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Washingtonas Duos 
Paskolą Illinojui

Valstijos legislatura daro žinksnius 
tai paskolai gauti <

k /

SPRINGFIELDAS, III., birž. 
6.—Su v. /Valstijų senaitorius, 
James Hamilton Lewis, prane
šė Illinois valstijos legislaturai, 
kad fedralė šalies valdžia besi
rengianti išeisti bonų biliono 
dolerių sumai; kad iš tos, su
mos ir Illinois valstija galėtų 
gauti paskolos. Bet, žinoma, 
valstija turėtų duoti reikalingų 
garantijų, idant paskolą gaut?.

Federalės valdžios kreditas 
šaly yra geras. Taigi ji, pa
sinaudodama finansininkų pa-'

Popiežius atmetė 
Mussolinio pasiū

lymą
Mussolinis pažadėjo atidaryti 

moterų ir merginų katalikių 
kliubus. Vatikanas gi sako: 
visus atidaryk, arba nė vieno

ROMA, Italija, birž. 5. — 
šiandie Mussolini ištiesė papai 
ranką taikytis. Jis pareiškė 
Įeisiąs atidaryti moterų ir mer
ginų katalikių kliubus.

Labai menka pashdyma^.
Papu atsisakė tokį pasiūly

mą priimti. Ir pareiškė, jogei 
turi būti atsteigti visi uždary
tieji katalikų kliubai, arba nė 
vienas.

Į šį Mussolini pasiūlymą žiū
rima, kaip į pirmą davinį de
rybų, kurias vedė jo ir papos 
įgaliotiniai susirėmimui tarp 
fašistinės valdžios ir Vatikano 
pašalinti.

Nužiūrimas galvažudy- 
ste, bet gavo 67,000 bal

sų rinkimuose
LOS ANGELES, Cal., birž. 

5. — David II. Clark yra čia 
kalėjime. Kaltinamas galvažu- 
dyste. Bet birželio 2 dienos rin
kimuose, miinicipalio teisėjo 
vietai, už jį paduota 67,(MM) 
balsų.

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

Veikiausia giedra; vėsu; šiau
rės ir šiaurryčių vėjai.

Saulė teka 5:15 vai., leidžia
si 8:21 vai.

Aukščiausia temperatūra va
kar, 5 vai. popiet, 62 laipsniai. 

sitikėjimu, ketina pagelbėti at
skiroms valstijoms arba muni
cipalitetams, kurie jaučia fi-. 
nansinių sunkumų.

Illinois valstijos įstatymų 
leidėjai nudžiugo federalės val
džios pasiulymu. Jau padaryta 
pirmieji žinksniai paskolos for
maliai prašyti. Ir Chicagai 
teksią jos. i

Paskolą norima gauti’ iš 
Washingtono lengvomis išlygo
mis—už 3’/« ar 31/* nuošimčių.

Rekomenduoja sumažin
ti pašalpą $200,000,000 

metams
LONDONAS, Anglija, birž. 

6. Anglijos apdraudos nuo 
nedarbo fondas turi skolos 
daugiau kaip $400,000,000. Fon
do skola auga kas savaitė po 
$5,000,000.

Tikslu ištirti, kaip ekonomiš
kiau tą fondą . tvarkyti, pra
ėjusių metų grudžio mėnesį 
buvo paskirta karališkoji ko
misija iš 6 asmenų. Dabar tos 
komisijos didžiumos raportas 
pasirodė birž. 4 <1. Baportas 
rekomenduoja valdžiai suma
žinti bedarbiams išmokėjimą 
$200,000,000 metams. Jis taip
gi rekomenduoja padidinti fon
do pajamas metantis $45,000,- 
000.

Nautilus išplaukė 
bandymams 

» ■

Wilkinso subnrarinos tikslas 
pasiekti šiaurės ašigalį

PBOVINCETOWN, Mass., b. 
6.— Sir Ilubert Wilkinso sub- 
marina Nautilus išplaukė iš čia 
į Angliją, darydama bandymą, 
idant nuspręsti klausimą, ar yra 
vilties panėroms pasiekti šiau
rės ašigalį.

Submarina daro*po 11 my
lių valandoj. Pasieks Angli
jos pakraščius ji į 9 dienas.

Jei bandymas bus sėkmingas, 
tai submarina iš Anglijos iš
plauks į Špicbergeną, o iš čia 
—ašigalio linkui, plaukdama po 
ledais kur priseis.

RANGOON, Burma, birž. 6. 
—Vakar, susirėmime kariuome
nės su 300 sukilėlių prie kai
mo Wctto, užmušta 100 sukilė
lių.

VARŠUVA, birž. 5. —. Mirė 
Jonas Domskis, kuris pasirašė 
lenkų-rusų taikos sutartį Ry
goje pirm dešimties metų. Jis 
buvo 1919 metais Lenkijos už
sienio reikalų ministeris. Mirė 
sulaukęs 51 metų.

Jvh' s

[Acme-P. U A. Photo]

Paminklas, kurį Mrs. Harry Payne Whitney pastate Potomac 
parke, Washington, D. C., atminčiai tų žmonių, kurie žuvo 

ant laivo Titanic, paskendusio balandžio 15 d., 1912 m.

Cuba ieško pagelbos 
iš Suv. Valstijų

Siūlanti ir finaii^Ipę kontrolę

HAVANA, Ctiba; birži 6.-- 
Nepasitenkinimas dalykų pade- 
čia Cuboj aiškiai jaučiama. Cu
ba mato besiartinančią revo
liuciją. Kad išsigelbėti nuo jos, 
šalies fjnansistai šaukiasi Suv. 
Valstijų pagelbos. Ir Machados 
valdžia jau pasiūlijo atatinka
mų propozicijų, kurias Suv. 
Valst. užsienio reikalų ministe’ 
rija svarsto dabar.

Esmėj pasiūlymas Suv. Valst. 
yra toks: paskolinti Gubai pi
nigų ir sudaryti komisiją, kuri 
tvarkytų jos finansus.

Kalba apie patupdy- 
mą karalaičio soste
Vengrijos spste norima paso 

<dinti Hapsbų^gų šeimos ku
nigaikštį Otto.l,S

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
6. —Prancūzijoj politikieriai 
šiuo laiku ’diskusuoja galimy
bes patupdyti Vengrijos soste 
Hapsburgų šeimos narį, didįjį 
kunigaikštį Otto. Otto jau pa
augęs iki 18 metų, na tai ir 
ieškomą vietos jam. „j,,.

Lindberghų kelione šio 
mėnesio pabaigoj

,NEW YORKAS, N. Y., birž. 
6.—Charles A. Lndbergh ir jo 
žmona planuoja prisirengti ke
lionei aeroplanu per Pacifiką 
apie i pabaigą šio mėnesio.

Nors kelionės plano detalės 
dar neišdirbtos, bet manoma, 
kad jie gali lėkti nuo Alaskos 
kranto, per Aleutijos salas. 
Šiuo keliu jiems tektų lėkti 
600 mylių per vandenyną, pa
siekti Kamčatką, o iš čia vykti 
Japonijos link.

Antrasis kelias—tai toliau į 
šiaurę. - šį kelią pasirinkus, 
tektų lėkti per vandeni tik 56 
mylios, būtent per Bęringo 
siaurumą. ,: '
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Vokietijos valdžia taiko 
s padengti deficitą

BĖRLYNĄS, Vokietija, birž. 
6.—Vokietijos k Valdžia numato 
deficitą $300,000,000, ar dides
nį. Kancleris ; Bruening patie
kė sąmatą deficitui padengti. 
Jo sumanymas yra toks:

Nukapoti algas federalės val
džios tarnautojų $38,000,000; 
sumažinti nacionalį biudžetą 
$25,000,000; gauti pajamų ne
paprastomis (cmergency) tak
somis $108,000,000; surinkti 
taksų iš padidėjusios apyvartos 
$20,000,000; gauti pajamų iš 
padidintų taksų . apt cukraus 
$25,000,000; gauti pajamų iš 
padidintų taksų ant petroleu- 
mo $18,000,000; surinkti paja
mų iš tabako taksų $8,000,000, 
Atskiros valstijos turėtų sutau
pyti $98,000,000. Dar $78,000,- 
000 siūloma sutaupyti sumaži
nus pašalpos bedarbiams mokė- . . ' ' *1 • ■ sJjmę. .

Fall serga, bausmės pri
imti negali

EL PASO, Tex., birž. 6. — 
Albert B. Fall, buvęs vidaus 
reikalų ministeris Hardingo 
kabinete, yra nuteistas metams 
kalėti ir $100,000 piniginės 
baudos sumokėti už kišių ėmi
mą tuo laiku, kai ėjo ministe 
rio užduotis. Jis turi važiuoti 
j Washingtoną teismo nuospren
džio išklausyti.

Bet keturi Fall’o daktarai iš
leido pąreiškimą birž. 4 d., kad 
jis esąs persilpnas kelionei į 
Washingtoną.

$190,000 paskirta 
rubsiuviams bedar

biams pagelbėti
Rubsiuvių ap d naudos nuo ne

darbo fondas išmokėjo, nuo 
1923 mėtų iki Šiam laikui 

f $6,000,000
-----------------------------------------------• i

NEW YORKAS, N. Y. birž. 
6. — Dienraštis -“New York 
Times” praneša, kad Ne\v 
Yorko rubsiuvių amalgameitų 
apdraudos nuo nedarbo fondas 
(41 Union Square) savo susi
rinkime, alikytame briž. 3. d., 
nubalsavo paskirti dar $100,- 
000 bedarbiams kriaučiams pa
gelbėti.

Su šia suma, visas kiekis pi
nigų, išleistų fondo per pasku 
tinius 18 mėnesių bedarbiams 
griaučiams pagelbėti, siekiąs 
$600,000.

Apdraudos hiuo nedarbo fon
das buvo, atitvertas 1923 me
tais. Į fondą pėr tą laiką į- 
plaukė apie $7,000,000. O iš
duota paramos $6,000,000.

Bažnyčios iškilmės 
susmuko Ispanijoj
MADRIDAS, Ispanija, birž. 

6. —Birželio 4 d. buvo viena 
iškilmingiausių švenčių Ispani
joj—Corpus Christi.

Monarkijos laikais ji ap
vaikščiota didžiulėmis procesi
jomis gatvėse, ypač Madride. 
0 praėjusį ketvirtadienį čia ne 
tik nerengta procesijų gatvėse. 
Dagi kai kuriose bažnyčiose bu
vo žmonių skystai. Minios, mat, 
bevelijo žiūrėti svietiškų žais
mių.

Oro paštas reikalauja/ 
$20,000,000 I

' • ♦

Jį užlaikyti kaštai pašoko nuo 
$765,549 iki $20,015,969 me- 
tams

WASHINt!TONAS, D. C., 
birž. 6. —Oro pašto operavi- 
mas Suv. Valst. 1926 metais 
kaštavo $765,549/ Tais metais 
oro paštas padarė 8,089 mylių. 
O praėjusiais 1980 metais jis 
Operuoti kaštavo jau $20,015,- 
969. Ir tais metais jis padare 
41,501 mylių, / *

Kas Dedasi Lietuvoje 
p   1 ' . 1        ■

Vėlyva sėja, ledai, men
ki žiemkenčiai

BIRŽAI.— Užsitęsusi žiema 
suvėlino pavasario darbūs. Jau 
puse gegužės greit, o dar apie 
Biržus tik kur ne kur, aukštes
nėse vietose, valstiečiai ima 
judinti žemę. zSėja šiemet bus

Paimta valstybės 
kontrolėn 1,600 baž

nyčių ir pilių
MADRIDAS,i Ispanija, birž. 

6.—Ispanijos valdžia išleido pa
tvarkymą birželio 4 d., kuris 
liečia 1,600 šalies žymesnių baž
nyčių ir pilių, jų tąrpe. ir bu
vusio karaliaus Alfonso.

šie turtai, kalbamu patvar
kymu einant, priskaitoma tau
tos istoriniams ir meno kuri
niams. Jie pavedama švietimo 
ministerijos meno komisijos 
kontrolei. Aktualiai turtai pa
silieka bažnyčios arba privačių 
asmenų rankose. Bet tie as
mens negalės juos parduoti ar 
pavesti kam nors be valdžios 
sutikimo.

Pakelta taksos pra
mogoms sovietuose

, ------------------------------------- I
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Ir pakelta nemažai—nuo 10 iki 
80 nuošimčių

MASKVA, birž. 6. — Centrą, 
lis sovietų pildantysis komite
tas išleido vakar patvarkymą, 
kuriuo pakeliama (taksos visų 
rųšių pramogoms. Pakėlimas 
taksų siekia nuo 10 iki 80 nuo
šimčių. Pakelta jos kinemato
grafams, darmai, operai, meno 
kurinių parodoms, literatiniams 
ir muzikalioms parengimams,, 
atletinėms rungtynėms, cir
kams, arklių lenktynėms ir šo
kiams.

Sovietų sėja nepasiekė 
kvotos

Sėja mažesnė 75 ; nuošimieais. 
. negu numatyta

- _ 4

MASKVA, birž. 6. — Sėjimo 
pąvasario javų sezonas rodo, 
kad visoj sovietų sąjungoj iki 
Ogtfzės 31 dienos buvo apsėta 
1186,313,000 akrų. Tai yra tik 
75 nuošimčiai to ploto, kokį so
vietai buvo nužiūrėję sėjai’ šie
met. /

Kviečių pasėta buvo iki ge
gužės pabaigai 54,572,008 akrų ; 
avižų— 32,098,000; miežių — 
13,232,000 karų. '

Perlėkė Atlantiką

FERNANDO NORONHA, 
Brazilija, birž. 5. — Didžiulis 
vokiečių hidroplanas D0-X per
lėkė Atlantiką, 1,429 mylių ke
lionę atliko į 12 valandų ir 26 
minutes. .

atlikta žymiai vėliau, ne Haip 
kitais metais. , .

Gegužio 8 Biržai-Parovėjai 
kokių 4 klm. platumo ruožu 
praūžė audra su ledais ir per
kūnija. Nors audra truko apie 
10 minučių, bet ledų tiek daug 
iškrito, jog pasidarė žemė bal
ta, i<t žiemą. Ledai—sulig kar
velio kiaušinio. Rugius sumai
šė su žeme. Kriaušių, serbentų, 
žiedus kaip peiliu nupipvč. 
Daug langų išdaužė.

Biržų apylinkėj žiemkenčiai, 
ypač rugiai, visai prastai atro
do. Daug kas turės atsėti ki
tais javais. Rugiai, galima spė
ti, daugiausia nuo sniego pus
nių iššuto. BendrAi—žieminių 
javų derliaus perspektyvos Bir 
žų apylinkėj menkos.

Sūnūs peiliu perdūrė tė- 
' vą ir padegė

. Naujųjų Aleksandriškių kai
me, Semeliškių valsčiaus, Tra
kų apskrities, nedideliame ūky
je gyveno rusas kolonistas, 
Aleksas Rungas, su savo vai
kais ir aliukais, iš viso dvi
dešimts penki (25) asmens.

Jau nuo seniai tėvas su sa
vo sunumi Simanu nesutikda
vo. Simus nekartą grasino “pa
mokysiąs” tėvą, jei šis nepa- . 
vesiąs jam viso ukid. •

Gegužės niėn. 12 dieną abu
du Sepeliškių miestelyje ge
rai - įsigėrę pradėjo bartis ir 
b.ęęįbųrdanii parėjo namo. Na
mie dar kiek pagirtuokliavę, 
pradėjo muštis. Sūnūs, pagrie
bęs peilį, smoge tėvui į kru
tinę, bet, matyt, girtas būda
mas, gerai nepataikė ir - tik 
lengvai tėvą sužeidė.

Tuoj po to Simanas, išėjęs 
į lauką, padegė savo gyvena
mąjį namą ir tvartą. Tvartas 
visiškai sudegė, o gyvenamo
jo namo keletas sienojų dar 
liko.

Pradėjo smarkiai skie- 
pintis nuo raupų

Visi apskričių gydytojai jau 
pareikalavo ir gavo reikiamą 
skaičių raupų limfų. Iš viso 
sveikatos departamentas tokių 
limfų apskričių gydytojams iš
siuntė daugiau, kaip 40,000. 
žmonės nuo raupų skiepinasi 
labai smarkiai.

Pagavo Alovės bažny
čios monstrancijos vagi

Gegužės mėn. 18 d. Biršto
no mieste tapo sulaikytas Na
vickas Vladas, kilris š. m. ge
gužės mėn. *3 d. iš Alovės baž
nyčios buvo pavogęs mon
strancijų 2000 litų .vertės. Na
vickas perduotas atitinkamos 
nuovados teismo • tardytojui 
kartu su kvota.

NAUJIENŲ PIKNIKAS
■ • ■ ■ ■ ■ ■ . • ' .
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Programas susidės iš bokso, ristynių ir kitokią pamarginimų. Da- _ 
lyvaus boksininkas Adomas Smith ir ristikai J. Bancevičius, Geš-

tautas, Adomas Widzes, D. Dudinskas, etc. ■ -i EZ

7.

