošim
čių mokėjimui ypač už farmų 
morgičius.

WASHINGTONAS, D.. C., 
birž. 3.—Suv. Valstijų užsienio 
reikalų departamentas užvakar 
pranešė, kad iš Gęnevos konfe
rencijoj pasiūlytų kitų šalių 
planų pirklybai narkotikais 
kontroliuoti ir narkotikų ga
mybai mažinti nei vienas ne
patenkina Suvienytų Valstijų. 
Esą, kitos valstybės nepriemu- 
sios ŠUV. Valstijų pasiūlymų. O 
tų valstybių planai nepatenki- 
an šios šalies ekspertų.

Papa vėl gali tapti 
“kaliniu”

pranešimu, Kana- 
turinti deficitu 

Jam padengti rei- 
taksų.

Žiogai naikina Nevados 
ir Kalifornijos derlių

Presbiterionai pasitrau
kė iš Kristaus bažny

čių tarybos

SoR hs?i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus oras; gal būt tar
pais lietaus, lengvi daugiausia 
pietų ir pietvakarių vėjai.

Saulė teka 5:16 vai., leidžia
si 8:19 vai.

Aukščiausia temperatūra va
kar, tarp 3 ir 5 vai. popiet, bu* 
vo 74 laipsniai.

“Rakietas” Rusijoj
MASKVA, birž'. 2. -Nešę- 

niai Rusijoj buvo nubausti ka
lėti 23 raketieriai, kurie ope
ravo per dvejus metus.

žinodami, kad rusai yra jau 
pripratinti nešioti įvairius 
ženklus, kurie rodo, jogei jie 
remia kokį nors vyresniųjų su
manymą arba priklauso kokiai 
grupei, tie raketieriai ėmė par
davinėti “garbės” ženklus.

Atlankys, būdavo, jie koope
ratyvo vedėją ir sako: “Pirk 
ženklus”/ Jei šis nenorėdavo, 
tai raketieriai tardavo: “Ge
rai, pasirašyk, kad atsisakai 
paimti.”

Išsigandęs kooperatyvo ve
dėjas pirkdavo siuolmus ženk
lus. O paskui jis dėdavo pa
stangas išleisti ženklus varg
šams tavorščiams. Ateis į krau
tuvę rusas nusipirkti /cukraus 
už 12 centų, tai, žiūrėk, turi 
pirkti ir ženklą už 25 centus, 
kurįs tėra vertas tik pustrečio 
cento.

Ačiū tam kai kurie kaimiečiai 
taip apsidekoravo ženklais, kad 
atrodė lyg kokie generolai lai
ke parado.

8

RENO, Nevada, birž. 3. — 
Milionai žiogų tėrioja vakarinės 
Nevados dalies javus. Keturi 
tūkstančiai akrų Antelope slė
ny, Kalifornijoj, taipjau užpul
ti žiogų. Armija žiogų, 50 pė
dų platumo ir pusės mylios il
gio, slinuksi j vieną pusę, bu
vo užtikta prie ežero Tahoe.

MONTREAT, N. C., birž. 3. 
—Generalis presbiterionų baž
nyčios Suv. Valtsijose susirin
kimas priėmė rezoliuciją pasi
traukti iš Federalės Kritsaus 
Bažnyčių Tarybos Amerikoj. 
Rezoliucija nubalsuota užva
kar, po debatų Tarybos rapor
to, kuris užgyrė teikimą žinių 
gimdymui kontroliuoti.

ROMA, Italija, birž. 3. —Pa
pus su Mussolini kivirčai te- 
bekreipia korespondentų dėme
sį savėp.

Pasak jų, kada Mussolini į- 
sakė uždaryti Katalikų Akcijos 
organizacijas, tai papa leido su
prasti, kad Vatikanas gal išsi- 
ždės Lterano sutarties su Ita
lijos valdžia. Vėliau betgi pa
pa pakeitęs savo unomonę. Jis 
dabar norįs tą sutartį palaiky
ti. Bet jis galįs užsidaryti Va
tikane kaip “kalinys” ir tuo 
budu lošti kankinio rolę, jeigu 
nelaimėsiąs teisingo, jo žvilgs-

Toks 
mo
vai-

niu, ginčo išsprendimo, 
jo elgėsys, manoma, butų 
raliai žalingas Mussolinio 
džiai.

U.'/..,- Lfįj!

Teroristai užmušė 
asmenis

49

birž.•PARYŽIUS, Franci j a
3.—Pranešimas iš Hanoi (fran
cuzų Indo-Kinijoj) sako, kad 
pirm poros dienų bandos tero
ristų, prisisegiojusių raudonus 
ženklus, nužudė 49 asmenis ir 
sužalojo desėtkus kitų šioj pro
vincijoj.

Penki lėkimai aeropla
nais per Atlantiką

HARBOR GRACE, N. F., 
birž. 3. —Penki lėkimai aero
planais per Atlantiką iš NeW- 
fouiidlando prasidės ar
timoj ateityj, ' šią ambiciją tu
rinčių aviatorių tarpe yra ir 
viena,moteriškė, Ruth Nichols.

■ i . • ’ ■ «:, A , v,o 'i's■“Sų'.i-i.’:•
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Aukščiausias teismas 
palaikė spaudos laisvę
WASHINGTONAS, D. 

birž. 2. 
buvo išelisitas 1925 metais įsta
tymas, kuris leido valdžiai už
daryti laikraščius, nužiūrėtus 
esant piktos valios, skandalin
gais ir šmeižiančiais. •

Pasiremiant tuo įstatymu bu
vo uždarytas laikraštis “Satur- 
day Press”. Laikraštis kreipėsi 
į teismą. Ęyla pagalios pasie
kė aukščiausią šalies teismą, 
kuris birž. 1 d. išnešė spren
dimą, jogei minėtas įstatymas 
esąs. nekonstitucinis, ba varžąs

./ .• 'ii

* Minnesota valstijoj

spaudos laisvę.,
O apsaugai piliečių nuo ne

teisingų spaudos puolimųj pa
sak teism<*> yra tinkamų įsta
tymų ir he šio Minnesotos į-

*  ' ’ ' ' ' '' “ ' i \statymo. ■
■ ' ■ '-'f1.- ' M

Lijo pusiasvariais ledais'
Rupeikių, Jodelių ir Drusei- 

kių kaimų apylinkėj, Biržų 
vai., ledai padarė nemaža nuo
stolių: išdaužyta ūkininkams 
langai, išmušta iš šaknų dobi
lai bei rugiai.

Ledų didumas siekė 200 gra
mų svorio.

Man akėjant prieš lietų kvie
čius, teko kaip tiktai stovėti 
lygiame lauke su arkliu. Pra
dėjus kristi ledams, mano ark
lys nuo ledų smūgių pradėjo 
šokti piestu, o ąš buvau taipgi 
nemažai užalotas, nes daugel 
kūno vietų pasirodė mėlynės. 
Laimei turėjau storą skrybėlę^ 
tai mažiau galva nukentėjo;"”*

Dar /niekuomet savo pusam
žy neteko nei matyti, nei gir
dėti apie tokių ledų kritimą.

p. G.

KAUNAS. — Kauno miesto 
savivaldybė prieš kurį laiką į- 
taisė geros išvaizdos katafalką, 
o taip pat parūpino vėliavas^ 
žibintuvus ir kitas laidotuvių 
reikmenis ir paskelbė apie lai* 
dotuvių biuro įstegimą, nuro
dydama ir kainas. Tačiau tok* 
sai sumanymas nepatiko kai 
kuriems parapijų klebonams, 
kurie griežtai atsisako laidoti, 
jeigu naudojamas įhiesto paga* 
mintas katafalkas. Tuo tarpti 
Miesto savivaldybei tenka labai 
dažnai1 davinėti nemokamai 
karstų ir.katafalką biednuome- 
nei. Taip, pavyzdžiui, neseniai 
mirus vienai pilietei Benedik
tinų g. Nr. 33, buvo duotas 
miesto katafalkas, bet šv. Tre
jybes bažnyčios klebonas už
draudė juo pasinaudoti, ge
sindamas nedalyvausiąs pakasy
nose, jeigu busiąs miesto kata
falkas.

Ekspralotas Olšauskas 
jau Kaune

KAUNAS.— Ekspralotas K. 
Olšauskas sugrįžęs Kaunan, la
bai gyvai ėmėsi rūpintis savo 
turtų ir teisių reikalais. Jis jau 
lankėsi teisingumo ministerijoj 
ir kitose valdiškose įstaigose.

Stato papai, vasaros 
, resortą

CASTEL GANDOLFO, Itali
ja, birž. 3. — Kpturi šimtAi 
darbininkų triusiasų, idant pri
rengti papai vasaros atosto
goms vietą. Imsi^ apie metai 
laiko kol vieta busianti įtai
syta kaip norima. 

i -------------------------------------------

Kalinių kiekis auga
NAPANOCH, N. Y., birž. 8 

—Watler N. Thayer, New Yor- 
ko valstijos 
komisionierius, 
šios valstijos kalinių skaičius
dabar esąs didesnis, negu kuo
met nors pirmiau? yra buvęs. 
Valstijos baudos įstaigose esa
ma 6,000 kalinių. ■ ;

pataisos įstaigų
praneša, kac

■ “ 'Pabėgo 4 kaliniai
Gegužės- & d.*19 vai. iŠ Pa- 

gcležų durpyno, Veprų v., Uk
mergės ap. nuo darbų pabėgo 
Ukmergės kalėjimo kalinys 
Bitkauskas Jonas, gimęs 1893 
m. Rudos kaime, Gižų vo Vil
kaviškio ap., baustas už vagys
tę ir turėjo dar kalėti 1 metus. 
Iš 9 į 10 d. gegužės iŠ tos pat 
vietos, nuo darbų pabėgo dar 
du kaliniai, Jonas Karklys, 21 
m. amž. kilęs iš Ilgakiemio kai
mo, Garliavos v., ir Aleksaii 
įras Butkus 26 m. amž., kilęs 
iš Višakio Rudos, Marijampo
lės ap. Pirmas jų už apgavystę 
buvo baustas 9 mėn. kalėjimo, 
antrasis už vagystę 2 metus s. 
d. kalėjimo.

Gegužės 8 d. iš Oriavos miš
ko nuo darbų pabėgo Kauno s. 
d. kalėjimo kalinys Ulickas Juo
zas 32 m. amž., kilęs iš Pamo- 
terių km., Pakuonio v., Kauno 
ap. Ulickas už pjėšimą Kariuo
menės teismo sprendimu buvo 
nuteistas 6 metams s. d. kalė
jimo.

Valdžia laimėjo Egipto 
rinkimuose

CAIRO, Egiptas, birž. 3. —; 
Rinkimuose asmenų, kurie rinks 
atstovus šalies parlametnui, 
laimėjo pilnai vąldžia. šie rin
kimai įvyko praėjusį pirma
dienį. Valdžios laimėjimas bu
vo “pilnas”, todėl, kad opozici
ja rinkimus boikotavo.

Karolius laimėjo 
rinkimus

VIENA, Austrija, birž. 2.— 
Nors dar. galutini rinkimų da
viniai šiandie nebuvo žinomi, 
bet jau rodėsi, kad Rumanijos 
rinkimus didele didžiuma lai
mėjo karaliaus Karolio val
džios šalininkai. Ir ne. stebėti
na.
buvo pavartota opozicijai nu* 
galėti. Nesidrovėjo tam tiks- 
Uji valdžia n6 smurto priemo
nių.

Visa valdžios mašinerija

'»U

Mį’l

Lietuvon
4

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai. 

Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai
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KORESPONDENCIJOS
... ai"—in ii

Kenosha, Wis.
Svarbi naujiena.

Man teko sužinoti, kad d. P*. 
Grigaitis, “Naujienų” rudakio-, 
rius, birželio 5 dienų atvyks į 
musų .koloniją su prakalbomis. 
Prakalbas rengia Lietuvių ;So* 
cialistų 58 kuopa penktadie
nio vakare. įvyks Gerinau 
American Home salėj, 52nd St. 
ir 18th Avenue,

Kaip pastebėjau iš gpgarsi- 
nimų, d. Grigaitis kalbės apie 
dabartinę darbininkų padčtį.į 
Jis išaiškins, kodėl įvyksta be
darbes ir ekonomjški krizini, 
ir kodėl darbo žiųogus dėliai; 
to skaudžiausia nukenčia.

Pastaruoju laiku socialistui 
judėjimas pas mus buvo kiek* 
apmiręs. Bet kuomet ameiuko* 
na i musų valstijoj pradėjo 
smarkiai veikti ir kada kai
myniniame mieste Racine 'ta
po išrinktas socialistas majo* 
ras, tai ir pas mus atsirado 
daugiau energijos veikti. ReH 
kia pasakyti, kad Wisconsiii[ 
valstijoj penki miestai jau f»i-j 
ri socialistus majorus. Valsti-i 
jos legislaturoj yni 9 socialis
tai.

Tai reiškia, kad socializmas 
musų valstijoj randa pritari
mo tarp darbo žmonių. Lietu-; 
viai, kurie daugiausia yra dar-’ 
Liniukai, irgi turi prisidėti 
prie socialistinio judėjimo.; 
Patartina visiems vietos ir 
apielinkių miestų lietuviams 
atvykti į prakalbas ir išgirsti 
drg. Grigaitį, .kuris aiškins 
šios dienos klausimus.

* *

Kiek man teko patirti, A. A. 
Bakšys, L. P. Kliubo pirminin
kas ir SLA 212 kp. organiza
torius bei senas musų miesto 
gyventojas prisidėjo prie 
Marlin’s Realty kompanijos, 
gerai žinomos tarp lietuvių ir 
amerikonų biznio įstaigos.

A. Bakšys pirmiau buvo 
real esi ate bizny j ir toj srity j 
turi patyrimo. Aš linkiu jam 
ir dabar kuo geriausio pasise
kimo. — Darbo žmogus.

Sį sykį* musų bimbiniai ir 
pruseikiniai konuinistai užsi- 
llaikė nepaprastai, aramiai, lai-’ 

.ir paklausimus 
duodami. Už tokį jų -ramumą 
reikia juos pagirti. Turbūt, 
pradeda suprasti, kad su 
Bimbos ir Bruseikos mokslu 
nioko kilo .negulima atsiekti, 
kaip tik ramių žmonių panie-, 
ktnimą. -Mat, sensta ir mokina-! 
si. tGerui I

Tą pačią .dienų po prakul-į 
bos pas draugus Strazdus na
muose susirinko gražus liure-l 
lis LSS 116 kp. narių' ir jų! 

t pritarėjų. O jųjų durpe buvo 
svečias ,d. B. Grigaitis. Visi 
sau draugiškai ,ir linksmai be-j 
sjk aibe dumi prie gerai paga
mintos vakarienės praleido! 
liuosų laiką.

Šią vakarienę surengė ir pa
gamino .draugė Strazdienė su 
savo draugių moterų pagalba- 
.Už tokį draugišką pasidarba
vimą musų moterims tariu 
širdingai ačiū.