Rytoj,Birželio-June7,1931
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APŽVALGA
Tęxas

Nukirto aliejaus kainas

KORESPONDENCIJOS

Apie laidotuvės

BOSCH

PHILCO

,ww • 'M*i

LIETUVASinkos Roll Rim Sinka Skalbyklos Tub

galima

"A

Jungtinės Valstijos 
užtrauks paskolą

PastcbĮtirtJs 
kranais,,' ti 
dabar 
tiktai ........

kilti, ar ne. Tatai parodys 
karnos kelios dienos.

Gaso šildy 
tojas

už žemas kainas

Ištraukimo kainų priežastis 
buvusi ta, kad kalbamo distrik- 
to aliejaus gamintojai gamine 
daugiau aliejaus, negu jiems 
proporėiohalš’šutartis leido.

Kombinacijos 
Kranai

tina .sAVftlty bendcidarbiaujant gi 1
K. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUŠ1NSKUI ------------------- •—-----6 I

“Naujienų” 130 numeryje 
tilpo neva korespondencija kaž
kokio Dc MbieČiO, kuris ban
do pašiepti; trigubu laidotuvių 
apeigas, įvykusias gegužės i

Šiomis dienomis . neapdirbto 
aliejaus supirkinėjimo kompa
nijos midkontinente žymiąi su
mažino aliejaus kainas. Naujos 
aliejaus kainos yra nuo 25 iki 
37 centų bačkai. Numušta nuo 
18 iki 30 centų bačkai suiig 
aliejaus rųšimi. Taigi aukščiau
sia kaina bačkai aliejaus dabar 
yra 37c. Kadangi 1926 metais 
bačkai aliejaus buvo mokama 
$3.57, tai nuo to laiko iki šiol 
numušta $3.20.

Tokis žymus aliejaus kainų 
numosimas šukele griežtų pro
testų iš gamintojų puses. Ok- 
lahomos kongresmenas net te
legrafavo prezidentui Hoove-

Dideli krizį pergyvena plie
no industrija. Palyginus su 
normališkais laikais jos gamy
ba nukrito 57 nuošimčiais. Ka
dangi dabar prisiartina vasara, 
tai didelio pagerėjimo toj pra
monės šakof negalima tikėtis.

Automobilių pramonė, palygi 
nūs su pereitais metais, pusėti 
na i sumažėjo. Didžiausias su 
mažėjimas įvyko pradžioj mė 
tų. Gegužės mėnesyj toj pra 
monėj pasireiškė 
pagerėjimas, — 
trokų buvo pagaminta 
daug 330,000.

Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

EKSKURSIJA

Leidėjai Lietuvių Programų
W. C. F. L. Kas NedMcliCnį nuo 1 iki 2 vai. po pietų

W. H. F. C. Kas Ketvergį nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

tikėtis
akcijų smukimo ratas tapo su
laikytas: birža atgijo ir ylsos 
akcijos smarkai pašoko. *

žinoma, sunku dar pasakyti, 
ar nuo dabar akcijos pradės

Susideda iš vienos ,5 ęčdų 30 colių Roll Rim 
maudynes su kojomis ir fittingais, vienos 17x19 
colių Apron prausyklos su fittingais ir Chlną 
Klozeto tanko ir klozeto puodo su, ąžuolo ar 
mahogany sėdynės dangčiu.
Pilnai kaip aprašyta ....................... 4* ■ ■

Tubize-Chafillon korporacija 
pranašauja, kad kitą metų biz
nis vėl busiąs geras, tačiau jis 
nepasieksiąs 1 tds ąiikštumos, 
ligi kurios buvo iškilęs 1929 
m., kada visi trubijo apie “pro- 
sperity”. —K.

NAUJiEm.ęhicMgg, m. 
riui, kad jis šaiiktų specialų 
kongreso sesiją, ' sutvarkyti 
aliejaus fndtiširijėi,' nes ma
gesni aliejaus gamintojai nega
lėsią, naujomis Rainomis ope
ruoti aliejaus šaltinius. 

» •* 4-'« • i •» * 4 1 • <*.- ■ .*? t

Pranešama, kad kompanijos, 
kurios supičkinėja neapdirbtų 
aliejų, ištraukė savo pasiuly- 
fno kainas iš rytinių 
aliejaus laukų. Reiškia tie 
aliejaus dtštrfktai pasiliko be 
pastovios rinktis savo produk
tui. Sakoma, kad ten dabai 
mokama už bačką aliejus tik

mėnesyj paprastai 
metais . biznis kiek 
Tai, taip sakant,

paskolos bondų ir toks greitas 
jų išpirkimas liudija šios šalies 
žmonių turtingumų ir didėlį pa
sitikėjimų valstybės kreditu.

šis paskolos užtraukimas 
aiškinamas tuo, kad prez. Hoo- 
verio administracija nekelk 
taksų, bet padengs deficitų 
trumpesnėmis ir ilgalaikėmis 
paskolomis. Kiti mano, jog 
taksos nebus keliamos bent iki 
po prezidento rinkimų 1932 
metais. —R-s.

pirkinys. Pilnai su 
ir geležinė standa

$10.50

gana žymus 
aūtomobilių ir 

maž-

Kalifornija yra vienas stam
biausių vynuogių auginimo 
centras. Gerais senais laikais 
vynuogių auginimas ne tik ap
simokėdavo, bet ir atnešdavo 
neblogų pelną. O kur pelno yra, 
tai ten visuomet atsiranda ir 
daug žmonių, kurie nori tuo 
pelnu pasinaudoti. Metai iš me
tų vynuogių produkcija Kali
fornijoj buvo vis didinama ir 
didinama. Pavyzdžiui, 1921 m. 
ten buvo pagaminta 1,058,000 
tonų vynuogių, o 1928 m. joti 
2,300,000. Vadinasi, daugiai! 
nei dvigubai.

Toks smarkus produkcijos 
augimas turėjo prieiti galą. Su
sidarė vynuogių perviršis, ku
rio nebebuvo galima parduoti. 
Kainos ėmė galvatrūkčiais 
smukti. Jos nusmuko tiek, kad 
vynuoges nėbeužsimokėjo nuo' 
laukų rinkti.

Įvyko krizis. Vynuogių au-' 
gintojams gręsė bankruto pa
vojus. Juo labiau, kad bankai, 
kurie finansavo juos, pradėjo 
reikalauti grąžinimo skolos. 
Nuo tos katastrofos vynuogių 
augintojus išgelbėjo valdžia, 
kuri paskolino apie $15,000,000.

Ačiū tam, laikinai Kaliforni
jos vynuogių augintojai atsi
griebė ir pajėgė atmokėti rei
kalingiausias skolas. Bet tai tik 
laikinas atsigriebimas. Vynuo
gių pramonė dabar ir vėl atsi
dūrė kritingoj padėtyj. Reika
linga trumpoj ateityj gauti 
apie $10,000,000 paskolos, kad 
tų pramonę pastatyti ant ko
jų. Gauti iš bankų tų didelę 
paskolų šiais laikais nėra jo
kios galimybės. Tad ir vėl kla
binama valdžios durys, f— no
rima iš valdžios sudalytosios 
formų tarybos pasiskolinti tuos 
milionus dolerių.

Jei tų paskolą nepasiseks iš 
valdžios gauti, tai Kalifornijoj 
įvyks tikrai didelis krizis, ku
ris palies ne tik vynuogių au
gintojus, bet ir kai kuriuos 
bankus. Mat, bankai yra inves
tavę nemažai pinigų j vynuo
gių pramonę.

Batų- pramonė šiais metais 
daro geresnį biznį, negu per
nai. Kovo mėnesyj buvo paga
minta 29,155,000 pofų batų, — 
beveik dviem nuošimčiais dau
ginti, negu pernai tuo pačiu 
menesiu. Balandžio mėnesyj ba
tų gamyba dar labiau padidė
jo. Cinikai sako, jog dabar 
žmones nuplėšia daug batų be
ieškodami darbo.

8 $
Korporaci j ų uždarbiai žy

miai sumažėjo. Prieš kiek lai
ko 1,006 stambiosios korpora
cijos paskelbė, kad jos per 
tris mėnesius padariusios 
$462,672,882 pelno. Pernai 763 
korporacijos per tų pat laikų 
turėjo $513,578,426 pelno.

Kadangi uždarbiai pusėtinai 
sumažėjo, tai daugelis korpo
racijų sumažino dividendus ar
ba visai jų nepaskelbė.

Naujos rūšies gaso 
burneris sii Double 
Čopocr Coil kon- 
^rukcijos gasę 
vandens Jildytpjas. 
30 galionų didu
mo. Specialiai

$4.90

Gplclcn ąziioio ar mahogany 
baigtas su nikeliu plekuotais 
zoviėsais,' kiek- "JE
Viena .......   .. I ■ ■ v
Mčlinos, ružavos, žalios ar br/ 
chid sėdynės. <4 
kiekviena T Zpfc-ZJO 
Blizgančios, baltos" sėdynės su 
dideliais zoviėsais, O O 
kiekviena .....ZįllSivO

Neseniai iždo sekretorius Me
llon paskelbė, kad Jungtinės 
Valstijos užtrauks vidujinę pa
skolą ant 800 milijonų dolerių, 
ši paskola eis padengimui de
ficito, kuris siekią vieną bili
jonų dolenų. Paskola bus for
moje bondų, kurie neš 3^% ir 
bus atmokama 1949 metais ar
ba trims metais anksčiau, jei 
bus reikalas.

Hondai bus išleidžiami su
momis $50, $100, $500, $1,000 
ir aukštesnėmis sumomis. Bon
dų data bus 1931 birželio 15 
ir nuo to laiko neš nuošimtį.

Federal reserve bankai bus 
oficialiai agentai platinime šios 
paskolos, tečiaus visi bankai 
priiminės subskripcijas pasko-

This'’tfiS~p represents 'bušincssrebri'ditionš. inTevery' statė“ in“llio'Union’aš set*fofth“iiT'thie’Junė 
number of .Nation’s Business, offifcial publieafionof tho ChtAnber of Conuherce of thO_Unįtcd_ States

šį pavasarį biržoj įvyko tik
ras krachas. Akcijos per kele
tą savaičių neįmanomai nu
smuko. Ir atrodė, kad trumpoj 

nieko gero negalima 
Bet štai gegužes 3 d.

DIDELIS SUTAUPIMAS
ANT PLUMBINGO IR jĄl’ŠJLDYMO REIKMENŲ

Gegužės 
kiekvienais 
susilpnėja.
sezoninis reiškinys. Išimties ne
sudarė ir šie metai. Tačiau 
šiais metais tas biznio susilp
nėjimas gal mažiau tėra jau
čiamas, negu kitais metais, ži
noma, galima sakyti, kad iš vi
so šiais metais biznis buvo blo
gas, ir todėl jis nebegalėjo per 
daug benusmukti. Gal ir taip. 
Nors ekspertai mano, jog es
mėj tai reiškia šiokį tokį biz
nio pagerėjimą.

Tuo pačiu laiku jie' įspėja 
publiką, kad birželio ir liepos 
mėnesiais biznio atžvilgiu vi
suomet yra blogi. To galima 
tikėtis ir šiais melais. Esą kiek 
žymesnio pagerėjimo 
laukti tik rudenį.

Jos.F .Budrikį
3417-21 South Halsted Street 

. Tel. Boulevard 8167 iF 4705

Kadangi ir t aš: buvau tose 
laidotuvėse įr vįską mačiau ir 
girdėjau nuo’'/'pradžios iki pa
baigos, tai rioriii padaryti šių

II IĮ |,l|l, Į U ■■.■■■■! III  N-.—.,       ■ HM

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu 
“AQUJTANIA” 

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

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
... i>4-i---------------------------u? >".» ■ •♦T

20x30 colių' porcelfano geležies ena- 
meliūota vieno šmoto sinka. Be

Pilnai kaip pato-' OKdyta ....i....' .....I

Garo ar Karšto Vandens 
Apšildymo Sistemos
—Naujos žętnos kainos cla-

• MF ro galimu kiekvienam įsi-
tsra H taisyti patogų moderninį
PmI J* Apšildymo plantą. Pic-

-1 «aW <<■ pradėkite 
1mokėti spalio mėnesyje. 
V gaukite Calumet 5200 dėl• I nėiifokamb inžinieridys

pdtarnauimo maloniai tel- 
f kiamo musų ekspertų in-

. žinierių.

CALUMĘT 5200

SOUARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOUSE
1725 So. State StM Calumet 5200 Chicago, III.
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pastabą: pdiias Dė Kalbiėtis 
negalėjo teisingai aprašyti lai- 
Klottiveš, nes jis nieko nesupra
to. 40 me£ų esąs išgyvenęs 
Amerikoje jr, gėda, nę tiek ne
suprato, kad anglas nėsakė jo
kios prakalbos, nes jis tik at
liko ihėtodištų kunigo parei
gas: pradėjo su malda, o už
baigė su paprasta ceremonija 
— bėHtiiti smilties. Atsiprašau 

,— vartojo gėles žiedus vietoje 
smėlio. Tarpe gi kalbėjo du lie
tuviai Kalbėtojai. Jų kalbos bu
vo labai pavyzdingos ir at
kreiptos į gyvuosius, o ne į 
numirusius, kaip koresponden
tas sakę.
„ Matyt, ponas Dc Kalbietis 
nematydamas R.-Katalikų ku
nigo šu krapyla — daugiau 
nieko ir nematė,

Apgailėtina yra, kad pana
šus korespondentai, vietoje ap
rašyti dalyką teisingai^ bando, 
kritikuoti kitus, patys stovėda
mi žemiau kritikos.

Kiek aš patėmijau^ laidotu
vėse dalyvavo apie 500 lietuvių 
ir jųjų tarpę, gana apšviestų 
Žmonių, ir bė abejonės, didelė 
dauguma “Naujienų” skaityto
jai. Ėutų geistina, kad kas nors 
daigiau parašytų šiame dalyke 

iii* tuomi palengvintą tų žiaurų 
moralj smtigf, kurį ponas De 
Kalbiomis malonėjo užduoti 
trims nuliudusdoms šeimynoms 
ir ' šimtams jųjų giminių ir 
draugų. /

Ėuvęs laidotuvėse.

Nežiūrint, kad paskola neš 
gana mažą nuošimtį, tečiau 
manoma, kad žmonės užsirašys 
jos nėt už' bilijoną dolerių. Ka
dangi šiuo tarpu piliečiai ir 
net dideli finansininkai gan 
skeptiškai žiuri į by kokius m- 
vestmentus ir pinigų rinkoje 
yra perteklius.

Sulig vėliausiomis žiiiiomis 
kalbamai paskolai užsakymų 
gauta kelis kartus daugiau, ne
gu buvo reikalauta. Ir pasko
los knygos užsidarė birželio 4 
d. i^yte. . ,

Toks didelis pareikalavimas

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Inč.
3207-09 So. Halsted Si

111 ■ 1 " .. .......... ■—-

Radaos

$49.00
$59.00
$55.00

Radio ir VK.TROLA krūvoje $79.00
ElektrikinUs Ledaunės Frigidaire

"$79.00

Gryno žalvario pikeliu plęjtuoti kra
nai su ihdti muilui. QC1
Specialiai .................... ^Ci.w>©
Chromium plei- CE©
tuoti ..........................

. . z y
.......... .-f*’l1

GOOD
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šeštadienis, birželio,‘6, 1931

‘ IR MOTERIMS K1R- 
TO GALVAS •

Beveik visais laikais ir viso
se tautose, rašo “L. U.”, mes 
susitinkame su mirties baus
mėmis, su žmonių nužudymais. 
Yra nužudoma už įvairiausius 
nusikaltimus, politinius ir kri- 

. minalinius, rtet už vienokius ar 
kitokius žmonių įsitikinimus, o 
kartais ir visiškai nekaltai. Jei
gu šiandien kas surinktų ir su
žymėtų visų nuteistųjų mlrtin 
ir nužudytųjų vardus, tai su
sidarytų milijonai. Ir daugiam- 
šia yra nuteisiami mirtin ir nu-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
> FURNITURB H PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal

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

Res. Tet Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
TeL Yarda 5069

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav.
Šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Pbone Victory 1039

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus 
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336

nief Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statao namus kaip maro taip ir me

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

1 1,1...................... ... ...................
----- Tel. Willow Springs 46
' JOHN GRIBAS

THE KEAN INN 
Pasirenduoja daržas^ Piknikams 

Kean Avenue and 83rd St. 
Priešais Tautiškas Kapines

' M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel, Yards 6894

V

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATB, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tek Republic 8899

i ii ■ .1 Al

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam .
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
80» W. 31 St Victory 1896

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžias Keksus

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

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųiies Ir 

vertės, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

RAMOVA LAUNDRY " 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—-teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SU 
Tel. Bonlevard 9122 

_____________ J

PERKAM IR PARDUODAM
Siuvamas Masinas, Pečius, Registerius,

S varsty kits ir tt, '
Perk raustome—Movi n g, k a r kas nori 

— až prieinamą kainą
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. TeL Yards 1797 

w—-—it**' ■ ■ •’ į 

žudomi vyrai, žinoma, moterys 
mažiau ir tenusikalsta ir grei
čiau visur yra* linkusios nusi
leisti.