Beje,,kažin kur buvo musų 
ekstra kairus revoliucionie- 
xiai “apšvietiečiai” J. GųgasJ 
‘D. ‘Kasparka, Ą., J. Danai lis, F. 
Daugėla, L. Urbonas ir M. L. 
Balčiūnas, kad jų nė vieno 
nesimatė šiame susirinkimej 
Juk svetainės duris buvo ly-; 
giai atdaros dd visų. Gal tu
rėjo kur nors slaptų susirinki
mą ir, svarstė, kaip uždrausti 
^Naujienų” korespondentui 
rašyti -korespondencijas apie 
“apšvieliečių” revoliucionišką 
žioplu mų.

Compąny 1930 metaispągami-< 
no 46,112,294 galionus pnglinSfl; 
smdlos-degut.o, 14461^876 ga
lionų ibenįolo, 17i367 Jonus ,gu- 
inos-“roberio”, 19;904,311 ’ku- 
biškų pėdu anglinio...gaso, ^1,-. 
225,138 tonų kokso, 2,4,'kl,052 
tonų anglies iškasė, 27,300,000 
svarų iškasė stiklinio Nr. 3 
smėlio, 8,580,000 svarų peleni
nės druskos, 7,930,000 svarų 
kalkių, 1,820,000 svarų papra
stos (druskos, 6,136J)0 svarų 
surinko sudaužytų stibių, 78,- 
000 svarų medinės anglies, 
156,000 svarų aršeniko, 13,-^ 
000,000 kubiškų pėdų nesudau
žomo stiklo. Tame sąraše neJ 
buvo tpaduota kiek Jis .pagauti* 
no automobilių, trakų, trakto* 
rių, orlaivių, cemento, ir ikiek 
jis supirko senų nusidėvėju
sių 4vairių automobilių.

Ford Molqr Goiųpany auto
mobilių dirbtuvėje 1929 metais 
dirbo virš 100,000 darbininkų 
po 5 ,ir 6 dienos savaitėje, pd 
8 valandas dienoje ir padarė 
H. {Fordui gryno pairto virš 
$8kOOQ.OOO, jau 1930 metais 
toj pačioj dirbtuvėj dirbo įtik 
apie 70,000 darbininkų ir visai 
maža dalis .darbininkų dirbo 
po 5 iriO dienas savaitėje. Di
delė dauguma darbininkų ga
vo dirbt tik po 4-3-2 dienas 
savaitėje ir Fordui padarė 
gryno pelno virš $55,000į000, 
lai ponas Fordas sako: kad 
praeitais metais jo pelnas bu
vo daug mažesnis. Tačiau pa-, 
.lyginus su 1929 m., 1930 me
tais, turint galvoj darbininkų 
skaičių, H. .Fordui daugiau

?B. iis Vengrailinės,

lą aiSra galima
Visi skundžiasi ^blogais taikais, n^s jau me(lžiui>Slai 

putlšę Iželiais Napaliais iir Visur <6. 
Žole sužaliavo. ‘ 'tvarkyliu

• ■’ ■-fe ' >

!Bąs mus duHi'? prasideda, 
naujas vasaros scįbųas: par
lėkė paukščiai ; ir ^dažnM 
ir dažniau pradėk pasirody
ti turistai, ^iaį^ Ws \mus yra 
ramus kampeliu. Tik 'praeitais 
melais atsitikd'keUU negeiatK 
nų dalykų, kuteni, gazolino 
stotyj nttšovė ^¥sarą,f
prieš kiek Ufkbi dapb pužudyn 
tas sulenkėjęs $etįwis ^lužen* 
skis, ir pevnaVW^y nužudč. 
savo moterį, sų kuria buvo $t-| 
važįavęp medaus, -mėnesį pra
leisti. Nušovė tikslui
kad pasipinigau[ti|4Visi , žmog^ 
žudos topo siiim^įir jie buvo 
iš kilų vietų ptiš mus atsiba^ 
lodavę.

Iš to ^matyli, kad- nors ^is-į 
consin yra pilnas miškų, kur n ,
gyvena visokie ^žvėrys, ket pik- ? fBus ^einamo ą mik

]qb "George
owski aflko, kad tos pa

tvarkymas yra vienas *biaū- 
kokį Amerika ikada 

riiors yra .išleidusia .Policistas 
sulaikyti kiekvieną 

žmogų ir’ pareikalauti įrody
mo, kad jis yra Amerikos pi- 
lietis fijrha tuž#iregistravęs atei
vis. .Priešingame alvėjyj žmo
gus ;bus itttnjjjtomas \po policijoj

t-nuovadas. , Į
Didesnio Jųpokdlizmo, sako 

Sa<lowski, sudku sau 4r įsivaiz-. 
duoti. Sumanymas pravesti re-! 
gistraciją galėjo kilti dik siau
rapročių žmonių galvose.

Toliau Sudovvski -nurodo, 
jog Jas įstatymas priešinasi 
konstitucijai. {Išleisti įstaty- 
imus, kurie Jiečia .ateivius, yra 
ifederalės saldžios 'reikalas, o 
ne valstijos.

tD<jl .registraeįjos jau prasi-

tadariams visvien sunku pask 
slapti. fCia juos ‘greičiau pa
gauna, negu dideliuose ^niek
tuose.

Detroit, Mich
Gegužės mėnesio įvykiai.

Gegužes 21 d. Lietuvių So
cialistų Sąjungos 116 kuopa 
buvo surengus prakalbų d. P. 
Grigaičiui, “Naujienų” Red. 
Jis kalbėjo abclnai ^socializmo 
klausimais. Jo kalba patiko 

>kmgeliui klausytojų. Taipgi 
patrko ir kai kuriems bim- 
biniams ir pruseikiniamš ko
munistams. Dabar eina įvai
rus ginčai tarp tų, ką girdėjo 
drg. P. Grigaičio kalbų. Vieni 
sako: “Grigaitis gerai, teisin
gai kalbėjo ir iš jo kalbos ga
lima daug ko gero pasimo
kinti.” Kiti sako: Grigaitis 
melavo, neteisingai kalbėjo ir 
šmeižė Rusijos komunizmų. 
Bet nė vienas faktais neįrodė, 
kad Grigaitis šmeižė Rusijos 
komunizmų ir komunistus. 
Treti sako: “Jei šiandienų būt 
kalbėjęs A. Bimba arba L. 
Pruseika ir bul lų pačių pra
kalbų pasakę, kų Grigaitis, pa
sakė, tai jus sakytumėt, kad 
jis labai gerai ir teisingai kal
bėjo apie socializmų ir Rusi
jos komunistus bei komuniz- 

/ mų.”
Malonu girdėt, kad žmonės

da ginčus. Prakalbai pasibai
gus, bimbiniai ir pruseikiniai 
komunistai davė ; 
klausimus.^ Tik visa 
tais jų paklausimais 
jie visi buvo, kaip 
sulaužyti. Mat, jie r 
garbindami Maskvos 
inų neišmoko nė ' 
šingos minties 
duot tinkamai 
vienok komunistai siūlosi 
bininkams vadovauti 
su kapitalizmu už r

bedu su 
ta, kad 

viesulus,

k omu nie
kaip prie*

dur-

Gegužės :27 d. vakare Six 
'Mile road, netoli Steel Ave„ 
du “policistai” automobiliu 
važiuodami užpuolė W. Paul, 
irgi automobiliu važiavusį, ne
va pž neprisilaikymų važiavi
mo taisyklių ir iš jo atėmė ki
šeninį {laikroduką ir $12 gry
nais .pinigais. Jis vėliau buvo 
nuvažiavęs į policijos stotį, ii 
ten paaiškino, kad tiedu “po- 
licistai” buvd ne polięistai, 
o paprasti plėšikai. Mat, plė
šikai naudoja visokius gudru
mus savo reikalams. 1

valdiškas oro biuro tėmyto
jus, p. N. B. Canger, sakė, kad

pietų oro karštis-tcmperalura 
siekė iki 90 laipsnių šilumos. 
Gal bųt, jis teisingai sakė.

lo buvo ofieiališkai atidarytas 
dėl .publikos Detroit Zoologi
jos daržas, kuris randasi prie 
Ten Mile road ir Woodward 
avė. Darže randasi daug naujų 
lo daržo gyventojų belaisvių,

kai atidaryti dėl publikos 
The Belle Isle ir River Rouge 
Parkų maudynės. O toms ati
darymo ceremonijoms pasitar
navo,ir pati gamta, nes per vi
sų dienų lijo.

Gegužės 13 d. kažin kur bu
vo be žinios dingęs biznieriu- 
kas Simon Brenzyna, lenkas, 
kuris buvo da nevedęs ir sau 
vienui vienas gyveno ir turėjo 
savo bizniuko raštinėlę adresu 
0721 W. Warren Aver Jo bro
lis Vlis Valentinas, nežinodamas 
kur dingo jo brolis Simonas, 
pradėjo ieškoti. Ir gegužės 19 
d. apie tai pranešė policijai ir 
prašė pagelbėt surasti jo brolį, 
Policija, be ieškodama jį, ša
rada gegužės 24 d. su įėležia 
uįlduštų Imu pačiam name tik 
už sienos tuščios krautuvės 
išeinamoj kamaraitėje. Dabar 
einą lyrinėj imas. Bet kol kas 
nėra4 žinomas žmogžudis ir 
&noguždybės priežastis. Jo ra- 
kgndųs iš jo kąmbario išsivežė 
kokie tai trys nepažįstami vy
rai apie dvi savaites tam at

Springfield, III
Pasikorė Bučinską.

■■ *. • * .. i

Pas Aius atsirado ddomus 
mokytoj as. Kai tik aš įpara- 
šau “Nanjięnortis** korespon
dencijų, tai tuoj jis man duo
da raštišką lekciją z ir mokina, 
kaip aš turėčiau ,borespondcni 
ei jas rašyti. Nb?s tas mokyto
jas nėra AVisconsine gimęs ir 
augęs, bet elgiasi kaip miški
nis žvėris, — bijosi, (kad įkas 
nesužinotų jo vardų ibei liepa-; 
(irtų, kur jis gyvena.

■ ■■ - > > ■ • • .......... - j-i i
* , *

žuvų perintojai. priperino 
48,000,000 žuvų ir paleido 
Vilos pavieto ežerus. Vadina-- 
Si, žuvautojams bus pusėtinai 
darbo tuos inilibnus žuvų iš
gaudyti.

- bijosi, (kad įkas

sa-Maskviniai neteko vieno 
vo parapijom). šiomis dieno
mis pasikorė Juozas Baciuška. 
Sakoma, kad jis sau galų pa
darė iš didelio susikrimtimo. 
Mat, prieš 'kokius' i,itris/ mėne
si us pasimirė jo žmona. Dėliai 
žmonos mirties jis labai susi
krimtus ir buvęs pats nesavas, 
—pradėjęs labai gerti.

Nors nubašninkas buvo lais
vas, bet giminės su negyvu pa
sielgė kaip tinkami: palaido
jo velionį su visomis bažnyti
nėmis apeigomis ir ceremoni
jomis. Vadinasi, iš negyvo ko-

* *

Pas mus darbai visai silpnai 
eina. Tad patariu darbo ieš
kantiems čia nevažiuoti, nes ir 
ant vielos bedarbių yra gana 
daug. Darbai čia dabar yra 
perkami, — už darbų reikia 
mokėti 15 dolerių ir aukščiau.

—J iiryis K omu 11 istas.

De Kalb, III
Laidotuvės.

me tris nabašninkus į kapus. 
Jie visi užsimušė, kuomet su? 
sidaužė automobilius. Nelai
mėj žuvo dvi moterys ir vie
nas vyras.

Buvo trys kalbėtojai, — vie
nas vielinis amerikonas, kitas 
iš Genevos ir trečias iš Chica- 
gos raudondvario. Visus na
bašninkus kalbėtojai kėlė įš 
grabų ir stale kovoti prieš be
darbę ir kapitalistus.

lurias dešimtis melų. Per tų 
laikų man teko matyli visokių 
laidotuvių ir girdėti visokių 
kalbų. Tačiau tokių durnų 
kalbų, kokios buvo pasakytos 
šį kartų ant kapinių,, dar nie
kuomet nebuvau girdėjęs. At
rodė, kad tų .kalbėtojų galvose 
gaidukai gieda.

— Dakalbiclis,

Visokios žinios

‘Šiaurinėj AViscoiisino dalyj 
darbai eina gana silpnai. Al*

Ford News Nr. 1931 m„[>gos kapojamos, ne. lik-.paįiras 
kad <Ford Motor tiems' darbininkams

ščiauSį teismą, kad ateivių re- 
gistracįjos įstatymas yra prie
šingas konstitucijai ir itpdel 
.negali ?buti vykdomas.

va

* , * < 
nebebus reikalinga 
klaidžioti po Wis- 

consinų i? ieškoti vasarnamių, 
Visi vasarnaųnų savininkai ir 
turistų \priimijiėt°3ai ipadavė( 
sato adresus - f' Wį) vadinamą! 
“Directoty Booklet”; .T# kny
gų tę galima gauti plis “Free 
Information Btireau.” ;Iš tos 
knygutes turistai ir atostogi-; 
ninkai galės ■ pasirinkti tinka
miausių sau vfefų. Informacl-; 
jų knygute tapo išleista val
džios lėšomis.

<. * *
Vienas lėktuvo^ bandė arti 

dirva, —- jįs kiek pakilo į vir
šų, o paskui ( dųrė su juosia J 
žemę ir pradėjo raustis. Lėk
tuvas gerokai nukentėjo. Nih 
kentėjo ir jo ̂ valdytojas.

—hJ. Sharka. .

šiemet 
turistams

Detroit, Mieli
i' ■ ' / v' '• •' . ' l 'r

Visokios žinios.

užsibaigs.
*

iGęgužės ,30 d. ‘lietus sugadi
no Draugijų Tarybos ;piknikų. 
Kaip teko patirti, tai rengimo 
komitetas nukėlė piknikų ant 
kitos dienos. i

* #

•Grigaičio prakalbos sukėlė 
daug diskusijų. Į prakalbas 
buvo atvykę apie penketą bol
ševikų. Šį ikarlų jie pasirodė 
gerai# .džeuUlmonais, — užsi
laikė gana zuiniai. Jie bandė 
kalbėtojui statyti įr klausi
mus. Bet tie .klausimai buvo 
taip nevykę, Jmd <d. Grigaitis 
patarė jiems ■,daugiau nebe
skaityti sapninįnkų, o pasimo
kyti šio to iš rimtų knygų.

,Pp prakalbų komunistai va
rė diskusijas koridoriuj ir gat
vėj prie -svetainės, kol juos 
neužklupo Jietus.

JbSS 416 kuopos ir pašaliniai 
draugei kartutf su (d. ^Grigaičiu, 
susirinko pas strazdus, kur 
turėjo pasitarimų. ^Draugės 
Stra^diorte ir dlmlvidienė pa
gamino gardžių vakarienę. J?o 
vakarienės apie (dešimtų va
landų ?d.^Grigaitis kPkido Det
roitu.

stipriai įsitraukęs, tai LukaUš* 
kas nusivedė jį “gultiv. žino
damas gerai, kad Tamošiaus 
pinigai yra įsiūti kelnių kiše
nėje, jis (Bukauskas.) išlaužė, 
iš sienos geležinę tūbą, per 
kurių nubėgdavo vanduo ir 
kuri turėjo 3 pėdas ilgio ir 7 
colius pločio, ir paėmęs tą 
dūdą smogė kelius sykius Ta
mošiui per galvą, užmušda
mas jį ant vietos, o pinigus 
išpjovęs su visa kišene, pasi
šalino.

Ant rytojaus, t. y. 18 gegu
žės, policijai pravedus tardy
mų, tuojaus buvo įtartas Juo
zus Bukauskas. Tuojaus pasi
rodė, kad jis turėjo ir padėjė
jų Antanų Karosų.

Po tardymui .pasirodė, kad 
Juozas Bukauskas- jau senai 
nieko nedirbdavęs, o gyvenda
vęs vien tik iš ‘draugų malo
nės”. Jis Havanoje ant gatvės 
Sau Yzidro būdavęs labai “po
puliarus”,.— buvo gerai žino
mas ne tik lietuviams, bet ir 
kubiečiams. Buvęs didelis 
skandalistas ir dažnai girtuo- 
Idiaudavęs. Taip pat laike tar
dymo pasirodė, kad jis praei
tų balandžio ,13 dieną apvogė 
vieną lietuvį Juozą švagždį. 
Pirma Bukauskas dažnai pas 
Švagždį atsilankydavęs ir nu* 
žiurėjo, kur jis padeda pini
gus. Kuomet švagždis su šei
myna išėjo į .miestą, tuo tarpu 
Bukauskas, įsibriovęs į vidų 
pavogė pinigus.

Dabar Juozas Bukauskas ir 
Antanas Karosas yra areštuoti 
ir veikiausia vienas jų bus 
pakartas, nes Kuboje toks įsta-y

'-■-A.....  ■ K ....uijmiyr

tymas, kad už galvą ima gal
vą. Bet ką daryti, kad to už
sipelnė, papildydami taip 
žiaurią žmogžudystę. Užmušti 
žmogų, kuris yra blogą pada
ręs arba šiaip laike peštynių, 
tai tuomet “galima” teisintis, 
kad dš pasiutusio įniršimo tą 
padare. Bpt kuomet nužudo 
sąžiningą žmogų ir dar savo 
draugą vien tik dėl to, kad 
pasinaudoti jo sunkiai uždirb
tais pinigais, tai iš tiesų aš ne* 
besupranta kaip to$ piktadarį 
bepavadinti?

Kiek gėliau, kuomet pa
skelbs teismas ąprendimų,\ai 
prisiųsiu “Naujienoms*’- smul
kesnį aprašymą.

— Juozas ^ijnouąitis.
■F y.ir.m.

-

PIDĘJLIS REFRIGERATOR1US 
trimpous nikelio >fktingaw. Vidas' 
yra erdvus ir daug vietoj ant lenty-į 
nų. Visokių spalvų. Specialiai po

S19L.95
CENTRAL DISTRICT 

J URNITURE 43Q. ? 
3621-23 So. Halsted St 1
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M2A.TRUTLNAI PAMATYK

C H R Y S LEE R
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted -St. ; - į T«L |G8lyinet 4^89
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Havana, Kuba
Prisiunčiu iškarpų iš dien

raščio f*El Rais”, kur aprašo- 
iina areštavimas lietuvio Anta
no Karoso. Karosas yra kalti
namas kaipo dalyvis kartu su 
Juozu Bukausku, kurie nužu-

Kaip jau buvo pranešta, 
George Lukas pateko į federa- 
lės valdžios rankas už šmuge- 
liavimą į Ameriką ateivių. 
Kiek galima spręsti, jį riaukia’ 
sunki bausmė. Tčismo kol kas 
nebuvo. ’ i

Kaip žinia, Michigano'valstL 
joj lapo priimtas .registracijos 
įstatymas. Einant tuo įstatymu 
kiekvienas 'ateivis privalo už
siregistruoti ir gdbli iš imlięi-

Ant lo paliudijimo bus. užsire
gistravusio .paveikslas. Dau-

< ‘ i • i • . • •

ką.
Kiek man teko sužinoti, tai 

buvo taip: Ncluimiųgasis Ta
mošius Krukauskas buvo są
žiningas žmogus. Dirbdamas 
kelis metus diena iš dienos 
mainose (kasyklose), susitau
pė keletą šimtų dolerių. Nese
nai jis atvažiavo į Havaną, iš
sipirko laivakortę įr butų va
žiavęs į Lietuvą. Tuo .pačiu 
laiku prisiplakė prie jo senas 
bičiulis Juozas Bukauskas, ku
ris taip pat yra/dirbęs įkasyki 
Jose, ?bet i dėl isavo ištvirkiino 
nieko mėlurėjęs. ;Susitikę ubu 
•Havanoje, ir ikaipo geri drau
gai, turi būt’ apie viską pla
čiai išsikalbėję. Nes iš 17 į ge
gužės tų vakarų, Juozas Bu
kauskas , ve’džiojosi

bus imami pirštų antspaudui,. 
Dirbtuvėms išakyta neužsirę- 
gistravusius ateivius šalinti iš 
darbo.

- >.’• *

Prieš tų žandariškų įstutyųią 
pradėjo kilti audra protestų. 
Darbdaviai pareiškė, jog jiems'

po aludes ir fąndųo jam ger
ti, Kuomet Tamošius jau buyo

r,uw»«w.'w',wi,i • u..... ....

NAUJAS IŠRADIMAS 
■ CAIVMCA KlAOnrin *1

KofcJI

ii to patvarkymo., Jie nurodo Į 
lų faktų, jog Detroite dirba 
daug specialistų ateivių, kurie 
jokiu budu nesutiks, kad mito 
jų pirštų imtų antspaudus ir, 
tuo budu statytų, juos saliu 
krimjnalistų. ’Kįtas dalykas 
yra tas, kad į Detroitu alvu- 
žiuoj a daug Jkanaiįlečių dirbti. 
Jie gyvena Kanadoj’, o dirba 
Amerikoj. Prie jų tų registrą-

ji pati sveria 
lig naudo* gydymo.
Kaįpa 75 M.5Q |r |3XX>. ■

Klauskite pas apUokoriu* teip 
DWSoK^°VW 

.PEKJENS OJMTMĖNT Cp. ' 
.... ■ įi

. Hgriford, ^pn.
v'.- r - s W-„ •-*
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Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

EKSKURSIJA
i irTiiui LIETUVA

Dideliu 45,617 Tonį Įtalpos Laivu
“AQUITANIA” 

Birželio-June 16,1931
Kurie nesuspės valiuoti su pirma, tiems 
bus proga važiuoti su šia Ekskursija.

LAIVAS ^OUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptcme 
f

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

. VISUS DOKUMENTUS
. . fJ ... ■ ’ c> ....... - - A

"..* "... jiumiu i imw uyą—
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“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local B Long Dutance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mu parduodam rakandus ir radioa 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
TtL Y.rd. 5069

KAVARSKO MALTr extract co.
A. E. SHILLIM. Sav.

Šauni Lietuvių Užeiga 
3202 S. Halsted St.

Phone Victory 1039

Goodeonai Broliai
Fornyiių ir pianų mureriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9336

Telef. Republic 6396 ___

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir mt“ 

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

2452 WEST 69th STREET

Tel. Witlow Springs 46

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Puirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Prienais Tautiškas Kapines

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
TeL Yardi 6894

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
TeL Republic 8899

B. J. Kazanaūskas
Apdrauda automobilių, namų 

Ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Aotomobilitu 
805 W. 31 St. Victory 1595

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Rugio? ir Baltą Duoną ir 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St.
6558 So. Western Avė.

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprf dalai geros rųlies ir 

vert?*, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond ,

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamai Malinai, Pečiui, Regiitetiui, 

Svarityklei ir tt. 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yardg 1797 
k

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Phone Republic 3713-3691

SIUSKIT.PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonės r 
iap patariaTjetuvos bankai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Seno Petro Juodos ir 
Raudonos pastabos

opozicija

Musų kaimynai tavarčiai iš 
“Vilnies” pastogės tankiai ra
šinėja savo lapelyje, kad po 
“Vilnies” šerininkų suvažiavi
mo “sklokininkų
butkininkai ir pruseikininkai, 
kovą, jau likvidavę ir grįžtą 
į vieną kampaniją pas bim- 
bininkus. *

Bimba su Andriuliu moka 
savo aklų sekėjų būrelį v mul
kinti per savo spaudą. Senam 
Petrui pakartotinai patys “Vil
nies” skaitytojai ir grynakrau
jai bolševikai nusiskundžia dėl 
tų monų ir sako, kad opozi
cija prieš Bimbą su Andriuliu 
ir jų diktatūrą ne tfk neatsi
leido, bet nuolat auga. Opozi
cija jau greitoj ateityje žada 
ir savo laikraštį leisti, nes, sa
ko, nėra kitos išeities. Jų 
rankraščius konfiskuoja “Vil
nies” cenzoriai ir nieko jie 
negali parašyti savęs apgyni
mui prieš Bimbos insinuaci
jas.

Kiek tik susirinkimų buvę 
įvairiose komunistų kontro
liuojamose organizacijose, vi
suose jų mitinguose einanti aš
tri kova tarpe bimbininku ir 
opozicijos. Bimbininkai esą 
pasiryžę ateityje visas svar
besnes organizacijas užkariau
ti, ir tų užkariautų draugijų 
nariai turėsią šokti pagal bol
ševikišką muziką ir pinigus 
košti bimbistų reikalams. .

Bimbistų visas rašymas “Vil
nyje” apie opozicijos grįžimą 
esąs tik jų blofas. Chicagic- 
eiai nė nemaną pasiduoti Bim
bos komandai iš Brooklyno.

pradėjo gražiai prašyti p. 
Smetonos, kad jį paleistų iš 
kalėjiriio ir leistų išvažiuoti į 
užsienius. Smetona “susimylė
jo”, paleido pralotą į užsie
nius. Paskui pralotas pradėjo 
prašyti leisti grįžti atgal Lie
tuvon. Smetona vėl pasigailė
jo ir leido. Po to Olšauskas 
pradėjo prašyti, kad -grąžintų 
jam pilietybės teises ir tur
tus. Smetona ir vėl pasigailė
jo ir grąžino. Dabar dar me
dalius ir kryžius reikia grą
žint ir jo dorybė pralotas Ol
šauskas vėl galės Lietuvos jam 
himą “doros” mokinti, “Sau
lės” gimnazistes lankyti ir... 
“bažnyčiai šventai tarnauti”.,

Kaip jau žinoma, gegužės 30 
d. nusibankrutavę Limbiniai 
bolševikai dėjo pastangas pa
kenkti Tautiškoms Kapinėms, 
kad jų apvaikščiojimas ir pik
nikas neįvyktų. *

kelis metus bolševikai 
Lietuvių Tautiškas Ka- 
ir laike apvaikščiojimų

Pono Smetonos gailestingu
mas yra neišmatuojamas. Kiek 
buvo bėdos kol pralotas Ol
šauskas tapo nuteistas už sa
vo meilužės nužudymą. Olšau
skas gavęs 8 metus kalėjimo,

Per 
valdė 
pines 
surengdavo rusiškus ^kermo
šius, sakydavo pamokslus apie 
Rusiją,' Leniną ir giedodavo 
jam giesmes, šiais metais ne- 
begavę tos privilegijos jie nu
tarė papctlevoti savo biznį 
černausko darže šalę vietos 
kur turėjo įvykti Tautiškų Ka
pinių piknikas. Kad pritrau
kus daugiau pasekėjų, bimbis- 
tai paskelbė, kad be kilų pas 
juos kalbėsiąs ir Pruseika.

Visiems buvo dyvai, kaip gi 
čia taip greit vėl susibueiavo 
bimbistai su Pruseika, kurį ką 
tik išmetė iš komunistų par
tijos ir iš “Vilnies” pastogės^ 
kaip tas Pruseika vėl -lenksis 
prieš barberį Gasiuną, kurs j 
jau gerokai išterliojo “Vilny
je”.

Pasirodė, kad Pruseika bu
vęs pavartotas tik kaip “čili
ečia” su tikslu daugiau liur
bių pagauti, nes Pruseika nė 
nemanęs pas bimbistus daly
vauti. Dar per porą dienų prieš 
bimbistų pikniką jis išvažia
vęs į Rbckfordą pas ‘‘buržu
jus”. BolšėVikai susirinkę 
Černausko daržą turėjo klau
sytis vieno Gasiuno “išmini 
ties”. Senas Petras.

[Acme-P. B A. Photo]

Los Angeles, Cal. r— žymus 
politikierius ir padugnių vadas 
Charles H. Crawford, kuris ta
po nušautas kartu su laikraš
tininku Herbert Spencer. žmog
žudystėj įtariamas buvęs kan
didatas j teisėjus ir prokuroro 
pagelbininkas David H. Clark. 
Byla ketina būti sensacinga ir 
sukelti didelį politinį skandalą.

Oak Forest pietijs ir
koncertas

nelę, o pati mažytė dukrelė 
skambino piaho, kad riet sa- 
ė linko. Kai baigus skambin

ti, net neužmatoma per piano, 
atsistojo ir pasikloniojo publi
kai, tai įspūdis buvo, kokio sa
vo gyvenime nebuvau patyręs. 
Visai negalima tos brangios 
šeimynos talentų čionai apra
šyti. Tik tiek, muisčiau lietu
vių visuomenę, kurie rengia 
koncertus, pakviesti tą nepa
prastai apdovanotą šeimyną, 
ponią Vaicekauskienę su duk
relėmis, pamatysite ko nesąte 
dar matę. Garbė p. Vaicekau
skams. '

bar dainavo p-lė P. Zaikaus
kaitė; p. Zalpis papasakojo vi-

Mes lietuviai, kurie randa- 
mies šioj prieglaudoj, sulau
kėme labai malonaus įspūd
žio, suteikto gerbiamos Chica- 
gos visuomenės, kuri veikia 
norėdama padaryti džiaugsmo 
šioj prieglaudoj vargstantiems 
bedaliams.’

Tai buvo gegužės 24 d., kai 
da visos Chicagos pažangios 
SLA. kuopos ir dar kaikurios 
draugijos ir kliubai surengė 
mums Jobai gardžius pietus su 
labai gražia, įspūdinga progra
ma iš /dainų,, muzikos ir šo-

Green Mill Duona
? SURAIKYTA

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

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

dainavo visokių liaudies dai
nelių Vaidylų choras ,ir už
baigė su daipa “Mes be Vil
niaus nenurimsim.”