Bet pažiūrėję istorijon ma
tome, kad nemažas skaičius ir 
moterų yra buvę nuteista mir
tin ir nužudyta, čia tiK prisi
minkime Viduriniais amžiais 
raganų deginimus ąnt laužų — 
juk čia žuvo šimtais ir tūks
tančiais moterų. Užteko ma
žiausio įtarimo, ir moteris bu
vo suimama, teisiama ir sude
ginama. Jokie išsiteisinimai, 
jokie išrodymai nebuvo galimi. 
Garsiausia moteris, žuvusi už 
tariamą raganavimą ant • laužo, 
yra Žana d’Ark tjeanne 
d’Arc), ūkininko duktė iš Dom- 
remy, žinomoji Orleano Mer
gelės vardu. Jau praėjo dau
giau kaip penki šimtai metą, 
kaip ji buvo sudeginta ant lau
žo Ruano mieste. Nors Žana 
d’Ark buvo tik prasta mergai
tė, ūkininko duktė piemenaitė, 
bet ji pasižymęjo nepaprasto
mis ‘ dvasios ypatybėmis: ji 
ėmė vadovauti prancūzų ka
riuomenei, savo pavyzdžiu su
teikdama. kareiviams didelės 
drąsos, narsumo ir pasiryžimo 
ir anglai buvo nugalėti. Tokiu 
būdu visa Prancūzija liko at
vaduota nuo priešų jungo.

Vėlesniais laikais deginimai 
ant laužų išnyko. Bet už tai 
randame daug žymių moterų, 
kurios baigė savo gyvenimą 
ant ešafoto (tam tikra vieta, 
kur buvo nukertamos žmonėms 
galvos). Ant ešafoto yra žu
vusių daug karalienių ir kuni
gaikštienių, jaunų mergaičių ir 
senų moterų, kaltų ir nekaltų.

Anglijos karalius Henrikas 
VIII buvo vedęs Katariną Ara- 
gonietę, mirusio savo brolio 
žmoną, Ispanijos karaliaus Fer
dinando ir Izabelės dukterį. 
Bet pagyvenęs su ja 18 metų, 
jis persiskyrė, ir vedė pamy
lėtą dvaro moterį Oną Baleyn. 
Bet po kelių metų Henrikas 
VIII su Ona Baleyn susipyko 
ir liepė nukirsti jai galvą. To
kio pat likimo 
penktoji 
Katarina 
nukirsta 
perdaug 
nam
Tai buvo pripažinta lygu val
stybės išdavimui ir už tai — 
ešafotas.

1587 metais vasario 
d. Fotheringay. pily 
gražiosios karalienės 
Stuart galvą. Marija 
buvo Škotijos karaliaus Jokū
bo V duktė, kuris mirdamas 
1542 mt. ją paliko vos 8 dienų 
kudikj. Marija Stiuart ; buvo 
atiduota auklėti į Prancūzijos 
karaliaus dvarą, čia ji užaugo 
ir ištekėjo už Prancūzijos ka
raliaus Pranciškaus II. Bet vy
rui greitai mirus, Marija Stiu
art sugrįžo į Škotiją, čia ji 
antrą kartą ištekėjo už pusbro
lio Darnley, kuris neilgai tru
kus buvo nužudytas. Tuomet 
Marija Stiuart trečią kartą iš
tekėjo už grafo Bothwell, apie 
kurį ėjo gandai, kad esąs Dam- 
ley žudytojas. Dėl to savo vy
ro nužudyme buvo įtarta ir 
Marija Stiuart. Ji buvo suim
ta. ir pasodinta kalėjimam Bet 
iš kalėjimo jai pasisekė pabėg
ti ir ji atbėgo pas savo pusse
serę Elžbietą, kuri tuomet bu
vo užėmusi Anglijos sostą. 
Elžbieta neapkentė Marijos 
Stiuart, nes Ši reiške pretenzi
jų prie Anglijos sosto. Elžbie
ta suimdino Mariją ir 18 me
tų pralaikė kalėjime. Pagaliau 
buvo padarytas sąmokslas išva
duoti iš kalėjimo Mariją Stiu
art. Sąmokslas buvo susektas, 
dėl kurio apkaltino ir pačią 
Mariją. Ir už tai 1587 mk va
sario 8 d. nukirsta galva.

Labai daug nužudytų mote
rų užtinkame .Didžiosios Pran
cūzijos Revoliucijos metu, Ąnt 
ešafoto baigė savo gyvenimą 
ir nelaimingoji karalienė Mari* 
ja Antuanetė (Antoinette), ir 
princesė Lamballe, ir daug ku
nigaikštienių ir grafiehių, ir

susilaukė ir 
Henriko VIII žmona, 

Howard. Jai buvo 
galvą už tai, kad ji 
reiškė palinkimo vie-

karaliaus dvaro lordui.

men. 8 
nukirto 
Marijos 
Stiuart

ir

pa-

i<a-

mergaičių.
1789 metais Prancūzijoj pra

sidėjo revoliucija.. Kunigaikš
čiai, grafai ir kiti aristokratai 
valdė didžiausius žemes plotus, 
ūžė, lėbavo, ir kiek tik galėda
mi spaudė darbininkus ir ūki
ninkus. Valstybe turėjo mili
jardus skolų ir vis dar gilyn 
grimzdo. Karalius nepajėgė 
tvarkyti valstybės. Vargdnges- 
niems žmonėms gyvenimas 
sidarė nebegalimas.

Revoliucionieriai suėmė 
ralių Liudviką XVI ir 1798 mt. 
sausio 21 d. nukirto galvą gil
jotina (prancūzas Guillotine iš
rado mašiną, kuria buvo labai 
patogu nukirsti žmonėms gal
vas). Pagaliau, 1793 mt. spa
lių m. 16 d. buvo nugiliotlnuo- 
ta ir gražioji ir nelaimingoji 
karaliene Marija Antuanetė, 
Liudviko XVI žmona.

čia dar ypatingai išsiskiria 
trys moterys, kuriomąjrevoliu- 
cijos metu buvo nukirstos gal
vos. Tai yra: grafienė Dubary, 
mergaite Šarliotč Korde (Shar,- 
lottc Corday) ir ponia Roland. 
Grafienė Dubary jaunystėj bu
vo paprasta mergaitė, bet la
bai graži. Ji pateko į karaliaus 
Liudviko XV dvarą, ir buvo 
mylima net paties ' karaliaus. 
Užėjus revoliucijai, ji turėjo 
jau apie 50 metų. Revoliucio
nieriai, iš kurių tarpo ji buvo 
kilusi, negalėjo jai dovanoti* to
kio aukšto iškilimo ir 1793 me
tais gruodžio mėn. 6 d. ji 
vo nugiliotinuota.

Charlotte Corday buvo 
prasta mergaitė iš Caen’o.
nutarė nužudyti vieną didžiau
sių revoliucijos vadų, Maratą 
(žymiausi revoliucijos vadai 
buvo Marat’as, Robespierre’as 
ir Danton’as). Ji manė, kad 
nužudžius Maratą, turės iš
griūti' ir Robespierre’o, ir Dan- 
ton’o, ir kitų vadų galybės. Iš 
Caen’o ji atvažiavo į Paryžių. 
1793 mt. liepos men. 18 d. vie
nuoliktą valandą prieš pietus

bu-

pa-
Ji

TURĖJO HEMOROIDUfl j) METUS.,
> DABAR lAOYDYTA

OO metu amžiaus moteris iArodo kaip 40.
Miu-tha Rivhter, 4H4I) NVabansia Avė., ra

žo: wAft kentėjau nuo hemoroidų 5 ' metus. 
Až turėdavau galvos bkaudėjinuis. kvaitu
lius ir negalėjau dirbti. Dėt dabar až esi) 
iigydyta. Až esu Op, bet ižrodau ■ kaip 40. 
Ačiū Dr. P. D. Symanskiui, hemoroidų spe
cialistui. 1800 N. Damen Avė., Chicago, III., 
už Jo pastebėtini) hemoroidų metodą. ‘ kuris 
ižgydė mane".

Pagalios Jus galite būti ižgyd^ti be pei
lio. ligoninės ar operacijos. Dr. Aynianakto 
beskausmis metodas yra stebėtinas. Nerei
kia. ižlikli iž darbo. Nauju žema kaino— 
lengvi ižinokėjimai. Ateikite Šiandie ar rą
žykite dėl 5 dienų Nemokamo Namų Treat- 
niento. — Namai S-M-S Herb Nu-Tonie.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS '
4556 So. Rackuteli St.

CHięAGO, ILL.

BUS GERA PROGA
Lietuviams pasinaudoti, atsiėmus nuošimčius ant savo 
padėtų ant taupinimo vidurmiestyje pinigų po 1 d. lie
pos, šių metų, ir vietoj laikyti ant 3-čio nuošimčio tokio
se vietose, kurios yra nusistatę neremti mūšų tautą, ne
daryti jokių paskolų nei Jums bei Jūsų draugams, tai 
bus gera proga pasidėti ant 6-to nuošimčio, nusiperkant 
geros rųšies, Pirmus žinomus ir užtikrintus morgičius;

Tautiečiai laikydami savo pinigus boksuose, iš ko netu
rite Jokios naudos, tiktai nuostolį ir darote skriaudų ša-

- vo apygardai. ' ' ■

šiandien didžiosios milijonines kompanijos išvarė daug 
musų tautiečių iš biznio su staku, o dabar bando išva
ryti iš nuosavybių-praperčių, neatnaujindamos morgičių 
ir nedarydamos paskolų musų tautiečiams.

PRANEŠIMAS
DR. A. J. BERTASH

Del to gi susipraskite ir nepraleiskite progos pakol nėra 
pervelų. Del Jums' reikalingų žinių ir teisingų patarimų 
kreipkitės į savo draugišką, teisingą ir tvirtą įstaigą '-į-

praneša perkėlimą savo ofiso

UniversalStateBank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicagų,Illinois

756 W. 35th Street 
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.

Tel. Boulevard 5913 ir 5914

Valandos: 1-2 P. M.. 6:30-8:30 P. M.
- j" ' '■ ■ ■ . ' . , ..

v; ■ ■ MT

namus. 
>■ Mara* 
turinti

■ 7 vai. 
vonioj, 

. Taip

Mara*

Charlotte Corday parašė 
tu i laišką, kad ji pas jį 
labai svarbių reikalų. Ir 
vak. maudydamasis ; 
Ma ratas priėmė Corday. 
vonioj besimaudant 
Corday peiliu ir nudure 
tą. Teismas Ch. Corday 
sė mirti. Ir 1193 metais liepos 
mėn. 17 d. vakarop ji pakišo 
galvą po giliotina ir... galva bu
vo nukirsta. Chcrlote Corday 
yra • pirmoji žymi politinė 
žmogžudė moteris. Jai gali tik 
prilygti romėnas Brutus, nužu
dęs Gajų Julių Cezarį. Prancū
zų poetas Lamartine ją pava^ 
dino “jauna karžyge iš Nor
mandijos”.

Ponia Roland buvo prancūzų 
vidaus reikalų ministerio revo
liucijos metu žmona. Tai buvo 
išmintinga moteris, troškusi se
nuosiuose karalių ' valstybės 
griuvėsiuos sukurti naują pa
saulį. Savo politiškuose raštuos 
se, kurių garsiausias yrą ląiškšs 
karaliui/ ji iškelia atgimstan
čios tėvynes laisvės idėją. Jau 
būdama kalėjime, keletą- dienų 
prieš nužudymą, ji dar rado 
jėgų ir ramybės parašyti savo 
garsųjį “Busimosios kartos pa
šaukimą” 
daigiausią \ Didž 
Revoliucijos dokumentą. Ponia 
Roland buvo nugiliotinuota 
1793 met. lapkr. mėų. 9 dieną)

Dar yra ir daugiau žymių 
moterų, kurioms buvo nukirs
tos galvos arba buvo t sušaudy? 
tos. O ypač, jeigu paminėti tas 
moteris, kurios buvo nuteistos 
mirti ir nužudytos už krimina
linius prasikaltimus: savo vyrų 
nužudymus, šnipinėjimus ir t.t^

geriausią ir grau- 
Prancuzijos

DIDELIS REFRIGERĄTORIUS 
trimųotas nikelio fittingąis. Vidus 
yra erdvus ir daug vietos ant lentyr 
nų. Visokių spalvų. Specialiai po

$19.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO.
3621-23 So. Httlsted St.

L............. ;.... . , ...

LIETUVOS ŽINIOS
Raseinių “boksininko 

byla
VI. Galatinčius už žmonių mu
šimą tardant nubaustas dar 1 

metus kalėjjmo.

Buv. kriminalinės policijos 
II sk. Raseinių punkto vedė
jas Vladas Galatinčius 1927 
m. siautė Raseinių apskrity ir 
ėmė iš piliečių kyšius arba su
darinėjo ' provokancines bylas. 
Už tos rūšies prasikaltimus 
Galatinčius teismo jAu nubaus
tas, o šiomis dienomis Kauno 
apygardos teismas Jurbarke iš
sprendė dar vieną VI. Galatin- 
čiaus bylą.

Prokuratūrą traukė tieson 
Galatinčiiį pagal B. St. 471,

M. BLACKSTONE 
SUPPLY CO,, Ine. 

853 W. Lake St.
į Tel. Monroe 0825 ;

PILNAS PASIRINKIMAS GARU ir 
KARŠTU VANDENIU APŠIL

DYMO PLANTŲ.
' • ' 1 ■ U ’

Mes taipgi galime parų- 
pinti pilną įręngimą dėl I 
paprastos penkių kamba- I 
rių bungalow, Įskaitant 
boileri, radiatorius, pai- H 
pas, fiųingus ir valves, | 
už $259.50. Mes taip
gi paskolinsime įrankius, ■ 
kid patys galėtumėt įsi- H 
vesti. Mes taipgi gali- fi 
me parūpinti pilnus 
plantus su pirmos klesos 
vartotomis medžiagomis už didelį sa- 
taupimą. v

Patelefonuokite mums ir musų in
žinierius atsilankys ir dykai apskai- 
ėidbi. ’ ,

Žemas klozeto antfitas $13.00. 
Mes taipgi parduodame naują ir var
totą pliimbingą.

Atdara nedėliomis nuo 9 iki 12 
vai. dieną.

Turkiškos, Rusiškos1 
Sulf orinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat-

mentai
Svtdtikas Mankitinimai it. Elektri- 

kinis Mataias. t

Tteatnientįi vispkių lipų, reuma
tizmo. nervų Atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su elektrikifiiais\ prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
trėatmėntai. r , 1

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

Motetų Skyrius atdaras Utarnin- 
, kais nuo 8 iki 12 vai. nakties. >

K.mta'i.1 dd pergalėjimo. ■

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St. . v t

Nuo 8 vai. tyto iki 12 vąl. nakties.
Nedėliomis nuo 8 iki 2ros vai. į 

‘ po pietų. ;
Phone Boulevard 455? .. •

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reutaatiztno, Ranku, Kojų, I 
j Nugaros .kaudejima, Salti, Ranku. 
I Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau« 
į dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ). j

Tūkstančiai žmonių yra lisigyde 'O 
milijonai dar nežino apie tai.

į Deksnlo Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, klek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu oatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorlus telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 

P, O. Boa 352 
Hartford, Conn. ,.{ <;

280 ir 676 str., t. y. už perdi- 
dėl į pasisavinimą valdžios, ui 
šaudymą, viešoj viętoj ir suža 
lojimą. , r*

Kauno apyg. teismas Gala- 
tinčių nubaudė 1 metus knieti.

Užpuolė apsiginklavę 
revolveriais

Gegužes 11 d. Vainuto vai. 
Pablyčių km., pas Bričių Anta
ną valgant jam su šeimyna va
karienę, įėjo trys nepažįstami

Jus Galite Turėti 
Veiklius Organus

Nuira-Tonc priduoda nauji) hUpmuuą 
JCirą gllnnicm’s, nuHldovPJUHfcms orftananm 
inidžia JioniH tinkamai dirbti. 
kunĄ nuo lisrų norų ir po to, 
aito J| kclitiR dianaa Jųa pra 
į . '/l. Z ' *'_ _____ ___ . ....
nipso. raumonyan ir HąnariuoHo iiinyk'n. Juru 
hiKRtai naaldarya aUprcant, Juaų onranai

ir 
______  ir 
Jia iAvnlo 

... kai Jijh im
lų* pradėsite jausti, 

geriau, skausniai ir diegliai skilvyje, vidu- 
nipse. raumenyse ir sąnariuose Išnyks. Jusn 
InKstal pasidarys stipresni, Jūsų organai 
veiklesni ir Jus pasijusite kaip naujas žmo
gių. Nuga-Tonc yra pardavinėjamas aptie- 
kininkų. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi jo. 
paprnftyktio JJ užsakyti dtl jus 1N savo ur
mininko.

Mlllllllllllllllllffl

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00
už 50.00

$80.00
40.00 

*» ' •*

ATSINEŠKITE ARBA PRIŠIŲSKITE
LAIŠKU

pagaminta
GREEN MILL BALI

DUONĄ

NEW PROGESS
KUGHINSKAS 

Lietuviai Rem

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

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

NAUJIENOS
* . *

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

SCSS ■' ■ SH

Sllllllllllllllllllllllio

VISUOMET PIRKITE BALTĄ SURAIKYTĄ

3401-05 So
r ■ . . .