Dabar vardu visų lietuvių, 
esančių šioj prieglaudoj, ta
riame širdingiausį ačiū suma
nytojams už šį gražų parengi
mą, taip pat aukautojams, šei
mininkėms ir žodžiu visiems 
už gardžius pietus, programą 
ir dovanas, visoms ir visiems 
dainininkams ir muzikantams, 
ir visiems* dalyviams šio pa
rengimo.

, — Jonas Rusteika,
Institution Ward 52,

Oak Forest, III.

Lietuvių radio 
valanda

NEW PROCESS BAKING COMPANY
KUCHINSKAS BROS., Savininkai 

’ Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

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

NAUJOS RADIOS

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtoji kfaSt* Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvėjų ątvėjais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryiius. ■>
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai ■ turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie LJe- 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI .
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis ,

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas., 

Savo turinio rimtumu, margumu ir Įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. ...

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų Į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
Įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės' ? 
apseiti be laikraščio! i . •<

Dar prieš Naujus metus siųskite Į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS UĖININKO” adresas: , . / > 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

iniiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00 < $80.00, ;

už 50.00 40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

P

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. ,

Chicago, III.

Man labai .gaila, kad smulk
meniškai riežimmJ ir negaliu 
pagarsinti visų, ųi imisų. gera
darių, darbuotojų, kurių surria- 
nė ir darbavosi šiam tikslui. 
Aš jų prašiau, kad man pri
siųstų parąngįmo programą, 
Žadėjo lai f,padaryt,bet jau 
praėjo keletą dienų,, ir negau
damas nieko nutariau kiek ga- 
lėdamas aprašytu tą garbingą 
atliktą darbą. Bet meldžiu ger
biamųjų rengėjų ir, aukautojų 
neįsižeisti; kad aš negaliu net 
visų reikalingiausių veikėjų 
vardų paskelbti. .

Programa prasidėjo su Lie
tuvos himnu ir Amerikos him
nu. Giedojo Vaidylų choras, 
labai gražiai ir sutartinai, va
dovaujant p. Sauriui. Po tų 
himnų. mus visus susodino 
prie gardžių pietų, kuriais gar
bingos šeimininkes jau buvo 
stalus apdėjusioš. Pažymėtina, 
kad pietus buvo 'kiekvienam 
po pusė vištos su visokiais 
prieskoniais, taip kad ir labai 
išalkęs negalėjai valiotu,

Laike pietų gerb. komitetų 
atstovai dalino seneliams vi
sokių dovanų: tabako, cigare- 
tų, orandžių jir kiekvienam po 
75 centus pinigais. Iš viso prie 
stalo buvome 64 žmonės, tai 
reikia turėti omeny, kad šio
kiais sunkiais laikais musų 
darbuotojai galėjo sukelti to
kį fondą, kad toks didelis skai
čiusį’! tiek gaustai buvome ap
dovanoti.!, v v .' -i ...} •,. > Y

Gattyė darbuotoj anas • 5Įr ’ au
kotojams. Laikę pietų ėjo pro
grama. Muzikalės programos 
vedėja buvo ponia Petraitienė. 
K. Geštąutas pagrajino smui
ku du kartu. Paskui ponia 
Vaičekau^ltienė su savo trimis 
dukrelėmis prie piano. Duk
relėms sprendžiu amžiaus. ne
daugiau kaip 4 mętaį jauniau
siai ir 13 pačiai vyriausiai, 
Prašau priimti už gerą, jei it 
tiek neturi. Bet jos tai padarė 
stebuklą: . muzika, šokiai joms 
išeina neapsakomai gražiai, 
lietuviškai. Ypatingai Visi bu
vo sujaudinti, kaip pati vidu
tinioji mergytė išėjo šokti iy 
dainuoti vieną lietuvišką daį*

I

Pereitą sekmadienį vėl gir
dėjome gerą ir gražų lietu
vių radio programą iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų, kurį davė Jos. F. Budriko 
krautuve. Tai buvo Budriko 
pikniko programas. Kaip dai
nos taip ir muzika buvo sma
gios ir gražios. Programą iš
pildė pirmaeiliai dainininkai: 
ponia Elena Rakauskienė so
prano; Stasys Rimkus barito
nas ir Vanagaitis su Olšausku.

»Budriko i krautuvės adresas 
3417 Halsted St.* * ; <

: /r , - ' . .. / 'til V.

Silpni Žmonės Pada
romi Stiprus

Niifra-Tone sutelkė niutonams, silpnų. llguL 
stų vyrų ir moterų nauJAs spėkas ir jfi- 
khh. Jis iėvalo kraujų nuo ligij perų, padarė 
raudonų, sveikų, kraujų, ■ • atgaivina silpnus 
nervus, raumenis ir organus. Nuga-Tono nu
gali ‘skilvio pakrikimus, . galvos skaudfjimų 
ir kvaitulius, priduoda naujų spėkų silpl 
niems inkstams, ptlveįkla konstipaeijų ir 
padaro jūsų nilegų poiisingų ir atgaivinantil 
Juh galitę gauti Nuga-Tone aptiekojo. Jei- 
gir aptiekininkšs neturi jo.* paprašykite jj 
Užsakyti - dėl jus 16 savo urmininko.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

' fcn.Į s—,, ■■■■a, ■  .....................\ ,,

Didelis smagumu

Pypkės ir 
Cigaretę 

Rūky
tojų >

V ’
' fe

už žemas kairias

ATWATER KENT, 
7 tūbų .u.......................
BRUNSWICK, 7 tūbų, 
už .............  „........
VICTOR, 10 tūbų 
už .........  ................
SONORA Radio ir Vic- 
trola sykiu .................
iMIDGET Baby Grand

$29
$39
$59
$59

Elektrikinės
GENERAL MOTORS,

FRIGIDAIRE, 
MAJESTIC, 

SERVILL

Didelis pasirinkimas 
ir lengvais išmokėji
mais.

Ledaimės

Jos.F I
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705
W. C. F. L. Radio Programai kas Nedėldienį nuo 1 iki 2 v. po pietų

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

PRANE Simas
• t. ....į‘ ' ' ‘

• ■ ! *

DR. A. J. BERTASH DR. S. NAIKELIS
praneša perkėlimų savo ofiso 

■ i .
perkėlimą savo ofiso ir permainymą 

telefono į
* . . , . • ■

756 W. 35th Street k
', šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35tį St. ::
• ■ .*> • _ . ,
: / v • •/ ■ ■. .■• _ ■ * ,■ . - • ■ .. • ■'

Tel. Boulevard 5913 ir 5914

756 W. 35th Street
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.
1 fl' ,. «

•

Tel. Boulevard 5914 ir 5913

Valandos; 1-2 P. M., 6:30-8:30 P. M.
'.j •; 1 ’ ■ >' ■ ■ • -

X .............. ............. o ........................... ..... ...........

Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M.
■ ’ • ■ • "• 'C . ‘J ' • ’

I ..... ........ 1 , -gj
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NAUJIENOS
The Lithuaaian Daily Newa

Published Daily Except Sundąy by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

trtatoakyiho kaina:
Chicagoje — paltu:

Otelams n.

Pusei mitų
Trims mlnesiams______

>1.—il.1 į.nnfa.rt.

Bdifor P. GRIGAITIS 
anMKiAiiM r.i ■..tiuli ii A... .

Sabsctiption Kates:

$8.00 per year in Chiearo

ab

. ................ .. ....... ................... ......
Bntered as SeconU Class Matter 

Karch Tth 1914 at tha Post Office 
of Chicago, III. under tha act of 
Harch 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
■DlrTnariienino. 'leidžia Naujienų Ben- 
drovi 17w S. Halsted Sū Chicago, 
DL ^teftoas Roaaevalt 8500.

SPAUDOS LAISVĖS APGENIMAS

Chicagoj per ilnelfotojus: 
Viena kopija

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

r ' . ..

Apžvalga
8c 

18c 
75c 

Suvienytose ValtigMO, a« Chlcacoj, 

Matams---  tf.00
Pusei matų ..... ..........................  8.50
Trims mfinesiama ...................... 1.75
Dviem mėnesiams ..............  1.25
Vienam minesiui ___ ___________.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ••••••••••••••••••••••••a******* 4«00 
Trims mėnesiams  _______ _ 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 
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ISPANIJOS REVOLIUCIJA IR 
DARBININKAI

MtaoSaaMaC^

Jungtinių Valstijų aukščiausias teismas penkiais 
balsais prieš keturis pripažino nekonstituciniu Minne- 
gotos įstatymą, kuriuo duodama teisė valdžiai uždaryti 
laikraštj, dedanti Žinias arba straipsnius, šmeižiančius 
viešas įstaigas, valdininkus arba kitus asmenis. Teismo 
dauguma, susidedanti iš vyriausiojo teisėjo Charles 
Evans Hughes ir teisėjų Olivef* Wendell Holmes, Louis 
D. Brandeis, Harlan F. Stone ir Owen J. Roberts, ra
do, kad tas Minnesotos įstatymas laužo spaudos laisvę, 
kuri yra garantuota Amerikos piliečiams keturioliktuo
ju federalinės konstitucijos'amendmentu.

Jei laikraštis apšmeižia žmogų, tai pastarasis gali 
traukti jį atsakomybėn teisme. Bet suteikti valdžiai ga
lią sulig savo nuožiūra laikraštį visiškai pasmaugti 
reikštų pastatyti spaudą po valdžios cenzūra.

šiuo aukščiausiojo teismo sprendimu bus patenkin
ti visi laisvės šalininkai. Jisai apgynė vieną pamatinių 
pilietinių teisių Amerikoje. z

Pastebėtina yra tai, kad prieš spaudos suvaržymą 
aukščiaus paminėtoje valstijoje stojo kovon stambus 
kapitalistiškas Chicagos dienraštis “Tribūne”. Jisai da
vė daugiausia pinigų šiai bylai. Su čikagiškiu laikraš
čiu kooperavo ir stambiųjų leidėjų sąjunga Amerikoje, 
kuri specialėje konvencijoje vienu balsu priėmė rezo
liuciją, pasmerkiančią Minnesotos pasikėsinimą prieš 
spaudos laisvę.

Reikia pripažinti, kadUaisvės tradicijos Amerikoje 
dar yra gana stiprios. Tik karo metu jos buvo panie
kintos, kai nabašpinkas Wilsonas bandė “išgelbėti pa
saulį demokratijai0. j

ISPANIJA PANAIKINO TITULUS

Laikinoji Ispanijos respublikos vyriausybė išleido 
dekretą, kuriuo panaikinama kunigaikščių, grafų, mar
kizų ir kitokių ponų titulai. Tuo budu Ispanijoje iš
nyksta “diduomenė0; visi žmonės pasidaro lygus prieš 
įstatymus.

Darosi juokai, atsiminus, kad dar nepanaikinta 
“kunigaikščiai” ir “baronai” Lietuvoje, kurią valdo iš 
sodžiaus išėję ūkininkų vaikai. Bent iš ispanų Lietuva 
dabar turėtų imti pavyzdį.

"RU M ANIŠKI RINKIMAI”
■ I. IIP — l»l I

Rumanija yra pagarsėjusi ftuo, kad tenai valdžia 
tinkimus “daro”. Kuri partija yra valdžioje, ta visuo
met rinkimus “laimi0, šituo tikslu valdžia vartoja visą 
Sistemą priemonių, kaip tai: išbraukia neištikimų žmo
nių vardus iš balsuotojų sąrašų, kitiems neleidžia bal
suoti, dar kitus grasinimais priverčia balsuoti už val
džios kandidatui, ir t. t.

šita “rinkimų darymo” Sistema Rumanljoje visuo
met duoda geidžiamų rezultatų. Kai seniaus Rumuniją 
valdė vadinamieji '“liberalai”, tai į parlamentą visuo
met patekdavo milžiniška “liberalų” dauguma. Įėjus į 
valdžią Tautinei valstiečių partijai, keturi penktada-; 
liai* (ar net penki šeštadaliai!) parlamento buvo iš
rinkti iš valstiečių kandidatų/Dabar, neseniai karalius 
pavedė sudaryti valdžią savo ištikimam tarnui prof. 
Jorgai. Vakar įvyko rinkimai, ir 60 ar 65 nuošimčiai 
mandatų teko Jorgos partijai. ' >

v

Sulig Ruiųahijos rinkimų įstatymu, partija prave- 
dusi daugumą atstovų į parlamentą gauna “magary
čioms” dar pusę likusiųjų vietų, taip kad opozicijai be-

Rubsiuvių Amalgameitų or
ganas “Darbas”, sumanė pamo
kinti “save skelbiančias darbi
ninkišku laikraščiu” “Naujie
nas”, kaip reikią tikrai darbi
ninkiškai žiūrėti į dabartinę 
Ispanijos revoliuciją. šituo 
tikslu jisai paduoda kokį pus
tuzinį citatų iš Markso (jos pa
imtos, 
raštų, 
šiurų) 
dyti, 
valdžia esanti 
kad Ispanijos 
“viešpatauja kapitalistai

Marksas, girdi, rašė, kad 
“proletariatas neturi * nieko 
nuosavo”, .o tuo tarpu laikino
sios Ispanijos respublikos kon
stitucijos straipsnis 5 skamba 
taip:

“Laikinoji vyriausybe pri
pažįsta privatinę nuosavybę, 
kaip įstatymais garantuoja
mą. Todėl niekeno nuosavy
bė nebus atimta, jei tatai ne
bus reikalinga visuomenės 
interesams. Bet tokiame at
silikime už nusavintą turtą 
bus atlyginta.”
Pacitavęs šitą konstitucijos 

straipsnį, Amalgameitų orga
nas klausia:

“Tai ką gi čia reiškia, jei 
ne kapitalistinį viešpatavi
mą? BesikuHančioji valdžia 
valstybės ekonominių pa- 
grindan deda privatinės nuo
savybės principą, to princi
po apgynimui kuria, tikreny
bėj — perėmė iš monarchi
jos, visą valstybinį darbinin
kų slopinimo aparatą ir jį 
paleidžia darban gesinti re
voliuciją.” 
Paskutinis “Darbo” tvirtini

mas yra grynas pramanymas, 
nes Ispanijos vyriausybė visiš
kai revoliucijos negesina, — 
negut “revoliucija” mes vadin
sime riaušes, deginimus ir pie
šimus, kurie įvyko įvairiuose 
Ispanijos miestuose ir buvo 
valdžios malšinami.

Mažai teatatinka tiesą ir tas 
“Darbo” pasakymas, kad res
publika “perėmė iš monarchi
jos darbininkų slopinimo apa
ratą”, kadangi yra žinoma, vie
na, jogei valstybinis monarchi
jos aparatas suiro, pirma negtf 
buvo paskelbta respublika; to 
aparato suirimas faktinai ir 
davė galimumo įvykti revo* 
liucijai: be ginkluotos kovos, 
be kraujo praliejimo, valdžia 
perėjo į Revoliucinio Komiteto 
rankas, nes monarchija pasiju* 
to nebeturinti jėgų nuslopinti 
žmonių judėjimą.

Antra, yra žinoma, kad lai
kinoji vyriausybė, paėmusi tą 
ddlj Valstybinio aparato, kuri, 
moiiarchijai griūvant, dar ne
buvo suirusi, daro joje stam* 
bių pakeitimų. Telegramose bu
vo pranešimų apie atstatymus 
policijos Viršininkų ir adminis
tracijos Valdininkų, apie suma
žinimą armijos karininkų ir t.t. 
Be to, yra savaime supranta* 
ma, kad municipalėse (miestų) 
valdžiose įvyko pamatinės at*. 
mainos po to, kai savivaldybių 
rinkimus laimėjo monarchijos 
priešai (tie rinkimai sudavė 
galutiną smūgį sostui).

žodžiu, “Darbo” pasakojimas 
apie darbininkų slopinimo apa* 
rato perėmimą iš monarchijos 
ir jo Vartojimą revoliucijos ge* 
sinimui yra laisvas fantazijas 
kūrinys, iškeptas, beje, ne be 
tikslo. Amalgameitų organo fe*

žinoma, ne iš Markso 
bet iš bolševikiškų bro- 
ir bando jų pagelba įro- 
kad laikinoji Ispanijos 

“buržuazinė” ir 
respublikoje 

>>
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palieka kelios dešimtys mandatų, paskirstytų tarp įvai- daktoriuu atsimena taieną bol 
rių grupių. Buvusi yiddžįos partija (Tautinė valstiečių 
pai-tįįa)/ kuri; iki tšį'oritųręjo pąflaniente?324' atstovus/ 
dabar beturės apie 30<Apie trys šimtą! Mandatų pra* 
žudyta vienuose rinkimuose!

Toki, mat, yra “rumąniški rinkimai”. Rumanija 
turi neva parlamentą, bet jisai yra valdančios klikos 
padaras (kaip sovietai bolševikiškoje Rusijoje), o ne 
žmonių atstovybė.

šeVlkiškpje, literatūroje ^nuvflh 
idoįą^Mažtkso ; s^fnį|iš; vięr&

Voliucija^^turim dityirsu pšri 
imta iš buržuazines valstybės 
“biurbkrMihiai-karino mašina” 
ir jam rupi dalykus Ispanijoje* 
taip “sufiksinti”, kad butų ga
lima tą sakinį pritaikyti. Tastą sakinį pritaikyti. Tas

sakinys “t>arbe” yra Cituoja
mas :

. “Jei pažvelgsi į paskutinį
! skyrių mano ‘Brlumerio Aš
tuonioliktos', tai pamatysi, 
jog kitą iš eilės žingsnį aš 
skelbiu: tie perduoti iš vienų 
rauką j kitas biurokratiniai- 
karinę mašiną, kaip kad llg- 
šiol būdavo (“Ir kaip sykis 
dabar taip yra Ispanijoje”, 
sako Amalg. organas), o su
daužyti ją, Tai būtent tokia 
yra pirmoji sąlyga kiekvie- 

mios tikros liaudies revoliuci
jos kontinėntė.”
Ve delko “Darbas” kalba 

apie valstybinio darbininkų slo
pinimo aparato “perėmimą” iš 
monarchijos Ispanijoje. Jisai 
nori “pataisyti” faktus, idant 
jisai galėtų, pasiremdamas 
aukščiaus cituotais Markso žo
džiais, įrodyti, kad dabartinė 
Ispanijos revoliucija esanti ne 
“tikra liaudies revoliucija”, 
buržuazinė revoliucija.

Nuosavybe ir valdžia
Tečiaus tas visas jo improvi

zacijos darbas buvo bereikalin
gas, nes mes nė nemanėme 
neigti, kad dabartinė Ispanijos 
revoliucija yra buržuazinė sa
vo socialiniai-ekonominiu turi
niu. Politiniu atžvilgiu ji nėra 
proletarinė, nors darbininkai 
joje ir vaidina svarbią rolę. Bet 
“Darbas” maišo labai skirtim 

v 

gus dalykus: ekonominę visuo
menės sistemą ir valstybės san
tvarką. i

Kaip aukščiaus matėme, jam 
rodosi, kad jeigu vyriausybė 
pripažįsta privatinę nuosavybę, 
tai ta vyriausybė būtinai turi 
būt buržuazinė. Bet tai yra ne
tiesa. Proletariatas visose ša
lyse paims valdžią į savo ran
kas, be abejonės, dar tuomet, 
kai privatinė* nuosavybė bus 
viešpataujanti nuosavybes for
ma visuomenėje. Ar proletari
nė valdžia tuojaus privatinę 
nuosavybę ims ir panaikins? 
Žinoma, kad ne.« Ji bus laips
niškai pakeista/ visuomenine 
nuosavybe, o šis keitimo pro
cesas tęsis metų metus. Aišku, 
kad per tą laiką; privatinė nuo
savybe, kuri dar nebus pakeis
ta visuomenine (nuosavybe, ne 
tik ekzistuos, bet ir turės būt 

L valdžios apsaugoj ama ir apgi
nama.

Iš to išeina, kad gali būt tuo 
pačiu laiku ir privatinė nuosa
vybė ir neburžttazinė valdžia. 
Be to, praktika rodo, kad daug 
pirmiau, negu darbininfkams 
pasiseka paimti į saVb rankas 
visą valdžią, jie gali iškovoti 
jau dalį valdžios, taip kad su* 
sidaro koalicinės valdžios, ku
riose dalyvauja kartu ir *bur* 
žuazijos atstovai ir darbininkų 
atstovai (kaip Šiandie yfa Prū
suose); arba susidaro grynai 
darbininkiška vyriausybė, kuri 
tečiaus, neturėdama daugumos 
parlamente, yra priversta ieš
koti paramos liberalinėje bur* 
žuazijoje (kaip kad yra Angli* 
joje). Sakyti, kad šitos vai* 
džios yra “buržuazines”, nežiu* 
rint to, kad jose dalyvaują or* 
ganizuotų darbininkų įgalioti* 
niai, gali tiktai tas, kuris ne
siskaito su faktais.

Bet “Dafbas” palaiko buržu
azine valdžia ir monarchijos, 
kuri Ispanijoje buvo neseniai 
nuversta. Ir tikrai, ji nebuvo 
buržuazine valdžia; ji buvo ka* 
raliaus, aristokratų ir bažny
čios valdžia. Tečiaus jisai pri
pažįsta, kad ir Alfonso monar
chijoje buvo privatinė nuosa* 
vybė. Sis faktas dar kartą pa
rodo, jogėi Amafįi ofg^hąs • vi* 
šiŠkrii ‘klysta, jšiVaižduOdamasj 
kad Vbtir, kuf * yra privatinė 
tiuosdvybč, būtinai turi ,but 
buržuazinį valdžia. . -
. Hr. į jisajf toligus j klaidą

ha,.kadr1 If
•i fTspąnijp's valgią y|a bu|įj 
Žųažinė.M, ir dabar Ispanijoj 
viešpatauja itapitiilištai/’ 
Buržuązija ir Icapitalistai 

jaąi xtas, .pat. rTuo ;gi tarpu ka* 
pitaHstai yra tam tikra visuo-:

bet

menės ktafcž, a buržuazi ja hėrti 
klasė. Buržuazija reiškią mies- 
čionija, į kurią įeina labai di- : 
delis visuomenės sluoksnių' mL : 
šinys: ir kapitalistai, it inteli
gentai, ir smulkieji biznieriai. 
Savo skaičium kapitalistai su
daro buržuazijoje mažiausią 
dalį, tai kodėl gi jie būtinai 
turi “buržuazinėje Valdžioje” 
viešpatauti?

Kapitalistai turėtų viešpa
tauti tiktai tame atsitikime, 
jeigu Ispanijos respublikoje pi
liečio teisės butų suteiktos tik
tai turtingiems žmonėms. Bet ■ 
jeigu ta respublika bus demo* 
kratiška, t. y. jeigu beturčiai 
joje turės lygias politines tei
ses su lobininkais, jeigu bus 
visiems piliečiams suteikta žo
džio, spaudos, susirinkimų ir 
koalicijų (organizacijų) laisvi, 
tai darbininkai kartu su smul
kiais amatininkais ir darbo in
teligentais ir padedami ūkinin
kų visuomet galės sudaryti 
milžinišką daugumą parlamente 
ir kontroliuoti valdžią.

Tokia demokratiška respUb-; 
lika gali teikti dykai mokslą' 
.beturčių vaikams, gali įstaty
mais apsaugoti darbininkų svei
katą fabrikuose; gali apdrausti 
darbininkus nuo nedarbo, ne
laimingų atsitikimų ir senat
vės; gali apriboti įstatymais 
darbo laiką — žodžiu, gali pra
vesti visą eilę socialinių prie
monių darbo žmonių būvio kė
limui. Demokratiška respubli
ka šitaip pripildyta aocfaliriiu 
turiniu yra, be abejonės, susi
pratusių jų Ispanijos darbinin
kų tikslas dabartinėje revoliu* 
cijoje. Ar jie Šitą tikslą pa
sieks, mes nesiimame spręsti. 
Galimas daiktas, kad ne. Tuo
met Ispanijos respublika pa
virs kapitalistiška respublika. 
Bet šiandie dar to nėra, ir keis
ta, ktyl Amalgameitų laikraš
tis, kuris manosi esąs tikras, 
o ne “save skelbiantis” darbi
ninkų laikraštis^ taip skubinasi 
jau dabar paskelbti “kapitalis
tų viėšpataviriią” Ispanijoje, 
kuomet dar yra progos, tikėtis, 
kad tenai gali būt, jei tie g'fy- 
nai proletarų, tai bent darbi
ninkų ir žemesniųjų buržuazi
jos sluoksnių viešpatavimas!

• K *
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“Darbo” “marksizmas”
“Darbo” redaktorius užsispy

ręs bruka “kapitalistų viešpa
tavimą” Ispanijos respublikai 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad iš bolševikiškų brošiūrėlių 
jisai įsikalė sau į galvą, jogei 
šioje gadynėje nieko kito ne
galį būtį, kaip tik arba kapita
listų Viešpatavimas, arba Pro
letariato •viešpatavimas ar
ba juoda, arba balta. Bolševi
kai ir jų apmonyti žmones 
yra, kaip sako, “color-blįnd”. 
Nors Jankauskas per paskuti
nius metus ar kiek taiko pusė
tinai pasitaisė, bet nuo tos li
gos jisai dar nėra pagijęs. Ve 
delko jisai savo straipsnyje Vis 
stengiasi parodyti, kad Ispani
joje įvyko ne, darbininkiška re
voliucija. Jeigu ne darbinin
kiška revoliucija, tai tuomet 
Jankauskui jau viskas “aišku”, 
nereikia nė žiūrėti, kas ten. to* 
je Ispanijoje darosi: > Užtenka 

i pažyrigti į kokią nors bdlševl*'' 
kišką knygelę, ir tenai rasi Vi*į 
sa, kdip ant delno išdėstyta. 
Vadinasi: “buržuaziją”, ^kapi
talistai”, “darbininkų slopini
mas” ir t. t, Taip jisai ir “aiš
kina” dabartinius {vykius Is-' 
panijoje.

O kad atrodytų, jogei tuose 
bolševikiškuose antįfonuosę yrą 
&ug išminties, tb! jisai tyčia

riatas galės prie eotftaUž- 
mo; O dabar bcfševikad '“refhid” 
Marksu diametraliai priešingos 
itfejas. /

Su Markso raštais netinka 
elgtis, kaip su Biblija. Juos 
reikią Studijuoti ir stengtis sp* 
Jfasti, ttirint omenyje tas są- 

apie kuriac juose eina 
kalba. Kur Marksas kalba apie 
kapitalistines sistemos prima
tus, tenai jisai išreiškia min
tis, 4mrio« da # šiandie yra 
teisingos. Bet kur jisai aprašo 
to talko atsitikimus, Valdžios 
forma*, partijų taktiką Ir pa
našius laikinius arba besikei
čiančius dalykus, tepei taikyti 
kiekvieną jo parašytą žodį ne
klaidingu butų tiesiog juokai. 
Kaipo pavyzdį imsime Markso 
aprašymą PatyžiaUs 1871 m. 
Komunos (“Piliečių Karas 
Fratfcijoje”). Remdamasis tais 
nepilnais ir nepatikrintais da
viniais (daugiausia paimtais iš 
polemiškos spaudos), kurie bu* 
vo Markso rankose tuoj po Ko
munos puolimo, jisai ntipie&č 
tą nelaimifigą paryžiečių suki
limą, kaip tikros proletarines 
revoliucijos bandymą; o tuo 
tarpu bešališki tyrinėtojai štan-j 
die pripažįsta, kad tai buvo 
blankistų vadovaujamas “pu^ 
čas”, kuris neturėjo ne tikslo 
keisti visuomenės santvarką 
socializmo kryptim.

Tas, kas šiandie yra vadina
ma “marksizmu”, yra ne rin
kinys frazių, išpešiotų iš įvai
rių Markso raštų, bet visų*pir- 
ma tam tikras visuomenės ty- 
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš KLAIPĖDOS 
PADANGES

“marksisti-

rin?jirtio Ir protavimo butas. 
Ras AnafchistflSkai afba blan- 
kistiškai protauja, tas nėra 
marksistas, nors jisai ir j kiek
vieną savo, sakinį dėtų ištrau
kas iŠ Markso raštą, “Darbo” 
redaktorius naiviškai tiki, kad 
bolševizmas tai
nė darbininkų išsiliuoSaVimo 
teorija”. Bet tame pačiame sa
vo redaguojamo laikraščio pus
lapyje jisai įdėjo dvejetą šito
kių pastabų apie bolševizmą:

“Reiškia, bolševikas nega
li būti dŽentelmanu, bet na- 
chalu, o džentelmenas — 
bolševiku. Labai aiškiai ir 
stotai pasakyta.”

‘Truseika senas politikie
rius ir turėjo žinoti, kad įs
tojant į Komunistų Partiją 
žmogus turi išsižadėti savo 
proto (originale pabraukta* 
•x^**N”. Red.), netari drysti 
net abejoti, o tik nuolankiai 
turi klausyti popiežiškų įsa
kymų visokių ‘aukščiausių 
tribunalą’. ”
Vadinasi, bolševikas, sulig 

patim “Darbu”, turi būt ma- 
chatas ir dvasios vergas Gal 
ir tai yra “marksizmas”?