BROS., Savininkai
Kemkite Lietuvių Įstaigas

an St. Phone Boulevard 1048
Įsteigta* 1893 metais , v

DL S. NAIKEUS
t

perkėlimą savo ofiso ir permainymą 
telefono į

756 W. 35th Street
«, ....

Šiaurrytinis kampas So. Halsted
ir 35th St. ' '

Tel. Boulevard 5914 ir 5913
' ■ > ■ ‘ '• '.< ■■ ■/ ■ ■ ■ ’

* -♦ v 4 • • j ,

Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M. -

t.! 1 ........................ ...»

vyrai, su revolveriais apsigink

htų pinigų 
vekselių, 7l

400 
lt. suųiai 

rusų sidabrinių 
rublių ir vieną šliubinį žieaą,
kurio vidaus pusėje buvo įra
šyta “Barbora Rašiųtaitė*’.

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu siivo drau
gams ir- koatumeriams, kad 

aš nupirkau

Klaipėda Restaurant 
804 W. 31st St. 1

Maloniai kviečiu draugus ir 
kostumlrius atsilankyti šian
die Į iškilmingą atidarymą; 
pas mu3 gmisite visuomet 

.-gardžius valgius ir mandagų 
patarnavimą

M. KOVARSKIENE
. ...................
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Uskiriąnt

Money
Orderiu

DAUG ATLIEKAMU PINIGŲ

vargęjo neatbaidė,

sočia

klubį 'StoV#jQ qlka»as' Meii
ima gauti Naujienose

p*»g»liw njnąi būtinai kalviu

kę vilkai pasiėmę grjžo į netolimus krumus, kad lemiančios armotos netrukdy-

Temperatura ir jo ipažąs dailininko

Edltor P. GRIGAITIS

klubą |r beždžionių $o-
tį yfeną, iį- tukstančįaū, mijijopąū IŠvąrč

skara — purvinu, papliupusi keliu, sušilusi, sutartinai žiu g sniavo

Jau jo ir protas buvo (Jam giau subrendęs ir gyvesni vaiz- 4.91 stpy^.9 i>n.e$ ūkiu. Jwjj? p.9fys b? wš^i yipij# Saitą žieiiws vakarą, kai saule nuskendo tolimoje it nežinomoje šalyje ir tamsa savo ilgomis rankomis vykiojo- mieąpi doje djubulCjc,

KAPITALISTAI STATO BOLŠEVIKAMS 
“SOCIALIZMĄ”

- M
apsaugos padėti” J 
miijistprip turi tpisę uždusti ir

SIUS dus kunus vainiką, o j to rauda jų kojas. Ilgi paJituruoti bufetai, didesni ir mažesni marmuro staliukui Južpuųo apkrautų valgių, prie kurių susp- dę valgė auksiniais Jaikror džjais, žipdais, gintaro -'karoliais pasipuošę stori popai, ponios. Ir karts nuo karto prieidami prio Jugleto pupšesj. 0 po praviras duris eksportayosi lankau gardus valgių kvapas ir pašalusiai kyątojanti popų balsai. Gatvės buvo plikos,' kaip audros nušluotos, nes piktaspi vėjas savo 4lglfePtais dantimis skaudžiai kandžiojo kožną žmogų ir be ceremonijų .varė namuospa.Tįk yįenas grynų kraujo lųmpenprpletarąš Meilutis dar tebestovėjo gatvpje ir liudijajs Žvilgsniais svaidė ” 1 blizgančiųjų

Jungtinių Valstijų iždas išleido už 800 milionų do
lerių bonų,* nešančių 3% nuošimčių. Tai reiškia, kad 
valdžia užtraukė vidujinę paskolų iždo deficitui pa
dengti.

Kai bematant, tie bonai tapo išgraibyti. Norintieji 
juos pirkti uįsirašė bonų daugiais, kaip ant 0 bilipnų 
dolerių, į. y. ąnt aumoą 8 kartus didesnės, negu vąj? 
džios išleista. Tai yra įdomus dalykas. Šitie bonai, kaip 
gakėnje, neša tik tris ir vienų aštunti

4 Atejo: Kultūra No. 4 
kaina 45 centai. Gau
namas “Naujienose”.

prųlo ir laikė fe pępra^ta yą- ferj^kpą iunzikk’ pyvybes tainų iiųpųųje.IWą» lt d^bfefe krąfeua ir ' daugiauI W &FMlfe fontanus fe yąrpų pokjlp^keudo ųž Ž^lYdFinė pą, Wį? . saulutė — kruvinąs .W d, ^džiapsj ukorr dą : /įtfeKąf, it .buferi mąurpfe dujos pašėlusiai • naikino <vis-

Jau kelintą dieną tpkšo tįc paplautieji...
Meilučio krūtinė vulkaniškąj 

’ degė,' protas svaigo, šaltas pra- 
kadas išsiveržė pamačius vjąy 
tą pwnlm kruviną suktinį 
gyypfe gyvenimo wnojė, 
' PrfešiM buvp pastumtas pir

myn ip fei feiaų iš už krpmo 
ritmingai pyškėjo Šautuvai, 
Mvąfefe-knJkoęvydžiąi ir iaų- 
M,ąi tų Wųiįk<^ \ar;imn|k9g 
piejpdife ąrfepfer

Vargo sūnūs Meilutis greitai priprato prie savojo darbo ir jis pasekmingai dirbo su kitais savo bendradarbiais.Tpli nuo kalvės, antrame miesto galę, Meilutis išsinųo- mąyo mąžų, vięriu sukrypusiu Įaugu troškų ir pelėsiajs kyę- piąptj kambarėlj. Geresnio jr patogesnio išsinuomųoti jis negalėję,piąžos pajaujus rfeo-

Chicagoj per iineiiotojus;
Viena kopija _______
Savaitei
MSnesiui

Suvienytose Y*^^*1** ®e Chfc®<oJ»

Metama $7.00

Buržuazija it var|e išsipųtė prigėrusi nekaltų žmonių verdančio kraujų.Ilgai trukęs velniškasis karas, galų gale pasibaigė, prisėdamas visas šalis milijonais invalidų, lavonų kalnus suklodamas, feejįtąi, kajmai-so- džiai griuvėsiais tyli, žeipč šovinių išardyta ir kraujo prisotinta, jąunų ir galinčių dirbti naųdjųgos kūrybos darbą desfefemią milioųų išžudyta, medžių liežuviai pageltę nuo nuodingųjų tfu jų...(Rus daugiau)

nutilo, jahi kalves slenkstį peržengus.Meilutį apsupo didesni jr mažesni miesto namai. Jis žengė stropiai akimią sekdamas visus naujus miesto vaizdus. Sušalusias rankas dengtas sudriskusiom , pirštinėm kišo prje degančių * lupų, norėdamas nors kiek atšildyti. Stipriai sudaužęs j kalvės prieangį, nupūtęs snįegg apsivėlusias kojas jr drąsiu žingsniu žengė yidun. Kertėje pasidėjęs savo lagaminą ir karštai pasisveikinęs atsisėdo.Nusipaišę, juodi it negrai blizgančiomis akjniis dirbo kalvis su savo mokiniais.

(Tęsinys) %PąŽPąi fe#) tekUąvo pueįtj, nuvažiuoti ąr liyjoĮj į kalyty šį M Jų pądaryfe kurio na? mųpąe be tam tikrų įrankių imątljkdąyp. <Pllmjngi kyjų balsai, dum- tųvpą ąjsayimąs, pekliškas augliu ugnies šnjpštautis degimas dąrė į jį nepaprastą įspūdį. Jų sielą jceręte jižkcre<|ą- vo, kaip poetą žmogių vargai, rūpesčiai, gamtos grožjs, meilę. Ir jis nepasijusdavo kaip jo kumštis susispausdavo įt kuji turėdama ir įsivaizcjin(|a- vo juomi mušąs baltai įkaitusią geležį. -Karštis, dulkės, suteršta atmosferabuvo traukiančiu magnitu. Nė vienas pastebėjęs Medutyje kalvio talentą, patarė jam m°" kįntis to amato, išlavinti iš- gimnastikuoti talentą.Meilutis ilgai ilgai tą jų patarimą juoku laikė ir ramjai dirbo senąjį savo ‘ darbą toliau ir kaįp< tyčia erzindamas savo šeimininkų*! jam girdint dainavo:—Užtrauksim dainą, kująijs plieno,Kad net pasaulis •smJyebep, O kai nustotum Iš vieno Didžturčių galia subyrės! Tuomet draugui, sukursiųi šąJĮ, kur pebuą var^ų,.Ir prjgjąusime bedalįNuo skurdo ^jbnjų!...Bet nuplat raginamas savo dW8H> IW?iW ilj^idegė karštuir fikfsi hlyju Luti) Ji toki žvaigždė sužibėjo jojo jaunoje krntinėjg ir nebgeaoi fe svajonių rgtgs ąnkoąi, pynėsi yien tik apie kajyį, kųjį $9' žirbąs, knrįąs kąfe bwfea sprogdama pprkšlėąi, ž|rM ? visais šalis kuju nj^ąllt įkai* tfetą geležį.’

į4oniu da jy Kas, kapitalistiškų šalių iih 
žinieriais bei specialistais* sovietų valdžia pilnai pasitiki 
ir paveda jiems atsąfcomiųpjapsiys darbus. .0 sayuosjys 
inžinierius ji nuolatos areštuoja, teisia už “sabotažu 
bei ''kenkimų” ir baudžia sušaudyihu arba katorga. 
Prof. W tonikai tyej inžinie^jaj, kur
riems spvjetų valdžia kalė Maskvoje triukšmingas krL 
minalines bylas, yra, anot bolševikų, ''proletariąto tė
vynės išdavikai, darą sąmokslus, atsteigti Rusijoje ka
pitalizmo tvarkų. Bet kaįųtąlistiškos Ąmerikos atsto
vai — toki, kąijp» Caldeę, Įį* kitj — tai j^žiningi

PAdętį” ąrba “sustiprintos 
moji reiškia, kad vidaus reikalų 

kpirfjškuoU laikraš
čius, sustabdyti, organizacijų veikimų, leisti įsakymus, 
bausti ligi 1,500 litų ir duoti ypatingus įgaliojimus vir
šininkams.

• ^Sustiprintos apsaugos padėtis” yra aštresnė, nes 
ji duoda teisę vidaus reikalų ministeridį didesnėmis 
bausmėmis bausti žmones (ligi 3 mėn. kąlėjįriio ir 
3,000 litų) ir įsteigti cenzųrų laikraščiams. Pagaliais, 
tuo nauju įstatymu numatoma ir karo stovis, kuriame 
visa galią payedama krašto apsaugos meisteriui.

Taigi, jei ir bus panaikintas karo stovis Lietuvoje, 
tai vistiek kraštas bus po visiška vidaus reikalų minis- 
terio, apskričių viršininkų ir policijos kontrole. Apie 
atsteigimų piliečių teisių, kurias paskelbė Lietuvos res-? 
publikos konstitucija, nėra nė kalbos.

[Afpie-P, B Ą. Phęrp]Lps Angeles, Gal. — David H; Clark, buvęs prokuroro pųr gelbinipkas iy pats |<andidatąr vęs į tebėjus, dabar yra kaltinamas nužudęs politikierių Charles Cfawfprd ir žurnalo redaktorių Herbert Speneer.

Meilutis dirbo ilgai, sunkiai. Pailsiu buvo mažai. Į$ąs rytas jis eidavo į savo dirbtuvę jr vėlai vakare grįždavo atgal.' Pąj-ėjęs į savo šąltą ir drėgna kambarėlį, atsisėsdavo ąn savo guolio ir kertėje užsižjp- bęs vos spyksantį žiburėlį, |g kramtė duonos plutą, į plicpti sudžiovusį sūrio gąbajėlį, kurs dąr buvo užsilikęs iš senųjų taiKi! W P9»Jwl«W> sval° nių verpetuose jr atsiptities »a- vo mylimųjų > Magdaleną, jos pašakojimų) apie jo tėvą, motiną, sukrypusią vargo lūšnelę, kurioje jis paaugo Mągdalpnog penimas saįdžiJUOjp, pienęjių, o dar sajj(įei»nčpdą vąrgo Rainelėmis, apie, pulkelį žąsų, kurios gagendamos veržte veržėsi, skrmtę skrido iš fe : vilnijančius karinėmis bangomis javus, upelį, pprknnjškus dvarininko rėksmus ir Jt.Ir taip sklaidydamas savo, nors dąr skausmo mažos knygos lapus, užmigdavo kiekvieną vakarą... , sŠventomis dięnpmįs bųdąvo daugiau liųosaus laiko. Tuomet Meilutis eidavo į miestą, pasižiūrėti kunkuliuojančiu gyvenimo. Ten jis^aiškiai ir ryškiai mate ąnt zoologiško žmogų žmogaus išnaudoji-

Ufabakymo kaliun
Chlcagoje -- paštu?

Metanu-------------------------
Pusei metu__________ ___
Trims mėnesiams______

Bet štai ir berlbios dirvųę tankų išartos,—ne jaunų brolelių dailiai išvagotos.Varnų tūkstančiai revidavę it drobules išbalusius ir kraujais aptaškytus lavonus, o išalkę vilkai pasiėmę porcijas,

Bpt ką tas -ašara juj-pj reikštų?... Juk ta akloji''ginkluotą minia spėta užnuodyti nuodingais patriotizmo gąząip; nieku bu(Ju nepadarys tų, nepaseks jį?l —\Qalypjo Mp& lutis. — Jje ąkli, pcipajo ir įf mašina diriguojama, mašinisto, pįškiną sąyo proljns, lik kitaip šnekančius darbinin-

Šis faktas rodo, kad jungtinėse Valstijose šiandfe 
yra labai daug atliekamų pinigų, kurie norima, kad .ir 
jnažu pelnu, bet saugiai investuoti. Didžiųjų <kompgųir 
jų Šerai (“gtakai”) yra nupuolę dėl pramonės krizioj 
i šėrus žmohės pinigų nededa. Del žemės ir namų ąt? 
pigimo, apsistojo taip pat ir “morgičių” pirkimas, 
įvairus “auksiniai bonai” nusmuko arba net visai paJit 
ko be vertės.

Na, tai Kur dėti pinigus, kurie yra bankuose ir pąs 
žmoųęs? Tpdri piniguočiai jr puola ant valdžios bonų, 
kaip musės ant medaus.

Bet tuo laiku, kada tiek daug atliekamų pinigų 
Amerikoje, tai čia siąučja* skaudi biznio depresija ir 
milionai žmonių neturi darbo, šitaip dedasi dėlto, kad 
ekonominis krašto gyvenimas eina be jokio plano.

Laikas, kaip upelyj duo, čiurfeno,..Meilutis gerai išmoko kalvio amuto, įšąiųpppfellząyo jr virto tikras pręfesionaląs. Darbą ąt|ik(|uv9 kuopuikiau- siai, už tai jo niekuomet nę- pritrukdavo. JJis, nors ir vargingai teišgyveno, bet nesibasto, gyvenimo lą|ve įmetė fekUFj|- /Meilutis mylpjn Aldoną. Mylėjo karštai, žaibuotai, kaip įik gali mylėti jauna liepsnota širdis. ’ Dvi jaunos proletgpų širdys degė vulkaniška ugpi- iUi ir liepsnos liežuviai kryžiavosi, glaudėsi. Jaunosios širjįys Jjuvo nutarusios susijungti Amžinai, susijungti ne pertraukiamu ryšiu. .Bet kaip perkūno trenksiąs į šipulius sudraskė Meilučio ramų ferbą ir ĄfepppsrMeųu- čfe' ąuipanyinų, ^vajonių voratinklių siųlus rėklių ųždjųąę klyksmai: “Ginkim tėvypę —brangiąją žemę, z nuo plj^i- ^kų!",— 0 už fe s.Hdžiųjų šauksmų npgarps \ kupranugario žiijgšpiois rėplreno prievartą;.,‘ .........Kai pavasaris pražydo, kąl upeifeį, upokšniai ląwi iš fe kalėjimo driaųgėri. k»i žemė apsirišo vyšnfe ir r<$fe,- purvinu, papliupau.mylios ilgumo kdrmp- nicnės eilė, nuo kojų Ikj apąų malajais prisidengusi. Tarp tRs gyvo metalo eilės gųvp ir Milutis; j .Mariai jaunų gyvybių palikę savo mėlynakes, sidafei- ųfeS tėvelius ir visą, žingsąją- vo j tolimą šiaurę. Žingsniąvo tep, kur jau velniškai baubė mortyros—šrapnielės draskė

žmonių kunus, kur žeipė f r dangus tirštais parako dinamito durnais liepsnavo, ką*' knr gyvybes agoniją geso...Išvarė ne varė jaunųjų!... Išvarė nuo kūjų, dirbtuvių plūgų iy traktorių— palikdami tylinčias dirbtuve^, rudyjančips plūgus, traktorius, kųjus ir dirvonuojančius laukus.Išvarė ginti tėvynes, katros jie neturi. Jų tėvyne tėvynė.Juos išvijo ginti, ne darbo tėvynės, ne laisvo žmogaus valstybės, bet dykaduonių kunigu ir kapitalistų tėvynės!..,Meilutis liūdnai atsisveikino su Aldona, vargo lūšnele jr pažįstamaisiais, tikėdamas Jaugiau nebepasimatysiąs...Jis liūdėjo daugiausia dėliąi to, kad reikėjo eiti žudyti tokius pat, kaip jis, tįk kitaip kalbančius brolius darbĮpin- kus.Jjs mielai ne tik sudaužytų mcta|o kalaviją ir sunkųjį šautuvą, bet ir atkreiptų juųs prieš plėšrūnams žmopes-viL

Ja »,*«■ .1. 4 •>.

NAUJIENOS
, Th« LUhii»AiAxi DaUy New» 

RuNished

Išfeduri žiemos sąulė feųgė pųp melsvojo ąpęto ąfe gąus pakerdama milipnuą ŽU" rijų, korius pfevpudamos žfe- yėjo žemyn ir iš požemią at- yarydama aiųžfeąjį švfeąos kreditorių mėnulį.bimas; bet progresuojantis vė- jąs, kurs it inąnp krųopąą vp- <tė sniegą, p šaltis savo magiškais pirštais gnaibė viską: fe pąjlfctęją gyvybę ir be Jcpl- biųs nebyjfes medžius.Per sieksninių pusnių veįmg^ fes^ it armonikų ąlsuodapjąs ir braukdamas nuo kabios prakgjtą, nąbaįgęs šių feflfe

Gatvėse dęgė balta elpktrąs šviesa.Meilutis dar kąrtą pažvelgęs į klubą ir liūdnai palingavęs gąlvą pasuko namų linkui. Didelių krautuvių, magazinų |r cukrainių languose degė elektra, balta savo šviesa apliedama pilnas krautuvių lentynąs apdėtas šiltų rūbų, skanių valgių ir et. Tik Meilutis buvo alkanas jr nudriskęs.Netoli savo namų, priemiesty, kur viskas , žymiai pigiau Meilutis užėjo krautuvei! nusipirkti juodos duonos, proletarų lašinių (silkių) vakarienei.Meilučio kambarėlis buvo visiškai šaltas.lyginosi su lauku ląngelis genialio ranjeps visokiomis rožių, lelijų taurėnfe fei pąlmią lapais nupieštas (stovėjo’ suspaustas medinių siepų ir pro kur Veržėsi vidun tąmsoš spinduliai.*Meilutis, užsidegęs mažą ugnelę, pasikaitinęs yapdpns jr pavalgęs atgulė ir sąjdžiąi ųž- migu, idajyt pailsėjus jr paųjų jčgų, epėj’gijos ryt dąr- būi sukaupus-

ką ir sunkiųjų apmotų kulkos.! kniso apkasus, užversdami su- ■ žeistas dar gyvus ir pagalbos ■ šaukiančius kareivius.Meilutis pusgyvis dripsojo I apkasuose ir laukė, kuomet I kritusi kulka į trupinius su-> I plėšys-sudraskys ir pakels au- ■ kštyn parodyti visko priešas- I čiai-dievui. Ir prisiminus var- I gingą ir pašėlusį gyvenimą, I paskaičius jau didesnę gyvenimo skausmų knygą apvalai- I nos ašaros apliedavo šautuvo J : sklendę.Meilutis su kitais dar galiu- I čiais valdyti šautuvus karei- I viaią kamandirnojanjas žvaig- I ždėtų karininkų jau įprastai šaudė, šaudė ne maž neabejodamas, kad kulka išlėkusi iš jo šąutuvo tunelio, pergręš karš- I tą-ugningą širdį buvusiam pa- I Įmiani artojėliui ar fabriko I darbininkėliui, kurio veltui lauks pagrįžtant rožčveidė I mergele ar sidubro-plaukė ppptipėlė... . Jt žaibo kalavijas perspėjęs prp dafeb-s> šimtą- I |metė girią špipšdąmas, križo- apkasnosna pnrkščianti purkš- I lė, dau^ kareivių į šipulius ąti- I kračiusi sviedė aukštyn...Meilutis dar negreit pajuto ! skausmą.' Garuojąs kraujau I fontanu veržėsi iš jo kūno ir> jis paliko paįp gulbė išblyškęs. Jam buvo nuplėšta ranka, sunkiai sužeista koja ir veidas apibertas smulkučių šrap- nięliu. Šalia, iš bejėgių rankų išslydęs aukštielninkas gulėjo šautuvas ir Jcepųpė nuo galvos toli pukpitusi. ,Dar ilgai tęsėsi kruvinas mušis, kulkos draskė gyvuosius ir varnų išreyįduotus lavonus ardė jų verdančio prau-^ jo lobirintus, katakpmbus...Meilutis skausmuose gulėjo nesikrutindamas, lik žemėm užbertomis akimis žiurėjo į melsvosios žemės lubas, palei kurių slydo vienas po kito dar nusileidusios saujės apšviečiami laisvūnai debesėliai bu- čiuodamies su plevenančiomis deimanto akimis ir liedami gailias, karštąs ašąrcles tarsi nurėdami ndplauti kraująis aptvinusį žemės snukį.Varnų pulkai vėl atskrido toliau tęsti tankiai trukdomą joms darbą. Kruvinu dar ga- 1 mojančių snapu juodvarnis buvo besjrepgiąs atimi iš Meilučio tas ašarotas akis, bet jis susipurtė, daY® paukščiui signalą, kad dar gyvas tebesąs, ir paukštis nedrįso gyvam lupti akis.Meilutis buvo besirengiąs keltis, sužipoji, kąs aplinkui darosi, kaip tuo tarpu iš anapus apkasų, nuo priešo pusės išgirdo baisų žemes drėbė j i- Imą. Didejis priešo būrys fefe arlyn. Meilums mėgiųo pasislėpt bet liek jėgą neturėjo ir hpdąvė negyvas esąs. Rudeliai peršoko apkasus ir jojo I toliau. Iš išgąsčio Meilutis kųo- npąpąJpp.^-rųUpJip žirgas peršoko per pat viršų ir laimė, kad arklys bėgo zovada, o kitajp Įjutų sutrypęs. Tuo tarpu kuomet kitų raitelių Žirgai geležinėmis pasagomis | mindė sužeistuosius.

17.00 per year outside of 
W.OO ptr yeąr |ą ęMcw

liečia visą plieno ir geležies pramonę, 
Insis pląnaią fe patarimais delei bpife’ 

vojimo naųįij bei pertaisymo senųjų plieno fabrį? 
kų7 kurių esamą net 90.”
Kitas Maskvos garbintojų organas praneša:

"SoyiąMį $ąfeųg£ .pfenuoja auginti bovefeą 
ir Tupjįpąįane. Tą| naujas kolosalis pro* 

JekUs, kuris kainuosiąs bjjfopys cloferjų. Tyrinėji? 
mus darė vija eilė ąpecfeJisfcfeųžį<ąrlH> 4&ugiąm- 
sja amęrikięčjųr kaip fylllfe galimą ty?
ruą poverątj į tferŲijguą fevefoos auginimui pfe

Ir tyrinč|imus 4ąrų7 |r patarimus dųoRą fe planus 
piešia vis amerikonai (ir kitų kapitalistiškų šalių) 
įnžinferiai- FąkW yra* kad snvfetų inRustriąliąąrijos 
darbai yra atliekami ir amer|kop|škomis, vokiškomis, 
angliškomis, švedigicomig ir t, t, mašinomis.

Vadinasi, kapitalistai stpto bolševikams “socialiu 
mą”. Galima numanyt, kokios rųšiės tas “socializmas”

Vienas .komufestų laikraštis su pasigerėjimu rašo, 
kaip Amerikos inžinierius Calder darbuojasi sovietų 
Rusijoje, statydamas milžiniškus geležies ir plieno fab
rikus. Girdi:

“Garsus amerikonas inžinierius John fjąldęr, 
kuris pasižymėjo gabumais ir sąžjniškumu savo 
ąmate fe kurie jau virš metai laiko darinėjas} So* 
vietų Sąjungoje, tapo paskirtas, už patarėja prie 
Sovietų Plieno Trusto. Tai be galo svarbus dąrbps. 
Dalykas F* 
Calder rupi

liūno stįitįfafeFį

«AR0 STOVįp

NAUTOTOS, »žd, B.. ................................ .... i,,...................riaukus, kurie zigzagais rai- ėsi kepures pašaliu, tai beprotiškai bėrė į akis saują balto sniego.Pro klubo didelius, krikšto- linius langus Meilutis aiškiai matė majestotingai ' susikibu- blaivosios” pripiltus rūpinančius šokių riausminga orkep- /a i toj o kilnodanja

ANT. JONAUpKAS a<

Vargų Akordai
■ ■ . 1. f ji1' ■r-,r--v r--

kupros maiše nešinas gavęp ąį tą iš savo dvarininko ir kąlife Įilp bei lp|Į^M«ų. . ,' JKuliUjyjs M JėJIfl keliavo iųįęs-i fe linkui j kalvę, kuri ten npfej miesty apklota baltuoju spjfe gjų, įt šiaurės jĮokjs, stoyėfe- Ir dažnai i alsavo melsvais durnais. Meilutę keliavo ugnfegę feegfe yp<Jąpi»»,Sutartino kalvės kūjų tfen?

Naujienos ei 
kmadienius. *

L Telefonas

Dviem mėnesiams__________1
Vienam m«neaiui _ ____ _—

Uetuvon ir kitur Oiaieniuose 
(At0iglhM)

Metam# ——----------
Pusei jnetu -------------------------  <
Trims menesiams —----------- i

Liūdnas klajoklis vėjus šaltomis sustingusiomis lupomis disį Meilučio zalvnrmius jo
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KIEKVIENAS ŽINO, KAp PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Važiuojanti su šią Ekskursija turės 
smagiausią kelionę

Pranešimas Piknikų 
Rengėjams

Padaužos važiuoja j “Naujienų 
piknikų

Iš ppii^rajito j penerąj Motors 
prezidentus

Padaužų Respubli 
kos ukazas

Naujienų redakcijos narys 
A, Lalis laimingai automobiliu 
pasiekė New Yorką. P-ia N. 
Gpgiene gavo puo jo telegra
mą, jog važiuoti jam reikėjo 
apie 4 dienas, bet kelione bu- 
yo smagi ir laiminga. Rytoj Ą. 
Lalis išvažiuoja laivu Hejlig 
Olav. —Mtė.

A. Lalis jau New 
Yorke

$2,300 
gana įdėlis, Be to, Nash 
nė tiktai gražus ir jrengti su 
valiausiais išradimais, bet ir 
tvirtai subudavoti. ,Qi p. Jų 
liūs JąneJiųųas parduoda' Nąąh 
automo^ijjųs lengyais išmokėji
mais iį? ^įųp, kad visi jo kps- 
tumerįąį įąįfų pilnai užganė
dinti. Tajd porintys pirkti aų-
..... ... ' -..

'"The Oaks” daržas randasi prie 121-03 ir 
Archer Avė. Iš Chicagos ijr kitų miestelių ya^ 
žiuojant reikia dasigąųti iki Archer Avė. ir ja 
važiuoti iki tos vietos, kur yna didelė iškaba 
“The Oaks“ arba “Gug Hiįl” golflinks.

šted St. čją jums p. Joneliu- 
nas gerai ir teisingai patarnaus

Nėra mažiausios* abejonės 
kad Juozas Jakaitis “prisiliodą- 
vęs” pasverta pi|ųą savo nau
jutėli Nąsh ątidpndps į 
j ienų’ pikniką. į|ipfi ir p. Ju
lius Janęliunas sų yisąis savo 
sąlesmępais (^)yyadų \‘Nąujie- 
nų’ piknike.

Taigi iki pasįmątyjųo “Nau
jienų’ šventėj. —J, J, č>

Amerikos Vyriausybė da
lį savo specialių fondų de- 
pozituoja šiame banke

Su pagarba/
Juaiąpas Etaškjs, 
Grarid French Jiotel 
Guodalajara, Jai., Mexicp

Kas tiktai rengiate šią 
vasarą piknikus, nepamirš
kite vartoti iš Lietuvos BI
RUTĖS skanias sąldaines. 
Birutes saldainės labai tin
ka lošti lygiai-nelygiai ir 
duoda DRAUGIJOMS labai 
gražų pelną.

Todėl, gerbiamieji, rem
kime savo pramonę, ir var
tokime Birutes saldainės. 
Meskime paprotį vartot žy
diškas saldainės, kurios nei 
savo skoniu nei gerumu ne
gali prilygti Lietuvos Biru
tes saldainėms.

Nors Padaužos pastaruoju 
laiku mažai pasirodo viešajame 
gyvenime, o ypač mažai pasisa
ko apie savo darbuotę pfeąoj, 
tačiau jie gyvai domisi pasau
lio reikalais. Pastaruoju laiku 
Padaužos daug rimtos domės 
kreipia į švento tėvo su Musso-

Kampai MojU6 
Valandos: 10 A. M. iki 5 R.

Taipgi Pancdėliais, Scrcdomis

ja& ’ kad “N^u j jenų”
kuris įvyks atefpąntĮ sckmądip- 
nį “The Oaks“ darže, bus dL 
džiausiąs piknikas koki kada 
“N«pS” yra turėjusios. Kiti sa
ko kad bus tokis didelis, ko? 
kis pereitą motą buvo pirmus 
“N-nų“ piknikas, bet ne dides
niu. Kurių bus tejsybė pama
tysime ateinantį sekmadienį. 
Bet viena galima užtikrinti: ne
žiūrint kiek daug žmonių ątva- 
žiuos piknikam kad ir pusė 
Chicagos ir. visi kiti miesteliai, 
yieįpg ir pavėsio bųą užtekti
nai visiems. Be to bu« riety
nių, kųmštypįų ir kitokių fopių 
iki valiai. ^-Piknikinmkas.

<Įcpo^itorįų, kurie pasirinko šį stiprų ban
ką kaipo vietų jdepozitavįmuį §ąvp futau- 
pų? Kpsdieų—naujos sąskaitos yra ati
daromos žiponių, kuriu pipias ppyepjiįinąp 
i?fia^li«P parinkti &ą i^aigą kųjpo 
sąųgią vieįą jų pinigams. Nrfs ir laimė
dami naujus draugus—mes ąteųgiąipps pa- 
laikyti įlips, kųrĮe teikė Pavo loja
lu paramų ppr tigk daug nmNe
Bile vienas iš šių lietuvių maloniai jums 
patarnaus, kada atsilankysite į musų 
banką: Sedemka, Yagminaš, Rymkevi- 
čiys, Žabelio, MipUewicz, Lauripavičia, 
Adomavičia ir Laimaitė. .

NAUJIENOS, Chicago, B

per 
augo 'trimis šimtais nuošimčių, j 
Toje klasėje dalyvavo 20,009 
darbininkai ir gavo cash ir sta
lių $8,706,937.04. .< |

Apie 26,000 darbininkų apsi
moka savo pamuš ąu> pagalba 
to plano. Vien tįk iš 1925 mą- 
tų plano, 7,000 darbininkų pa
dengė savo taupymais namų 
kontraktus sumoje $l,250?- 
759.26. .

Tąs f ąndąą ypatjųgąj, pęrei, 
tais metais sudarę apsaugą nuo 
bedarbes tiems, k,urip įtąma 
fonde dalyvavo. Tie turėjo 
ko pasiimti darbui sumažėjus. 
General Motors taip pat prąk- 
tikupjr gyyybęs ppdraųdą gru
pėmis ir pastaruoju laiku tų 
apdraudą išplėtė net j parda
vėjus- (dėajers) ir jų pądėjč-

Šiame klausime savo Žodžio dar 
netaria. Bet vėliau gal ir jiems 
teks išsiryti ir lĮįsfaitrtį &-• 
yp gaires tam tikrbše pozįųi- 
jose.

Tuo tarpu daug Padaužų ry
to rengiasi atlaikyti “Nąpjip- 
ny’ pikniką- Dąlyyąus inkogni
to. S|ųpmi raginami yrą da)y« 
vąųti piknike eiliniai Padaužų 
Respublikos piliečiai, nes tąn 
rengiasi dalyvauti ir aukšti 
Respublikos vyrai. Vietipiąi 
Padaužų diplomatai turėtų pa
sinaudoti proga ir užmegsti 
tymesnius ryšius su kaikupįo- 
mis kaimyninėmis valstybėmis 
bei rcspublikpmjs.

Šį dokumentą išleido vidaus 
reikalų ministeris su žinia įr 
prįtąri|nų ponų j o ekselencįjųs 
aukštai gerbiamo pono Preąi- 
deno ir Jo ministerių kabinpįp.

Padaužų Respublika, 6-6-31.

Midland Motor Sales 
7 t

4492 Archer Avė.
CHICAGO. 1LL. ’

Tei. Lafayette 7139

A. Kas u lis ir J. Zabukas, 
Savininkai. ...

Taupymo sįslęmą pas Chevrolet
William Knudsen pats atke

liavęs į šią šalį su $30 kišenių j 
gerai suprato taupymo reikš
mę. Taupyti reikia iš pat jau
nų dienų, ir ne dėl paties tau
pymo, bet senatvei arba kito
kiems atsitikįmams, buvo jo 
nuomonė. ’ x ;

Likęs GeneYal Motors aukš
tų viršininku jis išvystė koope- 
ratyvę darbininkų taupypio kę
sų sistemą, kuri dabar siekia 
šimtus milijonų vėrtęs. £ia jau 
12 metų kaip įsteigta savings 
and ipyęstment įund ir per tą 
laiką suma įš $148,500,181 ta
po paskirstyta arba yra pa
skirstymui tarpe 120,000 Ge-| 
perai jMotors darbininkų. Vis6 
yya 16Q,000 darbininkų dalyvių 
tame fonde.