Kada mums Jankauskas iš-* 
didžiai pastebi, kad “Naujie
nos” esančios tiktai “save skel
biąs darbininkų laikraštis”, tai 
mes galime jam atsakyti, jogei 
mes nesidarbavome, traukdami 
darbininkus tenai, kur iš jų pa- 
darOftia naehalai ir dvasios ver
gą?, kaip kad darė per dvyliką 
af tryliką metų dabartinis 
“barbo” redaktorius!
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Rašo A. KABARDINAS
i*. ■

(Tęsinys)
Jati pradėjo dirbti aštuoni 

medžią tartokai. Keti šimtai 
darbininkų ras sau darbą ir 
užsidirba pragyve'riiiiią. Dabar 
neperseniai nuo žinomo visoj 
Lietuvoj ir Klaipėdoj politi* 
kterio Kraųzo didelį lentų 
plovimo tartoką nupirko bu
vęs Lietuvos ministeris inži
nierius Ernestas Galvanaus
kas, kuris pereitais metais 
biznio reikalais Važiavo į so* 
vietiją, į Maskvą, ir Sudarė su 
bolševikais medžių į Lietuvą 
gabenimo sutartį. Dabarxjau 
dirba ir Galvanausko tartokns. 
Galvanauskas į savo darbo į- 
monę priima darbininkus be 
skirtumo.,

Kaip Klaipėdoje darbininkai 
šventė Pirmąją Gegužės, viso 
pasaulio darbininką šventę.

Sapnas pavirto į **teisybę*
im- Ji ■■■■ ..

Vienas pilietis, Justinas Veu- 
»kus, eapmivo, kad ūkininkas 
Povilas į Dirgėla, Kunsiišklų 
kaimo, dpiplėšė ūkininką JuO- 
Mą Makfytą, Juodupiu kaimo, 
Veviržčnų valsčiaus. Minėta
sis Venckus nuėjo pas Vėvir*

vdMtaua R-aną 
Gedmintą, papasakojo sUVo 
sapną ir klausė, kas daryti,— 
įr merelkla firmiešil policijai. 
Minėta# VMaftls pasiimti}Minėta* vMaftte pasiittHe 
Veiiskų į ^VėvlržČnų kleboniją. 
Klebonijoj VenSkaus sapną iš- 
klausė šu sttMitomėJimu. Pra
slinkus ppfėi Mieaą* atvažiavo 
pas Povilą Dirgėlą kriminali* 

r ties ponijos r agentas Vojdt* 
kaltis It rėlknlavo leisti kratą 
daryli. Ūkininkas Dirgėla ne* 
sutiko leisti kratos daryti, ne
žinodamas kas jį įtaria ir 
6uo. Tada policininkas. Volut- 

pnskinko iš jų pluoštą įįaW» pareiškė, jog Kauno po-
Įklija yra gavusi laišką be pa- 

. rašo (anonimį), kur Dirbta 
, yra skub^žiąiųąs apiplėšima I ,J17 -_

neateina j gaHS, ’* .JVUUX,,*‘

Citatų, kuriomis bolševikų ra
šytojai mėgsta savo anti-socia- 
listines teorijas puošti. 
taušku! neateinu n€ j grin,- Ipolitu

jtodihėdavų, į \‘pafdtemdatui*’ to 
Rities Markso citatohuš, jogei 
artimiausias darbininką tikslas 
yra iškovoti demokratinę res
publiką ir, tik kada kapitaliz
mo-'Sistema pasieks aukšto iš*

kailis, neatsižvelgdamas > į 
bifgėlos protestą, padarė Ura* 
tą ir tardymą, bet nieko nėra* 
dų. ....... . ........   ..

Kadangi tą dieną lietus lijo, 
tai į orą žiūrint darė gamta 
žmonėms blogą įspūdį. Bet se
nų darbininkiškų tradicijų 
prisilaiką profesiniai organi
zuoti darbininkai per Birmąją 
Gegužės vistiek daug Klaipė
dos dirbtuvių-fabrikų tą dieną 
stoVČjo, nedirbo. Apie TO va
landą rinkosi darbininkai iš 
įvairių miesto dalių į šaulių 
namo salęjr nuo pusiau 11 va
landos, kaip visut, kad tą die
na daroma-apvaikščiojama, 
prasidėjo tos dienos pažymėji
mo programas. Pirmiausiai ar
monikų ir smuikų orkestras 
sugrojo darbininkiškų melio- 
dljų kėlis gražius gabaėliUs. 
Vėliaus /‘GeverksehUftės”, vo
kiečių profesinės organlzaci- 
S pirmininkas Panara pasa

tai dienai prihiikinlą pra
kalbą. Pahars savo kalboje 
nušvietė Pirmos Gegužės, dar
bininkų šventės, istoriją, jos 
reikšmę ir kokia darbininkų 
padėtis buvo pirm 40 metų ir 
daugiau ir kokia padėtis dar
bininką visame pasaulyje yra 
dabar. Anais laikais žmonės 
dar daugumoj dirbo po 18 
valandų ir už mažą atlygini
mą. Darbininkas, jeigu susižei
dė dirbtuvėje ir negalėjo nor
maliai dirbti, tai tuojaus iš
varo lauk iš dirbtuvės be jokio 
atlyginimo ir į jo vietą kitą 
paima, šiandien susirgus tuoj 
darbininkas yra gydomas ir 
4š ligonių kasos gauna apdrau- 
dos pinigus. Kuomet pasveiks
ta jis vėl primamas į savo se
ną darbą. Senovėje beturtis 
darbininkas, sulaukęs žilos se
natvės, kuomet negalėjo dirb
ti dėl sumenkę j Usioš sveika
tos, buvo išmetamas į gatvę, 
khįp hiięjkjjLĮP) į nenaudįngas tdai- 
tytes/ftabar 65 mėtų sulaukęs 
senukas, kad f ir menką, bet 
vis gaitna iš senatvės apdrau- 
dos kasos savo nuolatinį pra
gyvenimui mokestį, iš kurie 
v?s tik gali šiąip taip pragy- 
veuti.

(Bus daugiau)

i-
k7.AXY.KJM
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Sekmadienį, gegužes 31 die
ną, aikštėj prie 95th st. ir So 
Micliigan 
čiai lošė
Gross jauktu iš Town of Lake 
StarieČiai laimėjo lūšį, pada
rydami 8 prieš 1.

Lošimo eiga, pagal apsimai- 
nyjnus buvo tokia

Holy Cross
Golden Star

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Musų patarnavimas lai 
dętuvčre ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

NORINTIEJI 
NUSIFOTOGRAFUOTI

Sekmadienį, birželio 7 die
ną SLA <1.‘J8 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimų 
Park 
po pietų, 
susirinkime 
mėnesines 
jau laikas.

Golden StarieČiai nugalėjo 
Holy :Cross jauktą.

Senatorius Harold -Ward įne
šė pasiūlymų Springt'ieldc, kad 
Illinois prasytų iš United States 
paskolos $500,000. Pasiūlyta, 
kad senatas išrinktų komisijų, 
kuri vyktų į Washingtonų, pra
šyti kongreso tos paskolos. Ta. 
paskola turėtų būti padalinta 
tarp įvairių valsčių Illinois val
stijoj.

Lošimas buvo gražus, drau
giškas, be jokių ginčų. Publi
kos pažiūrėti lošimo buvo pri
sirinkę labai daug, nes Starie
Čiai, kaip ir Holy -Cross jauk
tai geri beisbolo lošėjai. Nie
ko stebėtino, kad tiek daug 
publikos lankos jų lošimo pa
žiūrėti.

Vidikas- 
Lulevičienė 
, AKUSERKA

J103 S. H.Uted St. 
Telefonai 

Vktory 1115 
Valandost 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 7 diena -Golden slariečiai 
loš beisbolų su Marųuctte Ma- 
roous jauktu — lietuviais. Lo
šimas eis prie 95-tos }jr So. Mi- 
clligau avė. Pradžia 2:30 tpo 
pietų.

Illinois skolins <iš Dėdės 
Šamo pinigų

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

2 Jutos 

jIOVQS
, Vaikų lį^LĮ

OFISO VALANDOS:

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero ’3724'

4 ir 6 iki 8 vak- Nedėliotu nuo 10 
iki 12 dietų.

Telephonai dieną ir naktį Vitgima 0036

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

.Penktadienio vakare, birže
lio 5 dienų Golden Star Kliu- 
bas laikys mėnesinį susirinki
mų kliubruimyje. Nariai da
lyvaukite susirinkime ir užsi
mokėkite mokesčius, kurių yra 
Užsivilkę.

avė., Golden starie-
beisbolą su Holy

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

2400 IV. JMaditon StL

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vaje.

Tcl. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

vienų kapitdųų rado 
$500,000

Palmer 
svetainėje, 2 valandą 

Nariai dalyvaukite 
ir užsimokėkite 

duokles, kuriems

DR. G MICHEL
LIETUVIS AKIŲ gjgRį SPECIALISTAS

Žvairas-kreivąs akis išgy- 
dau ir akinius , pritaikau 

54 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 78£8

, .suteikia 
bąrzdaskutyklos 
■ komfortų 

skutimos 
namie

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidpnakgyje

Chicagoj ,kąip ir Kinijoj žmo 
nes miršta dėl vargo

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical, Therapy W Midwife 

Naujoj vietoj I
6109 South Albany Avenue

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengviųs akių įtempimą, kuris esti 
>riežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
ĮąnČia 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. įkainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

įvainjg Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Res. Phone Fajrfai 6353

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
.daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

,padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali nelęisti jums Hti 
pirmin. ,

Pavyzdžiui, Jeigu žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterme, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptlekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. 3*.A. i

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienps įr 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
tmatment ir mag- 
^Htic blankets ir 
t. f. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Phone 
Hemlock

Pbone Ąpnitage 2822

DR. W. Ė. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: 12 Jki 2 ir 6 iki 8 P. M 
Setedps vąkąre ųždąryta 

Nedėlioj pagal sutartį

.Pbone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. &. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

Lietuviai Gydytojai___
Rez. 6600 South Artesian Aveiiue 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.1821 So. Halsted Street 
, CHICAGO, ILL.

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po pr. 

4645 So. Ashland Avė. 
Valąndps 2 ,jki 4 ir 6 įki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 78 20, 

, Namai:

6641 So. Albany Avė.
Teį. Prospect .1930

Mano - Studijoj' 
arba savo namuo-. 
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI-į 
MYNĄ, ves-! 
TUVES, Š E R-; 
MENIS 
atlięku 
ki t u s 
darbus; 
metų

Tik . dvidešimts iš 57 polici
jos kapitonų Chicagoj yra vi
siškai #<čysti\ nes pas -juos ne
surasta stambių pinigiškų de
pozitų bankuose, po ilgų tyri
nėjimų tapo paskelbta. Kiti 
37 kapitonai visi esą sutepti 
grafto ir korupcijos. Dar kitas 
kapitonas surastas su padėliu 
siekiančiu pusės milijono dole-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Pbone (Canal .6222

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

Vai.: lrrr-3 įr .7"W
Rezidencija 664Q

Telcfonąs

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10— 

Nedėlipmis nuo

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

Tcl. *Kenwood 5107 -
VALANDOS:

, nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 .iki 8 valandai vakare 

apart iventądienio ir ketvirtadienio
-Namie 8-9

'."i ...........

Ofiao Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

, J)«Ri• H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Cbicetgo 
arti 31 it Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—4 vale. 
Nedėliomia ir iventad. 10—1<2 dkną

R. A. VASALUS
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street 
Rnom .1954 TeL Randolfib vft3W 
Valandos rup O ryto iki 5 «!• 
3241 S. Hafyed St. Tel. Vktory 

Valandos — 7 -iki 9 ^vakare 
Plbr^Utarn., Ketv. ir Subatoa .uh* 
Vąaalle—Pap., Ser. įr Pėfpyčioa .vak.

........ ...............  I ■■■■ ■ JIĮI l.Wl .

DR. CHARLES SEGAL 
'Praktikuoja 20 metai 

' OFISAS
,4729 South Ashland Avė 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS D^P 

Moteriškų, Vyriškų

Nuo 10 iki .12 vai. lyte, nuo *2 iki 4 
,yąl. po pietr ----- —*
yakąro. Nedi

Phope Midway 2880

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL. 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. Cbicago, III.

'i'»,,1i r......... - «u'M 1

Telefopąs ,Y.ards 1138'

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotęjas
Moderniška Kokplyčia Dovanai ; 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aukuru Avenue
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojui____

DR. HERZMAN
(IŠ RUSIJOS — *

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

*Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
tų, moterų ir vaikų pagal nąųjausius 
metodus X-Ray 4r kitokius -elektros 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 40—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 v,al. vakare 

Tel. Canal 3,110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde fptuk 6755 ,ar fįįandolpb 6800

Ketvirtadienio vakare, gegu
žės 28 .dienų L. D. Namo ben
drovė laikė .metinį susirinki
mą, <L. D. Svet., 40413 Michi- 
gan avc. šis susirinkimas tai 
buvo jnrmas po bendrovės į- 
korporaviipo. Nors pati bend
rovė jau daug metų kaip susi
organizavo, vienok savo tikslo 
neatsiekė. Minimos bendrovės 
tikslas buvo Roselando lietu
viams įsigyti nuosavų svetai
nę. Jau ir lotai buvo nupirk
ti, vienok -nesukėlus tinkamo 
kapitalo svetainės pastatymui, 
organizavimo darbas sulaiky
tus. Bet, kad minima bendro
vė turi įsigijus nuosavybę, mi
nimus lotus, tai bendrovė rei
kėjo įkorporuoti, pirm negu 
visas darbas bus galima likvi
duoti, parduodant bendrovės 
lotus ir ^pinigus išsidalinti.

Svarbiausis šiame susirinki
me atliktas dalykas, tai valdy
bos raportas dėl bendrovės į- 
korporaviino priimtas. Dabar 
bendrovė jau įkorporuota, šė- 
rininkams yra išduodami tikri 
Šerai <vieton laikinųjų kvitų.

JUOZAPAS MACAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio ’1 dieną- 1'2:35 valandą ry
to 1931 m., sulaukęs 48 mc?U 
amžiaus, gimęs Švendriškių kai
me, Jurbarko valšč.. Raseinių ap
skričio. A*mcrikoj išgyveno 22 
metu. Paliko didėliame nubudime 
moterį Jievą, dukteris Oną, ir 
Emtną. du brolius Augustą ir Si- 
ųx>ųą :ir gimines, o Lietuvoj 3 
seseris ir brolį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4002 So. California Ąve>, 
Tel. Lafayette 2382.

Laidotuvės įvyks kętvirtadiepyj, 
birželio 4 dieną, 1:30 yąl. po 
piet, įš namų į Ev. Lutheran 
Church of Pcace - parapijos baž
nyčią, 43 St. ir California Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten 
bus nulytas į Concordia kapi
nes, Madison St.

Visi A. Ą. Juoząpo Macaičio 
giminės, draugai ir pažįstami ąąat 
nuoširdžiai kviičjami dalyvauti 
laidotuvėse ir sytejkti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Broliai 

. r , ir Gitpinės.
(Laidotuvėse patarnauja gibo

nus J. badžius, Tel, ęanal 6174.

Tel. Yards 1829 -

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. A. SIAUS
ADVOKATAS 

•Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

■cn?