To fondo sistema , yra -tokia: 
darbininkai yra sugrupuoti j 
penkių metų klases ir kiekvie
nas darbininkas gali prisidėti 
su ligi .20 nuošimčiu savo aį-1 
gos į’ tupdą0 bet p.eperviršijapt 
$300. Ta suma nešą Interesą 
ratųplis po .6 nuošimčius me
tams. Tuo momentu kai darbi
ninkas 'prisideda su savą da
lim į forfdą, General Motors 
prisideda šu tokia pat dalim, 
vartojant tų dalį tikslui, kad 
darbjnipkas galelį pirktis Ge
neral Motors bendrojo (com- 
mon) stako. ■. ' •

Diyidendai naudojami pirki
mui dar daugiau stako. Tokiu 
budu kurie 1925 metąis prisi
dėjo su $3,00 į fondą, fie 1930 
metais turėjo ca^h įr stąjcp y.er- 

$1,054.10, .a^bą tieiųs 
metus įdėtoji sumą pa

dalyvavo 20,009

PINĄ galite gauti ir viso
kių valgomų prekių iš Lie
tuvos. Visados kreipkitės 
pas:

Joliet gatvekariai prieina prje °Cog Rili“ kliubo 
namo, o iš ten netoU įr daržas. “Naujįenųs” tu
rės troką, kurjs atvęž į pikniką ątyąŽįųęląųčiu^ 
ir išvež iš pikniko išvažiuojančius žmones. Gat- 
vekarįajp važiuojant reikią 
kyti, kad išlaidų prje °ppg

Budrio 
programas

Subatpję jr
S u bato s naktį 12 vai. 45 piip, 

vėl bus duodamas radię pre- 
gramas į visą pasaulį iš stoties 
WCFL ir W9XAA, kurį ir chj- 
cagiečiai galės girdėti. Tai Jau 
penktas bandymas pasiekti Ifją? 
tuvą ir kitas Europos šalis,

Taipgi sėkmądicnį nuo 1 iki 
2 vai. po pietų iš <tos parjos 
stoties WCFL bus gražus iy p 
vairus radįo programa^, daly
vaujant musų geriausioms me
no pajėgoms su Budriko rądįp 
orkestrą.

Nepraleiskite gražių Budniko 
programų.—Stepukas.

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

Peoples National "Bank 
and 'Jrust Company . 

of ęhicarjo > ’
47th Street and Ashland Avenue 

Spsiuierųjęt $u National Republic Bancorporation.^

Vąkąr dieną “Naujienas” ap
lankė trys brolięį (čiųrjippįąi, 
gąr^ipjo Mykolo čiųrjįopįp, y L 
soj Europoj pagarsėjusio daili
ninko įr kpmpmjitoriąus gįmL 
pąįčiąi, būtent, Matąs jGiųfliO’ 

pętrpįt, ,'Ąįjch.,* 
Čjurlįęnis iš Cl’.'veland, Ohio jr 
Thomas Milius (Anastazįjps 
Čiurlionytės ir Miliaus sųųuą) 
iš Chicago, Į brolius pažiurė
jus atrodo, kdd' Mendeljp įsta
tymai apie paveldėjimą pębųs 
sukritikuotas, nes visi (trys, at- 
rpdto? turį panašumo į Mykolą. 
Matas yra pasekmingas biznie
rius Detroite, Thomas yra sta- 
tipnary engineer Clėvelįpdą, o 
jų giminaitis, fThomas Milius 
yra studentas Chicago Art In
stitute.
• Jaunasis 
tapybą pas Johl^ W? Norton, 
garsųjį Daily Ncws namo įš- 
puogėją; jis ruošiasi dėl com- 
mercial art. Art Institute šie
met baigia ir važiuoja į VĮęr 
mont valstiją, į Thę'tford, kur 
yra pakviestas '' plaukimo įn- 
struktprįu j vieną privačią mer
gaičių mokyklą. Jis jau daly
vavo paveikslų parodoj sų sąvo 
kuriniais šią žięmą, Diana 
Court Buįldipg. *Mr. Milius ža
dą rudenį grįsti Vc^opt at- 
gal į Chicago, nes turi pakvie
timų į Century Progre/s paro
dos spaudimų skyrių, dirbti prie 
spaudinių iliustravimo.

Free Wheeling .
Vienintili Studebaker Lietuvių 

Įstaiga Chicagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
kar? ant naujo, gaukite musų pasiūly
mus.

Didelis pasirinkimas vartotų karų už 
žemiausias kainas.

Jos F. Budrik, Įnc. 
3417-21 So. Hąlštcd St.

Chicago, III,

Gerbiųmas Tanistą: :

Ąš girdėjau jūsų rądl? P1’0’ 
gramą gegužės 24, 1931 iš sito- 
ties W. C. F. L. Jūsų progra
mas Čią bųyp girdimas ląjjąi 
garsiai; sykiu su fiianim kjąu- 
sčsi daug ispanų. Jie labai gy
rė jūsų prųgrwį; jie1 mai) 
kė, kad kiėkViemi sekmadįepį 
Jie klausysis jiW programą.

Jie taipgi norėjo žippti iš 
kur tie programai yra duoda
mi. Klausė manęs, ar aš lietu
vis? Jie jūsų rtiu^įką labai mė
go. Prašė, kad; kitą sykį jiems 
vfęną maršų pągąąjįųtumėf; ąž 
tai bus jums de^ipjgi,

Ąš gyvepu Chicago, III.,; bet 
dąbąr esu .atvąžiavęs čia vaka- 
ei jų menes j laijęp, šiame vieš
butyje ilgai nebusiu, bet dar

Kąs norite važiuoti 
troku Į pikniką? 

... .
Rytoj apie J.0 vai, ryto Jš 

UnĮvcrsal Atletikos Kliubo (8V1 
W. 33rd^St.) išyažiuos Bagdo
nas Bros, didelis trokas į “Nau
jienų” pikniką. Tuo troku ga
lės nuvažiuoti apie 40 žpiopių, 
Už nuvežimą nįeko nereikės 
moMfb fifc reikės nųsipir|ę|ti |i- 
Jųejtą į piknikų. Kas norite ta 
proga pasinaudoti, «tai nuvyki
te į kliubą. Tik pęsivėlųoĮiite, 
nes trokas išvažiuos lygiai 10

Padėtis gerėja, bet depresija vis 
Vąžiųęti j Lie;uv^ d a b? r? Keliaukite patogiai it iivengkitt susigrūdimo. Jus
Važiuosite tartu įsu savo vjr-—,:-

n v ■ ■

Mažiausia

2) Ava, ir jį, įį,Ultlu k*? 
liu. Važiių.odami 127 keliu iš Blųe Islaąd, įsukite 
| l?3'čįą (>įįc4W Pd.) įy J Archer 
Ave„ pasukite po dešinei. Ten ir 'b|W 
Oaks“ — "Naujienų” pikniko vieta.

Cheyi’oJef taipjau yra 'jšyys- 
tų šelpimo darbą. Įįereitą rude- 
ąjz darbams sumųžėjųs pušką- 
įįnta atątinl^nios sumos dar
bo neturintiems darbininkams 
maįstųį, anglijus ir kt. pirktis. 
Paskirstymas?- atliktas pačių 
darbininkų Jippjitętų. v '

Atydai keliaujančių 
Lietuvon!

'I— (

Kadangi dėl daugelio priežas
čių, daugelis nesuspėjo išsi
rengti sų šia Ekskursija, tai 
turbut iš visų buvusių ekskur? 
sijų bus didžiausia birželio 16 
d. laivu “Aųuitania1 
ekskursiją, kurie nemyli ilges? 
nes kejįonės vandeniu, galės 
išlipti Cherburge 6 diepą ip 
keliauti traukiniu 24 vąjandas, 
Viso kelionė užims apie 7 die
nas. Aąuitanią yrą
45,347 lopų įtalpos įr įtaisytai: 
taip, kąd yažiuąjąnt juromis 
jautiesi Rąip traukh>y»

Pasiskubinkite pžsisąkyti vicr 
tas ant laivo'ir paveskite mums 
sutvarkyti jūsų dokumentus, 
O “Naujienų” Laivakorčių įky
rius turėdamas patyrimą, užtik 
rina teisingą ir gerą patarnavi
mą.—NAUJIENOS.

DAKTARAS ROSS
Specialistas — įsteigtą 30 M/etij 

MĮIį Kraujo ’* pakrikimai, uŽkfėčiainos figos 
s iš

f ^Naujie
nų pikniką

Ąną dieną sutikau savą seną 
pažįstamą, Juozą Jakaitį, ir pa
siūliau jam raidą. Jis ne tik 
nepriėmė mano pasiūlymo, bet 
dar pakvietė mane pasivažinėti 
su jo naujutėliu Nash, kurį 
pirko iš Bridgeporto Auto Sales 
įstaigos, kurios savininkas yra 
visiems gerai žinomas p, Ju- 
|įUU J, JąneJįunąs.
* Mano prietelįns Juozas Ja
kaitis yra pilnai patenkintas 
savo nauju vėjiąys|o mądelio 
Nash ir p. Juliaus - Janehuno 
mąndągių ir teisipgų pątąrna- 

\ ■ •'
Nash kompanija išdirba įvai

raus modelio ir kainų automobi
lius. pradedant nuo ' $8Q0 iki 

Taigi . pasirinkimas
yra

.......................... III1 t" if'.'Į1"” ... ...........

............ lilHl'' I iuii I l. ....
NAUJIENŲ ] 

Pinigų Siuntimo Skyrius at-1 
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki $ yųV yąk,

p y, rytu i y/p. p,l

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PAŠTy VALQYBQS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

|3Q N<?cb La Salk Street, CHICAGO. ILL; ,

J24Į8 ^Zashington St., Boston, Mass.— 27 Whiteball St., New York, N. Y.

........................  r ■ "? '.r.< j:.1 \' t

Bagdonas Bros. (3244 S. Hal- 
sted St.) trokas nuo gatveka- 
rio vež žmones į pikniką. Už 
nuvežimą JUONIO nereiįcėjs mo
kėti. Iš pikniko taip pat tro
ku bus galima nuvažiuoti iki 
gatVckario.

Važiuojantieji gatvekąrįaįs 
imkite Joliet karus ir paprašy- 

siąjkite konduktoriaus, kad išleis
tų pj-ie Cąg (įfog) HHl, kur jpč 
ląuks trakas.

AMERIKOS tp
EUROPOS fiVpyMAi

< Tukslųųčjai tapo išgydyti įr padaryti 
laimingais.

Speciali Jn-Mo«Ray treatatsteigip tvirtumą silpniems vyrams. 
Dr. Ross kainos yra pfieinAmęs kiekvienam.. Mokėjimus /galima sutvarkyti 
kaip butų jums lengviau. ‘ .

PR. B. M. ROSS. 35 South Dearborn St.
. Nedėliomi, 10 A. M- Iki i P- M- 
«4? I p- M-

tu savo
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m? v io * šeštadienis, birželio, 6, 1931
Joseph

Burnside

Brighton Park
Pakvietimas

ŠVEDU AMERIKOS LINIJOS 
c

malonumo
rengia

dirbtu

Baigiantiems Mokyklą

Centralm<S”'^Bank

MALT TŪNtC’O

piknikas, ti- 
gražesnis ir

$190.00 Vi c to r Komb. 
radio su gramafonu už

$250.00 Brunswick komb 
radio su gramafonu už

Baigęs 
jujt,

tokiais 
galvoje

Jau buvau ra* 
kad į čią ink

Naprapatijos Kolegijų Illino 
9 metai kaip užsiima žmo-. 
nių gydymu Chtcagoje.

Naujos mados MIDGET Radios Ai tūbom tie 
viskuo $55.00 vertės -

Del žindamų moti
M * •«
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Kažin iš kur atsibastęs kokis 
šuleris prigavo net 3 lietuvius 
biznierius 
Macukcvičią ir Spetilą. Jie iš

Sveikinimas

Keistučio Kliubo susirinkimas

$39.50
$50.00
$64.50
$89.50

naudai būdavo pinigų už- 
Jeigu kas

mVtftORAtlHO 
kOOOVOR CONVAUM**” 

MTflESHINO 
OOOD »OR THE HOMU 
jom m*

Teisybės Mylėtojų
Draugystės apžvalga

SKANDINA VU-AMERIKO&JLINIJ A

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo susirinkimas įvyks sek
madienį birželio 7 d., pradžia 
lygiai pirmų vdl. pietų laiku, 
Liberty Grove svetainėj, 4615 
So. Mozart Str. .

Nariai prašomi skai'tlingai 
susirinkti dėl apsvarstymo kaip 
kurių būtinų reikalų ir turės

Ryto “Naujienų 
piknikas

Tymai kuriuose lietuviai 
dalyvauja

Tarp Chicagos 
Lietuvių

pinigų buvo išeikvota iš drau
gijos kasos, net nariams pilnai 
pašelpų nemokėdavo, bet “Vil
nies
tektinaf dėl dovanų
pasakydavo, kad bereikalo pi
nigai mėtomi, tai visko būda 
vo tam nairiuį.—S. B.

4177-83 Archer Avė
> Tel. LAPAYETTE 3171

M. KEŽAS, Vedėjas

Remkime Savo Uostų — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, .kuomet dėl lietuvių yra palaikomas

* ‘ .................................. " ' “ ' ” Klaipėda. , SEKLYČIOM SETAI 
dar už mažiai! kaip išdirbystės kainų! kas 
daleis lankytojams šių krautuvių įsigyti 
puikų setų tiesiog nuo išdirbėjų, dar už ma
žiau kaip išdirbystės kainų. 
$80.00 Vertės 2-jų šmotų Jacąuard t 
dengti seklyčiom setai po .... .......  ....
$100.00 Vertes 3-jų šmotų Jacąuard 
dengti seklyčiom setai po ................. .
$125.00 Vertės 2-jų šmotų gražios spal
vos tikro Mohair setai po ....... t........ . ..........

$175.00 Vertes 3-jų šmotų Mohair arba 
tapestry seklyčiom setai po ..............
Labai skaitlingas pasirinkimas madų, piešimų ir spalvų. 
Imame specialius užsakymus ir greitai išpildoma pagal 

pirkėjo norų.

SOUTH I ARGESTSB^

atviručių apie išvažiavimų ir 
susirinkimų. —A. J-s. , e

Stanford Park Spor 
to sezonas

priklauso į- 
žmonės, vie- 

nesutikimų

NEDELIOJE NUO 2 IKI 3 V AL. PO PIETŲ
PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS 

Bus Labai Gražus Lietuvių Radio Programas

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

MALI TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

nuolatinis Susisiekimas New York —- Kopenhaga

Duodame gerų nuolaidų už senus radios ar rakandus 
imdami į mainus ant naujų.

Lengvus išmokė ji Inai pritaikinami visiems pagal išgalę.
Didžiausios, saugiausios, ir prieinamiausios krautuvės 

lankyti lietuviams dėl pirkimo namams reikmenų.
PILNAS ŲŽGANEDYMAS ARBA PINIGAI ATGAL!

Stanford Park Twi-Light 
Leaguc šiam 1931 m. sezonui 
turi sporto tymų, kurių tarpe 
trijuose randasi gerokas skai 
čius ir lietuvių, būtent:

Dojans: Petronis Tony, Kli
mas Chick, Subaitis Mike, Pet 
ronis Chuck, Starkus Pete, 
Jankus Wally, Tamke Bali ir

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
> Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
&4rfkenjKur.įįĄ,&i>jexLiJ.ą)

Specialės Ekskursijos į Lietuvą
Visos Išplaukia Motorlaiviu “GRIPSHOLM”

BIRŽELIO 27 d. Pirma “Jaunuolių Ekskursi 
Amerikos Lietuvių Ekon. Centtras.

RUGPI-UčIO 1 d. Specialė Lietuvių Ekaktorsija.
RUGPIUČIO 19 <1. Am. Liet. Ekon, Centro Ekskursija.

Platesniu Informacijų ir laivakorčių kreipkitės i savo laivakorčių 
agentu, ar bet kurių Švedų Amerikos Linijos raštine.

S W E D I S H AM ERICAN LINE 
181 N. Michigan Avenue. Chicago, III.

21 State Street, New York
i 10 State Street, Boston, Mass.

1931 metų mados, kombinacijos radios su 
gramafonu, pasirinkimas. Columbia, Knights, 
Kennedy, Philco ir kitų, nėkurie yra verti iki 
$225.00. Peoples Krautuvėse CQH ftft 
įsigysite tik už ..........................

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija 
’1' Rengia * ;

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

Liepos-July 3 d. Laivu “FREDĖRIK VIII
Liepos-July 25 d. Laivu “UNITED STATES

būti išrinkta komisija peržiir 
rėjimui kliubo turto už prabė< 
gusj pusmetį, 
šęs “Naujienose 
nėtą susirinkimų bus kviečiami 
nariai atvirutėmis, bet po pasi 
kalbėjimo su kai kuriais valdy
bos nariai, pasirodė bus praktiš
kiau kviesti sekantį susirinki 
mą per atvirutes, tai dėlto, kad 
kliubo išvažiavimas įvyks liepos 
mėnesio 4 d., o susirinkimas 
liepos 5 d., tai bus kaip tik 
tinkama kartu pažymėti ant

Illinois Central R. R 
vės, kuriose yra atleistų darbi
ninkų apie 1300, su gegužės 15 
d. pašaukė apie 100 darbininkų 
į darbų ir tai pasirinko tqkius, 
kurie bosams patiko. Tie, kurie 
gavo darbų, tai džiąugiasi, kad 
užsidirbs pragyvenimų, o tie 
kurie paliko be darbo laukia 
diena iš dienos bene ir juosius 
pašauks. Niekas -tikrai nežino 
kaip. bus. Susirinkę išryto 
gatvių kampuose visokių nebū
tų dalykų prišneka.

____

arba

Extra Pale Alaus

NAUJIENOS, Chicago, III.

gali gauti. Tai pamoka ir ki
tiems, kad nepažįstamiems ne
reikia čekių mainyti. Sako, tas 
šulpris esųs j lietuvis ir kalbėjo 
lietuviškai.

2536-40 W. 63 St 
'HEMLOCK 8400
J. NAKROŠIS, Vedėjas

Apšvietos ir Dailės Draugijos 
nariai yra labai nepatenkinti 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mu ir Bimbos, diktatūra, kad 
nedavė nė balso ir turėjo pasi
kvietę policijų patiems šėrinin- 
kams galvas skaldyti. Tai labai 
gerai, tikrai “darbininkiškai” 
daroma! Kurie dėjo savo kru
vinus centus dėl “Vilnies” pa
laikymo, o tie kurie nėra davę 
nė vieno cento, paliko valdyto
jais. Gera pamoka draugijos 
nariams, kad jie nesuprato pir
ma tų šulerysčių, Policijos buo
že parodė daugiaus proto. Kiek

*0LW GYDYMO STEBUKLAI!
Po dešimties metų kentėjimo jis dabar 

Išgydytas.
1,011 i s Kellir, 1 G37 W. Ifith Avė.. Mcl- 

roae Park,’ Ui., rašo! “Daktarai sakė, kad 
nft turiu skilvio vM|.
10 motų. Aš nieko negalėjau 
skaudėjimo; negalėjau miegoti.
35 svarus. Aš turėjau 
vienų specialistą. kuris pačmA 
aitų. Niekas man nepagelbėjo iki 
pas Dr. P. I). ftynianskj, tl 
lyje šolių gydytoja. 1800 N. 
Chicaro, III. ir jo gydymas 
tai padarė iš manės visai kitų žmogų 

Dr. ftymunskfs gali pagelbėti
Ilgoj. Aš nepaisau kaip ilgai ir kų jus var 
tojote. Kad lai įrodyti ‘ 'i 
boti ką mano pastebėtinų žolių gyduolių dy
kai, Kainos yra žemos, ne taip kaip pas vi- 
dttrmiesčio daktarus, kurio moka augštas 
rendas. etc. Aš net pabarguosiu jums, jei 
yra reikalas. Ateikite šiandie arba rašykite, 
pridėdami 25c apmokėjimui persiuntimo.

Namai S-M-S Herb Nu-Tonic.

Patarimas yra pigus, bet jei mes turėtu
mėm privilegijų kalbėti baigiančiųjų mo
kyklų klasei, mes štai kų nurodytųmėin: 
Galima baigti mokyklų ir iš įgyto mokslo 
pelnytis pragyvenimų, bet jei nesi išmo
kęs sutaupintij dalį to kų uždirbi, nesi nie
ko išmokęs. Ir kaipo metodų įkūnijimui 
šios išminties, mes duotumėm pasiūlymų 
atidaryti taupimo sųskaitų šiame stipria
me banke, kaipo vienų iš geriausių, ko
kių galima suteikti, dovanų baigimo mo
kyklos atniinčiai. , .

1931 METŲ MADOS 
Peoples Krautuves tta pitgi? UATNTAC! IB BAR Pirmos Pasinio PUŠŲ KAINOS MAŽ!AU

FAR.MERSKAS

PIKNIKAS

Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖSE

dešinėj per tiltus iki kryžkelio. o nuo ten 2 blokus po kai 
rėj į farma. ’ .

' . ■ '• '■ ‘ ; ' ■ 

Visns užkviečia savininkas
' , t ■ JULIUS DAMBRAUSKAS.

strcikieęiąms ijf Lietuvos ba- 
duoliams. Taip jąu draugystė 
yra viena iš didžiausių dalinin
kų Chicagos Lietuvių Audito
rijos, nes turi už • $3420.00 šė- 
rų ir didelė suma ant notų.

Nors dabartiniu bedarbės 
laiku daugelis apleidžia drau
gystę, be<t už tai beveik kas su
sirinkimas įstoja naujų. Abel- 
nai imant, draugystė yra ge
ram stovyj ir turi pilnai užtik
rintų ateitį.

Ačiū tam, kad per kelis 
pastaruosius metus draugys
tės vadovayimų yra paėmę ga
bus ir veiklus draugai, drau
gystė dvigubai paaugo turtu 
ir nariais.

šįmet į draugystę įstojimas 
yra tik vienas doleris, o kurie 
atsilanko ant draugystės pa
rengimų, yra priimami veltui. 
Praeitame baliuj pripildė apli
kacijas apie 30 ypatų iš kurių 
didžiuma jau formaliai įstojo j 
draugystę, o kurie nesuspėjo, 
bus priimti sekančiame susirin
kime birželio (June) 14 d. Chi
cagos Liet. Auditorijoj *12 vai. 
diena.

Prie draugystes priklauso 
vyrai ir moterys be skirtumo 
tikėjimo ir politinių nusistaty-

Jis * yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
■ ■ .k

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

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
. 3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Jau 34 metai kaip šita drau 
gystė gyvuoja. Narių turi apii 
450 
šum 
rių ‘draugija visai mažai 
ligonių. Reiškia, prie 
draugystės yra susispietę 
kiausi žmonės.

Prie draugystės 
vairių pakraipų 
nok savitarpinių 
nėra. Visi bendrai veikia dėl 
draugystės. , /t.

- Nors šita draugystė- - buvo 
pirmutinė tarp Chicagos lietu
vių, kuri tapo sutverta ant lais
vų pamatų vienok su klerika
lizmu į griežitų kovų neišėjo. 
Mat patys tvėrėjai nebuvo pil
nai pasiliuosavę nuo prietarų, 
bet tik vienu ar kitu dalyku 
reiškė neužsiganėdinimą kuni
gijai. žodžiu sakant, šita drau
gystė susidėjo iš savo’ rųšies 
reformatorių, kurie troško de
mokratijos. Kad taip buvo, 
galima spręsti iš palties drau
gystės vardo, kurį pasirinko 
Teisybes Mylėtojai.

Gaila, kad šitoj draugystėj 
nebuvo gabių talentingų žmo
nių, kurie butų galėję vesti 
sėkmingą organizavimo darbų. 
O kad jų nebuvo galima spręsti 
iš narių skaičiaus ir pačios 
konstitucijos sutvarkymo.

Reikia žydėti, kad šita drau
gystė užsiėmė ir labdaringais 
darbais. Pavyzdžiui, rekordai 
parodo, kad yra aukauta tūla 
suma pinigų Lawrence, Mass.

Rytoj The Oaks darže įvyks
ta seniai lauktas milžiniškas 
“Naujienų” piknikas. Piknike, 
kaip jau buvo rašyta, bus įvai
rių pamarginimų, kaip tai: ris- 
tynės, kumštynes ir daug kitų 
įvaft-enybų. Kadangi The Oaks 
daržas yra nepaprastai gražus 
ir ruimingas, tad tikimasi, kad 
atsilankiusieji svečiai tikrai tu
rės progos praleisti laiką kuo- 
linksmiausiai ir smagiausiai, ir 
išsinešti daug malonių atsimini
mų. “Naujienų“ piknikai vi
suomet būdavo smagus ir links
mi. Šis “Naujienų” 
kimės, bus dar 
smagesnis.

šiuomi turime 
kviesti visus Chicagos ir apie- 
linkių miestų ir miestelių 
“Naujieničiais” ir visus lietu- 
visus atsilankyti “Naujienų” 
piknikan.

—“Naujienų” Pikniko 
Rengimo Komisija.

r turto $14,000 su vir- 
Pagal -tokio skaičiaus na

tini 
šitos 
svei-

Rumunys: Norbut 
Rįmkus Albert, Griggs Stanley, 
Kupris'Chas, Dargus Alex'.

Nėra Palyginamos Niekur Kitur Ant

Parlor Setu

Daktaras Specializuojasi ant 
Nervų Ligų.

OFISAS PERKALTAS 
60 E. 95th St.

arti So. Michigan Avenue 
CHICAGO, ILL.

Išgydo be operacijos penesaidę, pa
sitarimai veltui ir mandagus.

Yra išgydys daug žmonių Lietu
voje ir Amerikoje nuo Influenzos, 
Reumatizmo, Miritamos Ligos, šir
dies ir Pilvo Ligų, Galvos, Nuga
ros, Strėnų Gėlimo.

Todėl, kurie dar nepriklauso
te, pasiskubinkite įstoti į vie
nų iš didžiausių draugysčių 
Chicagoj.

Sekretorius S. Narkis, 
2859 W. 38th Place.

Visokios žinios
Niekei Plate R. R. kompani

ja sustaikė su miestu. Kova 
ėjo per keletu metų dėl atida
rymo 87-tos ir 93-čios gatvių; 
mat, čionaisv randasi Niekei 
Plate dirbtuvės ir jardai,1 tai 
tos gatvės yra uždarytos, bet 
miestas spyrė, kad atidarytų, 
tai ta kova ir tęsėsi keletu me
tų. Galų gale kompanija no
rėjo iškelti dirbtuves visai iš 
Chipagos ir jųjų dalį jau iškėlė 
į kitą valstiją ir daugelį darbi
ninkų paleido, tik keletas pa
likta ir tie ne visi gauna pilnų 
laiką dirbti. Miestas pasiūlė 
kompanijai 80 akrų žemes prie 
Calumet ežero su ta išlyga, 
kad 103-čia ir 104-ta gatvės 
geležinkelis butų iškeltas ir 
daugiaus miestas kompanijos 
nejudins. Abi pusės sutiko su 
išlygomis, tik kompanija nori 
dar prie savęs pritraukti kitas 
3 geležinkelio kompanijas, kad 
padėtų išbudavoti dirbtuves ir 
jardus. Tokie dalykai užsitęs 
dar keletą metų iki bus viskas 
prirengta, o darbininkai dabar
tiniu laiku neturi darbo ir ne
žino kada kur kokį gaus. Kom
panijos nesiskubina su 
dalykais, nes joms ne 
apie darbininkus.

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

SUTAUPYMAI SIEKIA DAUGIAU

Kaip Pusę Pinigų!

ATRUSTCOMPANY 
U10West35fc Street

A State Bank • • • • AOearii^HmiseBaiik

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę,atmintiną it pilną įvairumų ir 
malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje. 
Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SGANDINAVIAN-AMERICAN LINE
• L’VMyo^ Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

- /k 27 Whitehall Stret, Netv York City
248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chicago, III. 

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

Būoog 
8B11I

Nedelioj, Birželio-June 7,1931 
J. DAMBRAUSKO FARMOJ 

Music CHURAS Piano Ąccotdion Artisto .
' j

PRIVAŽIAVIMAS:—Archer Avė. iki Wiilow Springs kelio, paskui po

Dalys: Juris Stanley, Gillis
Paul, Wilimus Joc, Stankus
Walter, Yurus John ir Stankus mainė jo klastuotus čekius. Su
Pcter. • \ tai čekiais pinigų iš banko ne-

15th Avc., 
Daktarai aakA 
A.A baisiai kcntZ-jau 

vals.vti bo 
A A praradau 

Jaktariia ir net 
$50 u#, vi- 

nenučjau 
arai aitai paaau-

Dantcn Avc., 
i žolėmis jrrei- 

bile kokioj 

afi (luošiu jums $1.00

. ne taip 
kurie

pa bn r ir u osi u 
Ai a ridi v

Njt-Tonic

Hm
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Lietuviai Gydytojai
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Graboriai ,

S. D. LACHAVICH
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Lietuvės Akušerės

kO

1931

Ct

ryto
M
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0036

Įvairus Gydytojai 
■ ■ l»l —*—*■««*«

Office Phone Canal 1912

1327 So. 49th

Telefonas 

Cicero 3724

I . .....I III

46jl S<h Ashtand 
Tel. Boulevard 2800

Ptahetkit ii anksto telefonu: 

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD 

730 West 62nd Street

■ : >'■

Tel. Yards 1S29

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

nuo 9 iki H yaląndai ryte, 
nud 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

’ One North idt j_
One North La Šalie St.

(C6r. La SaUe «sd MHbtfc Stt.)
Ofim TėL Šute 2704| 4W

l' • -i?''
• ylvHc4‘. ;' j

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31et Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomi* ir iventad. 10—-12 diena

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

Nosies ir „Gerkles 
Akiniai prirenkami .

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurgas,

4407-0 North Kedzte 
Tel. Independence 0033

Valandos: 9 ryto iki 1 dienok. Vak. 6 iki O.

Akių Gydytojai

' • , ' ' ■ ■ ■ i1 . »

— ........... .. "' 1 .................................

Graboriai

šeštadienis, birželio, 6, 1931 --- ......

CHICAGOS 
ŽINIOS

Progresyviai varo Hoo 
veriiri rupesnį'

Prezidentui Hooveriui ir gu 
bernatoriui Emmersonui “tru- 
beliai” ateinantiems 1932 me
tams žada žymiai padidėti dėl 
tos priežasties, kad Illinois 
progresyviai republikonai ren
giasi į valstijos konferencijų 
birželio 12 ir 13 d., kur 
aptarti nominacijas naujų 
didatų kaip | prezidentus 
į gubernatorius.

Konferencijoj dalyvauja 
eibė žymių Žmonių, kurių
gpma turi su savim tam tikrus 
pAsiulymus busimai kampani
jai. Be kitų dalyvaus ir prof. 
Mėrriam iš Chicagos Universi 
teto.

žada 
kan- 
taip

visa 
dau

Iš bolševikų nėra 
laukti pagalbos

lafk-
(In-

ir 
la-

la- 
at- 
In-

“Industrini Šolidarity“, 
rastis leidžiamai I. W. W. 
dustrial Workers of the World) 
įdėtas toks laiškas:

Lafayette, Colo.
Gegužės 22,

Herbert Mahler 
Chicago, 111.
Drauge Darbininke,

Kų tik gavau jūsų laiškų 
čekį $40 ir reiškiu tamstai 
bai daug ačiū.

Drauge Darbininke, man 
bai malonu, kad tamsta 
spausdinai mano laiškų ‘
dustrial Solidarity’, nes dabar 
visi darbininkai žinos, kad ko* 
munistai melavo apie stfšelpi- 
mą manęs ir mano kūdikių. Jie 
niekuomet musų nešelpė, ir aš 
esu tikras, kad jei bučiau pa 
silįliovusi komunistais, laukda
ma iš jų pagalbos, visi butume 
badu išmirę. < i .

Aš*tikrar tikta, fcad 
galėsimo, nes I. W. W. datos! 
vis stipresnė. z

Su geriausiais linkėjimais, 
jums ir I. W. W.

Mrs. John Eastcne ir vaikai.

Jugoslavų konsulienė i 
mirė

šiandien, birželio 6 d. įvyks 
ta laidotuvės Madame Goorg-a 
Kolombą tovicz, Jugoslavijos 
general konsulo Chicagai žmo
nos, kuri pasimirė po operaci
jos. Svetimų šalių konsulai 
Chicagai neš jos karstą, pa
gerbdami Mm Kolombą tovicz 
kaip vieną veikliausių moterų, 
savo laiku daug dirbusių Ser
bijos socialėse ir» labdaringose 
organizacijose. Jos kūnas bus 
atgabentas i rusų katedrų, 1121 
N. Leavitt St., iš ryto 9 vai. ir 
laidojimas įvyks 3 vai. popiety.

Gary švęs 25 mėtų 
jubiliejų

r

Jauniausias pasaulio mies
tas, turįs vos tik dar 25 me
tus amžiaus ir jau turfs virš 
100,000 gyventojų, Gary, Ind. 
pradeda nuo šiandiėn, tai yra

huo birželio 4 dienos savo ke
turių dienų iškilmes, paminė
jimui savo amžiaus sukaktu
vių. Iškilmių dienoms suruoš
ta įvairių eisenų, paradų ir 
pasilinksminimų, į kuriuos 
Gary laukia daug svečių ir iš 
Chicago.

N. Nockels, Chicago Fedėfa- 
tion of Labor sekrėtorius, Ši
las x Strawn, Unitęd States 
Chamber of Commerce prezi
dentas ir dar keli stambus biz
nio vadai.

Programas duodamas lėšo
mis Jos. F. Budrik korpora
cijos, 3417 S. Hąlsted St.—S.