Cųr. WnshingUMi -and -Clark ‘So. 
.Ofiso Tek Cetmal 2978 

Namų Tel. Hyde Park S3?J

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 fki 3 no yi#.

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

....... , m,wn* »■»,»■ ....... ..... i ■

Rezidencija Tel. Midway 5512 it 
Wilmette 195Ralph C. ČuplerMD.
CHIRURGAS

Oakley it 24 St. Tel. Cgnal 1712-0241 
Valandos: Panedėbais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Uurninkais ir

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. ▼.

________Advokatei________

K. GUGIS
ADVOKATAS 

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

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto ,iki 4 jfp jPilR 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevatd 1310 
'Valandos: nuo 4 iki'B vai. kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvefgą 
Nfdėhpj 9«o 9 iki U ryto

—---T.-,, ,, .......i. nn u ...

B UIKUS
Undertaking Co.

Wm. A.1 Pakorny
Koptgįįa l dykai

710 West 18th Street
Tel. ęanal. 3161

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

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

.Duokite savo* akis išegząpiinųoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
rtįttĘjgflįįĮ; OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 4?th St. 
Tęl, ..Boulevard 6487

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
Širdies, Plaučiu, Inkstų ir Kraujo pakriki
mai sėkmingai gydomi. Taipgi Akių. Ausų, 

Nosies ir Gcrklčs 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR 
Gydytojas, Chirurgas, O»teo|>«Us 

4407-0 North .Kedile Avc, 
Tel, Indepcndence 0033

Valandos: V ryto iki 1 dienos, Vak. 0 iki O.

'Namų Tel. Ravenswood 1664 

|Dr. J. P. Ashmenckas 
.GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

1588 MilMukee Ane, 
(kampas North ir Damen Ąves) 

Tel. Brunswick 8281
Uwra.> KfW, ,ir. ęuhatowįs 

Ofuo valandos: 1-3 it 7^8 p. pi. 
f<Nedėliomia pagal susitarimą
- i i įi.i-ųiui, u1   —Hi"i miniu

DR. T. DUNDULIS 
GYPYTOJĄS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

' Hoselundiečiai rengiasi )skuit- 
lingai daly imu Ii **Nuujienųtf 

piknike.
Kaip jau visiems žinoma, 

kad ateinantį sekmadiepį, bir
želio 7 dienų įvyksta “Naujie
nų” piknikas The Oaks darže, 
o jog tai ne paslaptis, kad 
Boselandas yra didelė nuujje- 
niečių kolonija. Na, ir kaip 

"^-nęsirengti, juk “Naujienos” 
tai musų kasdienis draugas, 
kurios aplanko mus kasdieną. 
Todėl “Naujienų” paramai 
rengiamaip piknike yra garbė 
dalyvauti. \Juk lai Chicagos 
lietuvių metinė šventė, o rosfe 
lapdiėčiai kasmet ■ skaitlingat 
dalyvauja, taip ir šįmet ditįy-r 
vausime. Roselandielis.

1 in,"u ■ ui im m» i i i......

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

Graboriai '

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Ląidotuvėse patąrnau- 
-Jo geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

hų išdirbystės^
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
TeE Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Prof. Robert M. Hutchins, 
Chicagos universiteto preziden
tas, vienoje prakalboje taip 
pasakė: “Mes turime viso pa
saulio mokslų: bet musų įžval
ga, musų supratimąą, vertybių 
pažinimas, idėjos, nėra pakan
kamai stiprus, kad galėtume tų 
mokslų sunaudoti. Mes turimo 
pinigų daugiau, maisto ir viso
kių dalykų daugiau, negu kada 
nors istorijoje. Tačiau mes 
esame bėdnesni, alkanesni ir 
bejėgesni ir dar labiau sumišę, 
negu kada nors buvome pir
miau.

Dabartinis ekonominis krizis 
yra nepalyginamas savo aštru
mu ir pasekmėmis. žmonės 
miršta vienodose vargo sąlygo
se Chicagoj ii» Kinijoj. Milijo
nai žmonių šiuo momentu yra 
be pastogės, alkani ir nuplyšę. 
Tos pačios gatvės, kuriomis jie 
slankioja, nusiminę ir nepaten
kinti, yra perpildytos daiktų, 
kurių jie reikalauja. Jie negali 
pirktis tų daiktų ir tų daiktų 
savininkai bankrutuoja, dėlto 
kad jie negali jų parduoti. Vie
na pusė pasaulio stengiasi įsi
gyti daiktų, kita pusė stengia
si juos parduoti, ir mes neina 
tome būdų ,kaip tas dvi puses 
suvesti į daiktų. Mes turime 
faktus, bet mes nežinome, kų su 
jais daryti. t

Dr. Hutchins dėlto kritikuoja 
Amerikos auklėjimo ir mokini
mo metodus, sakydamas, kad 
reikia mokinti ne ti^k daug ži
noti, kiek suprasti.
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JOSEPH I. GE1SH
Lietuvis Advokatas

463,1 Sp. Aiblgnd Ave» 
Tel. Boulevard 2800 

Ręz. 6515 So. Rockų>ell StĄ 
Jei. Republk 9723

■■ hWIrf^i.ii ............

U M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir .graži koplyčia dykai

718 W. 18 :St. ' ’
Tel. iRooscvelt 753.2

'     ■■■■-yr—■— .............. .rmrh—fi f -

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4/442 South Weetern Avenue 

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 

, nuo 6 iki 9 valandai vakaro

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46tb St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

v Boulevard 8413

105 W. Adams St., Room 2fi7 
Tdtphree RandoJph 67127 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nug 
tone tRooKv<lt ,9990 
ryte, Td. Republk *9600 

................, IĮ ..................—..... .

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Saite St. «oom 730 
Tel. Central W0 VaL 9—4 
Rezidencija U58 ,S. Zalmav Ar. 

Tel. Prospeot 3525

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdipgų» simpatingų ir ramų, 
paUrnąvimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.;

J. F. EUDEIKIS & C0.
, . JŪSŲ GRĄBORIAI 
' Didysis .Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
i . Visi TMonait YARDS 1741 ic 1742

Ketvertais vfipi uždaryti. 
......  < i n

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd 
Arti Leavitt St. 

telefonas Canal 2552 
.Valandos 9 ryto įki 4 Makaro. 

Seredoj jr Petnyčįoj jmio 9 iki J

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
................    W»i!"."W» l l'L Į I" I >■)

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS

Vai.: kasdien nuo 10 vat tyto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis pagal sutarti 

4847 West 14 Street 
' CICĘRO, .ILL.

Dr. A. f. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

i i .......  y
■Phone Boulevard 7042

DK. C. Z. VEZEHS 
-Dentistas

4645 Ko. Ashland Avė.
arti 47th Street

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BĄLSĄMUOTOJAS 
! (Patarnauju laidotuyė-

se visose miesto ir 
, miestelių dalyse. Mo- 

derniška koplyčia 
veltui.

B s SB3103 S. Halsted St. 
HMHMB chiMgo. m.
' T j,!. '.Victory U1J

'I..................... >.■!■ ..i.....,, • ....y.,.,...—

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju ląidotuvėsf kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooąeydt 2515 arba 2546

2314 W. 23rd |P1„ Chicago
SKYRIUS:

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

visokius 
fotografo 
turiu 25 
patyrimą.

Praneskit iš anksto telefonui 

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

PROBAK

( PROBAK BIĄDf:)

’' A 1'»'
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Tarp Chicagos
> Lietuvių

Pavasarine “Naujie 
niečių šventė

tarnų ir. draugų bei biznierių. 
Kunigas išbarė žmones, kad jie 
ne perdaug Isinko bažnyčių ir 

Į šaukiasi Cik tada kunigo, ka- 
jda randasi arti prie mirties.
V. Mockevičių buvo apie 70 m. 
amžiaus ir buvo daug nu
kentėjęs savo gyvenime 
ir ypatiškai.—G-s.

Požėla Detroite paguldė
* Turnferį

NAUJIENOS, ^Chicago, III. 
žėla su Micfiigan čempionu ap 
sŲirbo, kaip su šilta vilna, I)a 
bar, tur būti, tas
užsičiaups ir nebekalbėsi 
j is gali Požėlą paguldyti.

Beje, reikia pasakyti

čempionas’ 
kad

bizny

Trečiadienis, birž. 3, 1931

Nors tai yra garsinama, kad 
sekantį sekmadienį, 7 d. birže
lio (.įtino) THE OAKS dar
že, įvyks nepaparstai įdomus 
“NAUJIENŲ” PIKNIKAS, vie
nok reikia sakyt, kad tai bus 
ne piknikas kaip kad papras
tai yra tariama, bet bus “Nau- 
jieniečių” Pavasarinė Šventė, 
čion suvažiuos iš Chicagos ir 
visų aPielinkių tūkstantinės 
“Naujieniečių” minios, kurie 
diena iš dienos skaito “Nau
jienas” ir bendradarbiauja 
joms.

šitokia, bendros įdėjos žmo
nių šventė, interesuoja kiek
vieną būti tos taip įdomios 
draugijos dalyviu. Kas iš mus 
nenorim sueit, pasimatyti ir 
pasikalbėt su savo draugais jr 
pažįstamais? Kiekvienas to no
rim ir ieškom progos pasima
tymui. O čia kaip sykis tokia 
puiki proga pasidaro ir gali
ma kuo skaitilngiausia savuo
sius sutikti, pasikalbėti, pra
leisti linksmai laiką gražiam 
ąžuolų darže ir tyram ore.

Todėl visi ir visos sekantį 
sekmadienį birželio 7 d. važiu- 
kim į “Naujieniečių” pavasari
nę šventę ir ten pasimatysim 
kaipo draugai ir prieteliai, pa
spausdami vienas antram de
šinę.-—Kazys.

/________________

Kaip surasti “Nau
jienų” pikniką

Automobiliu greitai beva
žiuojant dažnai pasitaiko pra
važiuoti tikrasis kelias ir pa
klysti. Jeigu kam ant nelai
mės pasitaikytų paklysti, tai 
mano manymu, geriausia su
rasti “The Oaks” daržą klau
siant kur yra Cog Hills golfo 
laukas. Cog Hills golfo lauką 
žino visa apielinkč. O kada su
rasite Cog Hills golfo lauką, 
ten pat iš pietų pusės yra “The 
Oaks” daržas ir ten rasite 
“Naujienų” pikniku. Tai bus 
ateinantį sekmadienį Birželio- 
June 7 dieną.—Buvęs darže.

Vincas Mockevičius 
palaidotas

. Burnside
SLA. 63 kp. pusmetinis su

sirinkimas' bus Birž.-June 5 d. 
7 vai. vakare Tuley Park sve
tainėj, 90 St. ir St. Lawrence 
Avė.

Narių pareiga dalyvauti skait
lingai šiame susirinkime. Ku
rie esate užvilkę mėnesines 
duokles iš priežasties bedarbės 
taip pat ateikite, bus daroma 
pastangos,' kad užmokėjus už 
narius negalinčius užsimokėti.

Kurie kad ir ilgesnį laiką ne
mokėjote, dar turite progą su
grįsti prie 63 kp. SLA., kad 
tapus ir vėl pilnateisiais na
riais.

—P. Pivorunas, fin. sek r.

“Birutės” metinis 
susirinkimai

“Birutė” Dainos ir Dramos 
Draugija, birželio-june 4 d., va
kare 8 vai., Lietuvių Audito
rijos svetainėj, laikys savo, me
tinį susirinkimą, kur valdybos 
nariai išduos bendrą praeitų 
metų raportą ir finansų at
skaitą. Taipgi bus renkama 
valdyba ateinantiems metams.

J šį susirinkimą yra nuošir
džiai kviečiami atsilankyti ir 
rėmėjai, žingeidaujanti “Biru
tės” darbuote.—Valdyba.

Ar norit pamatyt sa
vo senus pažįstamus

Daug žmonių nori pamatyti 
savo senus pažįstamus bei 
draugus, tik neturi progos. Vie
ni pametė adrisus, kiti šiaip 
neprisirengia savo artimus ap
lankyta. Geriausia proga pasi
matyti su savo pažįstamais bei 
draugais ir pasivaišinti, tai 
“Naujienų” piknike, kuris į- 
vyks ateinantį sekmadienį 
‘The Oaks” darže prie Archer 
Avė. ir 121-2-3 St. Tenais bus 
tikro malonumo pasilinksminti 
prie puikios muzikos ir pasivai
šinti žaliuojančių aržuolų pa
vėsyj. — P. P.

Gerai žinombas cigarų dirbė
jas Vincas Mockevičius, kuris 
buvo žinomas North WestSide 
ir kitose kolonijose, iš- 
dirbejas White Bose . ir 
kitų cigarų “La Flota” 
Factory buvo progresyviš- 
kų pažiūrų žmogus, bet kada 
jį kankino reumatizmas per 
daug metų, tai sveikata taip 
buvo nusilpnėjusį, kad vieną 
dieną suklupo eidamas gatve 
ir buvo suparalyžuotas.r Po vie
nos savaitės ligos mirė aprū
pintas per moterį su pagalba 
kunigo šv. sakramentais. Birže
lio 2 dieną tapo palaidotas šv. 
Kazhniero kapinėse. Laidotu
vėse dalyvavo daug jo pažįs-

Išvažiuoja Lietuvon
Rytoj iš Dearborn stoties, 

kaip 11 vai. ryto, apleidžia 
Chicagą:

Julia Pukinskienė
4

Julia šukinskienė
Ona Kondratavičienė
Sakalas
Anuzė Veškalniutč
Kazim. Kukenis
Kastancija Kukenis
Pranas Gerlikas
Wm. Trakimas
Jonas Putnevičia
J. Karalius
Jie išplaukia į Lietuvą lai

vu Rotterdam birželio 6 d.
— T. Rypkevičia.

W1SSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaųs

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 ’ ____

1514-16 Roosevelt Rd. ' t.
arti St. Louis Ava.
CHICAGO, ĮLL.

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲIr MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, planely, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką ji* jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metu ir išgydė tukstanėįus ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.» kampas Keeler Avė., Tel. Cmrford 5573

Per paskutihius keturis me
tu Detroite labai plačia burna 
kalbėjo Turneris. Jis niekino 
visus lietuvių ristikus. Jie esą 
ir šiokie ir įtokie ir dar kitokie. 
Ypač jis visokias budais dergė 
Požėlą. Girdi, su Požėla jis 
galįs bile kada apsidrbtj. Prie 
kiekvienos progos Turneris šau
kė Požėlą su juo persiimti.

Turneris yra dar jaunas vy
ras ir sveria apie 220 svarų. 
Jis pasižymi nepaprasta spėka. 
Per porą metų jis buvo skaito
mas Michigan valstijos čem
pionu.

Gegužės 28 d. tapo surengtos 
ristynės. Kadangi Požėlos opo
nentas neatvyko, tai Turneris 
tapo pakviestas užimti jo vie
tą, 
kad 
gos 
gali 
ko.

Vos išėjo ant matraso, kaip 
Požėla pasigavo jį į savo nagus. 
Vargais negalais ištrukęs, jis 
per keliol^ką minučių bėginė
jo po ringą ir laikėsi į virves 
įsikabinęs.-Ir laikėsi ^aip, kad 
net referee negalėjo jį atplėš
ti. Tačiau negelbėjo nei vir
vės. Požėla jį vfsvien pasiga
vo ir ištmpė ant matraso, kaip 
blyną. f t

Jeigu ne virvės, tai Turneris 
prieš Požėlą nebūtų atsilaikęs 
nei penkių minučių. Taigi Po-

Ir jis sutiko, manydamas, 
dabar turi puikiausios pro- 
parodyti svietui, jog jis 
Požėlą įveikti. Bet apsiri-

jis gali
Beje, 

Turneris yra 
žinomas kaipo 
šiol, regis, jo nebuvo 
nei vienas lietuvių 
Komaras 
viršum, 
dary,ti. 
kavo ir 
garbingai

S. L. A, 36 kuopos susirinkimas į- 
vyks birželio*. 3 d., trečiadienyje. 8 vai. 

Chicagos Lietuvių Auditorium. 
So. Halsted St. Prašau pribūti 

narius: ba bus svarbus susirinki* 
taipogi prašau užsimokėti, katrie

kad 
yra

3133 
visus 
mas» 
esate skolingi

<7. Balčiūnas, Rašt.

btiČeris”. Ligi 
buvo paguldę* 
tuviu ristikas

bet nieko negalėjo pa 
Bet Požėla jį nuvaini 
nuvainikavo labai ne

20-to Wdrdo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks 3 d. Birželio, 8 vai. vak., A. 
Bagdono svetainėj, 1750 So. Union Av. 
Maldnėkite visi atsilankyti, nes turime 
svarbių nutarimų.

A. Zellon, Prot. Rašt. 
Naujas adresas 7132 So, Racine Avė.

ne-

j -a.

PRANEŠIMAI
• -r

Sus. Liet. Namų Sau. tint Bridgeporto 
laikys mėnesinį susirinkimą trečiadieny, 
birželio 3 d., 7:30 vak., Chicagos Liet. 
Auditorijoj. Visi namų savininkai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turi
me aptarti; kurie pasilikę Su mokesčiais, 
malonėkite apsimdkėti.

S. Kunevičia, Rašt,

*1$ P»lC|tH onu Į oąojų 

•oav uinąhy UIS8 
NOILV1S 

onisvhho # svo Nuaaav 
stutuauinisoą stui

-ĮUĮ^usjrd — snfaiĮt jį stsrB srisnruac) 
•Šuįzįuouiįs *00* i $ SuĮsaasS ar Sujųir^ 

fniEą hsnf sauijAmueiiid sminj

Phone Humboldt 8559

1608

CZ-^^TĄILOR
Room 704-705 

MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

CLASSIFIED ADS
t ■ — — .....—-— .  

. For RentBusiness Service 
į. * Biznio Putarnavihian _ 

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

Mes sudedame rynas, „Vandeni nuovadas, 
skailaituž. Speciali atida į stogų dengi
mą. Darbas garantuotas. Apskaičiavi
mas dykai. \

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

2630 Wallace St.. tel. Victoiy 0943.

. 0x12-KAURAI
Domestio 

IŠVALOMI ------  $1.75
Gyvumas ir spalvos atsteiglamos 

kaip naujiems. 
Nieko neimnm ui pasiėmimu ir pristatymu 
ant $5 ar daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jusu kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas. 

PENSACOLA 7083 
CRYSTAL CARPET CLEANEtlS

Dirbt., 4420 Eiston Avė., prie M oh trose

BŪDAVO J U naujus ir taisau senus 
namus ir visokį darbą prie budinkų. 
Ant lęngvų išmokėjimų. Atlieku darbą 
atsakančiai ir pigiai. >

P. Skrabutėnas, 
5348 S. Halsted St.

Yards 2773

Automobiles

RENDON 5 kambariai, patogus dėl 
ofiso arba šeimynai, prie daktaro Zy- 
monto, 3252 So. Halsted St., telefonas 
Victory 2514.

------ —- —— -------------------» ' '
PASIRENDUOJA flatai 5-6 kamba

rių, steam heat, karštas vanduo, renda 
$35.00 mėnesiui. 1125 W. 59th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime eaah pirkfijua, 
kurie galbūt to'ir pageidauja. Greitas, kon
fidencialia patarnavimai) pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė rooming house, ga- 
so stotys ir snraiai. Tel. Del. 9426. M r. 
Ryan. Rm. 603, 612 N. Michigan Avė.

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

PARDAVIMUI Lunch Room. Pigiai, 
roj vietoj.

6912% So. We$tern Avė.

Buy glovus wlth what 
lt soVos

Nėra reikalo moąėtĮ 60a ar tssr fe? 

dideUs tūbas parsiduoda ui 
26o. Ji valo ir apsaugo dan, 
tis. to gaUtę sutaųpinti 
38, ui kuriuo* galite nusipirk* 

• H pirBUnaltes ar kų kitą.
tu. B« to raute auuupmu 
98. ui knriuob rauta auaipirk* 

'U pirštlnaitce' ar ką kita.
Lambert Pharinacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES ( 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė, 
cash biznis, svetimtaučių apgyventa. Jei
gu kas norėtų, gali pirkt su namu.

6001 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė į 
trumpą laiką, nes išvažiuoju Lietuvon; 
kam reikalinga atsišaukite

1308 S. 49 Avė., Cicero

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

GARSINKITE NAUJIENOSE

Specialistas gydyme chroniBkų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis IBgydytl, atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas iBegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikru ligą ir jei aė apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryB. Ei
kit pas tikru specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po yra.

MADOS MADOS MADOS
galutino išegaaminavimo—kas jum*

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių' gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška 
mina turi parduoti raojaus. Tik 11 
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

$50
cash, likusieji l&gvais išmokė
jimais, nupirks 40 akrų (žeme 
ir farmos). Rašykite dėl nemo
kamos knygelės. A. W. BL0M, 
Menominee, Mich.

3071
3436 >

2985

Paskiausios mados mažutei panelei suknelė. Tinka iš 4>yle vasarinės 
‘co, batisto arba kokios kitokios. Sukirptos mieųos 8, 10. 12, 14 me-

Augesnei margaitei suknelė. Tai irgi naujas modelis. Pasisiūti galima 
aterijos ir padabinti baltu šilku; Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 3b, 
* ** * * ', ■ '' ■ ■
Būtinai vasarinis rūbas — kostiumas. Be j6 "tanku apseki kaip šaltes-

3071 —- 1 
materijos, šilko, 
tų panelėms. y, ■

2 9 85 —* < _ 
iš lengvos materijos 
38, 40 ir 42 colių per kratinę

3436 — r * • ; ■ ............. ......... r ............
nis oras užeina. Tinka iš Šilko arba kokios kitokios skalbiamos materijos. * Sukirp 
tos mieros, 14, 16, 18 taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

• • •, i • • ■
tos mieros, 14, 16, 18 taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

* ''i.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę •arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattehi Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

. i ■ • • 1

• , >< ’E: •.?■; ■ ..

NAUJIENOS Pattrtn D«pt.
1739 S. Halsted St.. Cblcago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)
1 ' ' *■' s t

(Adresas)

(Miestas ir vajai)

20 St.

po

Educational
.. Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomi* ar vakarais, Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
./ COLLEGE,

672 West Madison Street

*sss
4 •

šei- 
sa-

Nudažyklt debesis su saulės šviesa ir . 
Elektrikiniu 

REFRIGERATORIU
Kam pirkti leda kuomet jus galite nusi
pirkti garantuota elektrikini Refrigeratorių už 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERATOR SALES

L736 Jackson . Seeley 10090
1401 W. Randolph
5081 Broadway Edgewater 1300

VIŠTŲ FARMA, daržovių ūkis ir 
standa šalę kelio. Arti kryžkelės dvie
jų didelių cementinių vieškelių. 5 mi
nutes važiavimo nuo miesto rubežiaus. 
Dirbkite savo dabartinį darbą ir už
siauginkite pragyvenimą ant vieno Šių 
priemiesčio žemės sklypų. Parduokite 
nuo standos šalę kelio. ,

CRANE & MORELAND
5604 W. 63rd St.

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galįma ir renduoti; gražus 
seklyčios,^miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, eleltr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Engletvood 1162.

160 akrų farmą parduosiu arba mai
nysiu ant namo Chicagoje. 6001 So. 
Carpenter St., Englewood 2116. 

f

ELEKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI 
Pilnas išpardavimas. Daugelis išdirbyš- 
čių, visokio didumo. Kol jų išteks, nuo 
$39. Rm. 1210, 17 N. State St. Rand. 
6698; 1017 W. Lake St. Monroe 0092

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos - ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. “ 
Šiandieni

Amerikos Lietuvių 
. Mokykla 
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

PARDUOSIME pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kauras, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2' miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir firankas. ' Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Paul M< Smith & Co.-
REAL ESTATE

LOANS. 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotu*, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur' yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

SAUGUMAS PINIGAMS UŽTIK- 
• RINTAS

Pradėkit m

Financial
Finansai-Paakolos

Laisvės 
norite

Naujie-

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. . Kas 
parduoti, kreipkitės .į 
nas, Bok No. Į258. *

REAL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI • ir įkainuojami; ge
riausia cash kaina,

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forrnan State Bank Bldg., 
Franklin 5664 x

11 "t........ ...... .............. *... ..ii..

KADA SKOLINĄTĖS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

mos, kuri turėjo chicagiečių pasitikėji
mą ir prielankumą per 28 metus. ,l

ANTRA—Imkite paskolą bile sumoj 
iki $300 ant jūsų algos ar rakandų.

TREČIA—-Pasirinkite tokį atmokėji- 
mo pieną, kuris jums yra parankiau
sias.
• KETVIRTA—Nepadarykite 
Šaukite ,

klaidos.

Personai
Juodieji Inkštirai, spuogai pasalinami 

visados, taipgi visokie odos iBbėritnai. 
SOUTH-PARKWAY LAB. 

403 E. 61 St. 
Normai 6303

Valandos 10 a. am. —- 6 p. m. 
7-9 p. m.

ant

MES PALIUOSUOSIME JUS
NUO SKOLŲ

Sulig musų originalio visoj. Baly žinomo pie
no. indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių bisnierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik jį žino.
KAM "SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visu savo skolų paverskite į mėnesini pie

nu, su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. U- 
vengkite algų anrafiinėjimo, garniBmentų, la
bai griežtų; kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užgtatų
reikia' pasirafiytojų: nėra *red tapė*; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
dele.

Mes telmam mažu kainu už patarnavimu 
ir ifisiuntinėjlmu.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Šalie St.

ne-

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo už bučerį, turiu 10 
metų patyrimo, r 2816 W. 63rd St., 
tel. Prospect 9553.

NAŠLĖ moteris, ieškau bite kokio 
darbo—restaurane ar prie namų, esu 
švari. Atsišaukite nuo 6 iki 7 vakare, 
ar laišku: Z.; GRACE, 914 W. 37 St., 
2-ros lubos užpakaly.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia 

REIKALINGAS jaunas vaikinas plau
ti bonkas ir abelnam darbui dirbtuvėj. 
Manhattan Bottling Co., 306 W. 29 St.

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Randolph 2060

Help' Wanted—Female
Darbininkių tfeikla_______

REIKIA moterų patyrusių prie sto
vimo ir skirstymo žarnų—keisingų.

1116 W. 47th PI, .

PINIGAI skolinami ant Šerų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL, 100 
W. Monroe St. Tel. Franklm 3495.

Business Service
Biznio Patarnavimas

CHAMBERS ROOFING CO. — Se
nas darbas musų specialybe. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimai.

For Rent
RENDAI 3, kambariai dėl mažos šei

mynos arba pavieniui vaikinui. 2622 
W. 69 St. Tel. Prospect 0833.

RENDON štoras kaitų su bučer- 
nes ir groserriės fixtlur^s. Taipgi 
parduodu bizniavę narna arba 'mai
nysiu . ant mažesnio.. 4550 S., Marsh- 
fleld Avė, Tel, Lafayętte 0591.

naujas muro namas, 5 ir 5 
miegruimiai. viškos, apdirbti 
kiti modemiški įrengimai. 

Randasi lietuvių kolonijoj Marųuette 
Parke. Našlė moteris priversta atiduoti 
tik už $11.800; įmokėt $3000. arba 
daugiaus.

5 kamb. muro bunga1ow, kuri ran
dasi arti Marųuette Parko, mainysime 
į namuką su groserne.

5 akrai žemės ir 4 kamb. namu
kas. Randasi arti Archer Avė. karų. 
Mainysime ant nebrangaus namo.

5 kamb. bungalow ir 90x125 že
mės. Randasi arti 63 St. Mainysim į 
2 flatų namą.

6 kamb. bungalour, karštu vande
niu apšildoma ir moderniški įrengimai. 
Randasi arti vienuolyno. Savininkas pri
verstas atiduoti už $5750; įmokėt 
$2500.

2 flatų nuiro namas, 5 ir 6 kamb., 
apšildomas, garažas, lotas 30x125 ir ki
ti moderniški įrengimai. Randasi lietu
vių mylimiausioj apielinkėj Marųuette 
Parke. Parduodam recyverio kaina už 
$11,800; įmokėt ,$2500, arba daugiaus.

Lotas 30x125 arti Marųuette Parko 
tik ūž $1500.

Biznio naujas namas, didelis štoras 
ir 5 flatai. Randasi ant bizniškiausios 
lietuvių gatvės 69 St. Recyveris ati
duoda tik už $23.500; įmokėt $3500. 

Jeigu nori, kad tamstos pinigai bu
tų įdėti į saugią ir pelningą vietą it 
naktimis spakainiai miegotum, tai ma
lonėk apžiūrėti šiuos bargenus. Kreip
kitės pas

K. J. MACKE & CO.
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė. 
Tel. Prospect 3140

2 flatų 
kamb., 3 
porčiai ir

NAUJAS WISCONSINO VA 
SABINIS KATADŽIUS

Nepaprastas bargenas. už pusę tikro
sios jo vertės. Savininkas paaukos vis
ką už $750 — 4 kambarių namas, por- 
čiai, toiletas viduje. Pustrečios valan
dos važiuoti automobiliu, 

puikus žuvavimas, 
Lengvais

ras, 
maudymasis. 
Tiktai ne žydams.

Rašykite
Naujienos 

Box 1301, 
1739 S. Halsted 

Chicago.

Gražus eže- 
medžiojimas, 
išmokėjimais.

St

DARBININKO PROGA. Pardavimui 
3 flatai, cemento pamatas, lotas 37%x 
125. Kaina $8,500, išmokėjimais. Ren- 
dos $100 į mėnesi. 7304 S. Peoria 
Kreipkitės 7158/S. Carpenter St.

St.