GARSINKITE NAUJIENOSE
f.( .■■ • *

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi

Už $2 gavo naujų 
žmonų

New Yorkas šelps 
Chicagą

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai diena ir naktj Virginia

Pati rankose verčiau negu 
du vedybų laisniai kišeninį, 
nuo šiol bus galima sakyti vie
toj priežodžio “žvirblis patol- 
nėj verčiau negu balandis ant 
stogo”. Tai įrodė vienas 72 me
tų amžiaus jaunikaitis perei
tų trečiadienį.

Mr. Bezenik Karezbalni, 72 
m. birželio 3 d. iškeitė vienų 
nuotakų Mrs. Pearl Goldman, 
G0 m. į kitų nuotakų Mrs. Eva 
Chubin, 58 m. Buvo taip: Iš 
ryto jis išsiėmė laisnį vestis 
su Mrs. Goldman ir užsimokė
jo $2, bet pavakary atėjo į 
ofisų ir paprašė perkeisti lai
snį ant Mrs. Chubin.

“Kame dalykas, kad taip 
skubiai?“ paklausė klerkas. 
“Tai mat, Mrs. Goldman rei
kalauja, kad jai užrašyčiau 
$1,000 gyvybės insurance, 6 
Mrs. Chubin nieko nereikalau
ja,” atsakė “jaiuriikaitis”.—“Ge
rai, bet naujas laisnis kainuos 
kitus $2,” pastebėjo klcrkaš. 
“Kų jau padarysi, Mrs. Chu
bin yra pora dolerių vertesnė 
už Mrs. Goldman,” atsakė Be
zenik.

Chicagos majoras Cermak 
išreiškė viltį, kad New Yorko 
finansieriai žada paskolinti 
Chicagos miestui pinigų. Jau 
kažkurių Nėw Yorko fiųansie- 
rių atstovai buvę Chicagoj su
sipažinti su paskolos galimy
bėmis.

Radio programas 
WCFL

Nedėlioję, June 7 nuo 1 iki 
vai. po pietų dalyvauja Bud

rike radio orkestrą. Visi nariai 
yra lietuviai ir groja lietuvių 
tautiškų muzikų, y šį nedeldierij 
orkestrą grajys “Noriu miego 
—Petrausko, “Suktinis“—Pet
rausko, “Varpelis’ valcas—Ku
dirkos, “Vytauto koncertinį 
maršų’ ir kitus. Juozas Ol
šauskas ant kanklių paskambins 
lietuvių brangias daineles; Sta
sys Rimkus baritonas ir Hele
na -Rakauskiene, sopamo.

NORINTIEJI 
NUSIFOTOGRAFUOTI

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiaine rei
kale visuomet ėsti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad- neturime iš
laidų nžlaikymni sky
rių.

3307 Auburn Avė.
' CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46th St.lW 

Telefonai 

Boulevard 5203. 

Boulevard 8413'v

LIĘTUVIS GRABORIUS 
’atamauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. Roosevclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS t

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
T«l. Cicero 5927

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 60. Loomis St, 
kamp. 18 ir Blue Island Avę.

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

Re*. Phone Fairfaz 6353

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAflN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki~8 vai. Nedek nuo 10 iki 17 
Rez. Telephone Plaza 3202

BUTKUS
? Ūndertaking Co.

Wm. A. Pakorny
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Cinai 3161

—O--------

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos menesio 

pabaigoj.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miluauket Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Siūlo vidaus paskolą 
$5,000,600,000

Paskola butų vitrlojatnit (jer- 
bitviui atstatyti

„Al.. 1.1. Į 1*1

Chicagįetis Hcafst paskelbė 
per Columbia Broadeasting 
System savo planų, kuriuo Su
vienytos Valstijos tūrėtų pa
dalyti vidaus paskolų su 1110j 
penkių bilijonų darbams ir 
pirkimo galiai atstatyti šalyje. 
TtėūTštt) planų ’Jau Aižgyre se
no torius James HanMIton LeW* 
is, Garfield Cox, Chicagos tini* 
versitefo profesorius, Ėdwarc|

PADEKAVONE
I.V *

A. A. Vincas Makevičius. ku
ris mirė gcg. 29 dieną, 12:30 po 
piet ir palaidotas tapo birželio 2 
d. 1931, o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį: patarna
vimą ir palydėjo jj į tų neišven
giamą amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš mulų tarpo, 
reiškiame giliausių padėką dalyva
vusiems laidoutvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame kunigui kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame graboriui S. D. La- 
cbavičiui, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą it rū
pesčius, dėkavojame visiems ge
riems mano draugams, kutie man 
šioj sunkioj valandoj išreiškė sa
vo širdingumą ir prijautimą, taip
gi prašau tų, kurie rėmė mano 
a. a. vyrą jo. bizny, manęs neuž
miršti, aš pasistengsiu jiems, taip 
pat gerai patarnauti kaip ir jisai, 
kad patarnaudavo; ir pagalios dė
kavojame visiems , dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tad musų 
mylimas vyras ir tėvas Vincas Ma
kevičius sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.
Petronėlė MakeviČienė ir Sunai.

\ .

Mano Studijoj 
ąrba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, VES
TUVES, ŠER
MENIS. Taipgi 
atlieku visokius 
kj t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrimą.

Ket- 
ryte, 
am-,

ANTANAS ŽILIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vergo dieną, 4:30 valandą 
1931 m., sulaukęs 3 7 metų
žiaus, gimęs Chfcago, III. Paliko 
dideliame nuliudime moterį (Eleo
norą ir 2 dukteris—Antonette ir 
Eleonor ir vieną sūnų Alphonsą,; 
motiną ir 7 seseris—Barborą, Oną,

■ Marijoną, Pauliną, Kotriną, Vale
riją ir Johaną! Kūnas pašarvotas, 
ėandisi 89th ir Central Park Av., 
Evefgreep Park, tėl. Evergreen 
Paėfc 7213.

Laidotuvės įvyks Pancdėly, bir
želio'8 dieną, 1Q vai, ryto i? na
mų į St. Ethelreda parapijos: baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šventos Ma
rijos kapines. \ 1

Visi A. A. Antano Ziltaus gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kvkčįaiAi dalyvauti lai
dotuvėse- ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

, I I.. . > , »

Nulįudę liekame,
Motina, Moteris, Seserys, 
Dukterys ir Sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja grąbo- 
rius Butkus Co. Tėl. Canal 3161

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

2400 W. Madison St*.
Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunstvick 0597

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

>103 S. Haltted St.
A

I 
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pu
tų it nuo- 6 iki 

9 vai. vakare

------o------
Namų Tel. Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė.
(kampas North ir Damen Avės)

• Tel. Brunsvvick 8281
Utarn., Ketv. it Subatomis

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-0 p. m.
Nedėliomis pagal susiusima

Telefonas Ėoulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
i Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Nėtoli 46tb St. Cbtdgo, III.

Telefonas Yafds 1138 dv .

Stanley P. Mažeika ,
Graborius ir

; Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiėms reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
>■ CHICAGO; ILL. «

S. M. SKUDAS
■ LJetųvis 

graborius ir balsamuotoja: 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevek 7532 

» ■» ’ » .7 i V •' , w ' m ■■ •’> t i . v : ♦
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Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physiėal Tkerapy U Midwife 

Naujoj Vietoj,
6109 South Albany Avenue

i,.

, Hėmtoėk 9352

Patarnauja prie 
gimdymo, dtfodų 
massage, ėleetrie 
creatment ir mag- 
netic blanketi i ir 
i. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

SVARBI ŽINUTE
DR, M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu saVo ofisu į naują vietą po nt.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tėl. Boulevard 7 8 20

, Nanui:
6641 So. Albany Avė.

T<1. Prospect 1930

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFI8A8 
127 N. Pearbom Sf., Roofb 1113 

Telefonas Central 4411 
Valaėdės: nuo 9 tytd iki 4 po pfetu 

, Gyvenimo. vie» »■ f 
3323 South Halstetį Street 

Tel. Bonlevltd 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai kiekVtet* 

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedėlioj nud 9 iki 12 ryte

A. A. OLlS
R. A. VASAULE

ADVOKATAI
Rodftt V93?6*** ^eLflRandoi>h

Valandos nuo 9 iki < 5 vtk, 
3341

Olis—Uurn., Kelt. Ir Subatoe 
Vasalle—Pan.. Sėt. ir Pėtnyčios *ik

, , .Į —..n ................ ...................... . ...... J“ I . ............................ .

s. ■ J. LuleviČius
GRABORIUS IR . 

BALSAMUOTOJAS 
f Patarnauju laidotuvė

se visose miesto it
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 Š. Halętėd St. 
l Chicago/ III. 
^Tėl. Victory 1115

A. PRABISH ~
Lietuvio Graborius

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną it nakt 
visose miesto da
lyse. Moteris pa* 
gelbininkė.

2205 Lakė St
Tel. Melrose 
Park 797

DR. VAITUSH/OPT.’
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Phone Boulevard 7589 x

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Ceįnal 1118
Valandos: 6-*-8 vakarę <

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidehčija: 

4193 Archer Avi.
Valandos; 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098
■ ■»—1 11 n ims" .hiįi m ■ 111 ■— ■■ ■

Dr. A. Ė Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel.' Boulevard 7589

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

Ofisas ir Akinių dirbtuve 

756 West 35th St. 
kampas Halsted Sf. 

Valandos rtųo 10—4, nud 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

r ■tiii...ii»»l■ ■ ji''.i i..-.. . ......... .■uĮ.iiii •■rai... .
• Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
PPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIĘNĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

F. EUDEIKIS & 00.
JŪSŲ dRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Pho&e Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St.. Suite 3 
' Tel. Prospect 1028 . .

Rez. 2J59 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso Valandoj 2 iki 4, 7 iki 9 

Nėdėlioj pigai stftittj

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caliimet 3294 
Nuo 9 iki 12 tai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tėl. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki U yalanda: ryti 
nud 6 iki 8 valandai' valia

Ivairug Gydytojai
• i~Lr i~ nr.~j _r^1^/ rf—li~ ~ r r

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gertf lietuviams žinomas per 2? ras
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir aktfleris.

Gydo staigiai ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir. Laboratorija:
1625 W. 18th St., (netoli Morgdri. St. 

Valandos: nub 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. valuti* * 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7——8 
Sctcdomis ir hedčliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6638 ,Sp, Rięhmond Street

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 Soutib Ashland 2 lubof

4 SPecStlSTĄS* DŽIOVOS, 

.Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo TO iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nūn 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 13 v. dieną 

Phone Midway 3880

Lietuvis Advokatas
Iki J kortai —.M !.«.* 

$ubatomis nūn 9 au 9 

52 Eašt 107th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. PuUman 5950—namų Pull. «377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai Uždaryti, f ■**»• H1 ] rr-V.- f .....

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22fld St 
Arti Leavitt St 

Telefonas Canal 3552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki* 6

I

i 
I

J

■l
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisu vidnrmieetyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLĘ B 
77 W. Vnhlngto 

Cor. W«hington and 
Ofiso Tel. Central 2 Į/

Namų Tel. Hyde Pati 13

105 W. Adams St., Room 2117
Telephone Randolph

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo t-9
- Tdėpbųne Roosevtft 9090 .

Mintie 8-9 ryte. Tel. KefriMk 96Š0
T • ■ • Vf'* .

II ............—................. I’'! ' .........HM... .. ■■ «■'-...--W I .. ......................... ..........

29 S. La Šalie SL Room 7|0 
Tel. Central 6Š90 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman At.

TeL Prospect 3525
,t. - : -------------- -------—--------- ■■■■ į)

Paul M. Adomaiti
Advokatas
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Vdarquette Park S.L.A. 260 Kuopos 
mčnėsįnis susirinkimas i įvyks 7 d. bir
želio, 2 vai. po .pietų. K. J. Mačiuko 
iyšrir.ėį, 6812 So. We$tern Avė. Vi 
si nariai ir narės esite kviečiami, ne? 
yra daug svarbių bėgančių reikalų.

M. Polloch, Sekr. •
Pučkorienč 
šmotelienė 
Yurkša 
Skurkis 
K. čepukas
V. Mankos
X. Saikus 
Mickevičius, Jr.

Adv. Olis perkėlė 
ofisą

Lietu- 
Suva-

savo

Nors garsinimuose jau nuro
dyta haujoji vieta, bet kas to 
paiso. Turėdamas reikalą mies
te užsukau -senu papratimu i 
11 La Šalie St. ant 17 floro, 
žiūriu ant durų jau kiti užra
šai. Gerai, kad elevatorio kon
duktorius čia 
dar du florų 
radau adv. A. 
ofise, ant 19
1934, kur jis persikėlė ' jau 
prieš porą savaičių.

—Pilnapedis.

viską žino, tad 
aukštyn pakilęs 
Olį jo naujame 
floro, kambarys

kvietkos, paukš- 
malonus pnvasa- 

gamtos gražybės 
visus po maloniu 
kaip ir musų tė- 

Thc Oaks”

Bridgeport. — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, birželio 7tą d., 12 vai. die
nos, Cbicagos Lietuvių Auditofjioj. Vi
si nariai būtinai pribukite, nes turime 
svarbių reikalų apsvarstyti ir kurie esa
te užsilikę su mokestim, tai būtinai pri
valote apsimokėti.

P. K., nut. rašr.

West Pullman S. L. A. 55 kp. na
riams. Šiuomi pranešu, kad persikėliau 
į naują vietą. Tad su mokesčiais ar ki
tais reikalais kreipkitės: A. Statkus, 
656 W. 120th St.

• DĖL GEROVĖS LIETUVIŲ

IŠ priežasties bedarbės ir permainų'eko
nominiam gyvenime, susirinkimai' yra 
šaukiami sekančiose vietose:

Marųuettc Park Parapijos Svetainėje, 
ant 68-tos ir Maplcwood Avė., Sere- 
dos vakare, 10 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare. Visi lietuviai iš Marųuette Par
ko ir -aplinkinės turėtų susirinkti, kur 
išgirs naudingų patarimų iš to vakaro 
kalbėtojų.

Antras susirinkimas bus laikomas Vi
sų Šventų Parapijos Svetainėje, ant 107- 
tos ir Wabash Avė., Roselande, Ketver
ge vakare, 11 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare. Roselandiečiai ir aplinkinės lie
tuviai esate kviečiami susirinkti ir iš
girsti lietuviams naudingų patarimų.

- Rengimo Komitetas.

Well, broliai tautiečiai, aš no
riu jums pasakyti, kad ryt pri
puola musų diena, goriau pasa
kius musų šventė, šitoje mu
sų šventėje dalyvaus ne vien 
zanavykai, žemaičiai, kapsai,, 
aukštačiai, bet visi Chicagos ir 
apiclinkių lietuviai. - Kasmet 
“Naujienų” piknikuose dalyvau
ja tūkstančiai lietuvių — senų, 
jaunų, storų, plonų, didelių ir 
mažų. Visi jie, tarsi sūnus ir 
dukters vienos motinos Ėvos, 
susirinkę į gigantinį “Naujie
nų’ pikniką, suėję savo drau
gus, savo pažįstamus—pasišne
kučiuos apie praeities laikus 
kada dar buvome jauni, kada 
dar gėrėjomės tėvynės 
vos gamtos gražybėmis, 
žiavę į puikųjį gojų 
Oaks”, mes prisiminsime
jaunystės, savo kudykystės die
nas—aukšti medžiai, žalia žo
lė, žydinčios 
čių čiulbesis, 
rio vėjelis— 
glaus mumis 
savo sparnu
vynėje Lietuvoje.
—vieta malonumo, čia atgims 
musų prislėgtos krutinės, at
gims musų jaunųjų dienų at
mintis, sužadins mumis prie 
kilnių siekių, prie santaikos, 
prie viso to kas yra gražaus ir 
kilnaus musų lietuviškame gy
venime.

Ei, Chicagos ir apiclinkių lie
tuviai, ryt mes lauksime jusiį 
—jūsų draugų, jūsų pažįsta
mų—jūsų visų. “Naui jenos” 
kviečia jumis į svečius ir pasi
tiki, kad jus jų iškilmėse daly
vausite, nes čia dalyvaus tūks
tančiai lietuvių—jūsų vienmin
čių naujieniečių. Jus čia suei
site savo draugus, savo gimi
nes, savo pažįstamus iš visų 
kampų ir kampelių —Chicagos, 
Gary, East Chicago, Racine, 
Kenosha, Waukegan, Ind. Har- 
bor, Melrose Park ir t.t. Ryj;, 
su skaisčios saulės patekėjimu 
ir gražiu dienos oru —“Nau
jienos” svekins Jumis visus 
“The Oaks” darže.

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORTO LIETUVIAMS 

ŽINOTINA 
. • . i

Kurie norite, kad jums "Naujienos” 
butų kasdie anksti ryte atneštos į jūsų 
namus —• malonėkite tuoj pranešti 
"Aušros” Knygynui, žemiau pažymėtu 
adresu.

Taipgi, kuriems yra nešamos "Nau
jienos”, bet esate persikėlę į naują gy
venimo vietą arba persikelsite ateityje
— malonėkite pranešti "Aušros” Kny
gynui. Drg. J. Sinkus, "Naujienų” iš
nešiotojas, bandys jums, kaip ir iki šiam 
laikui — nuoširdžiai patarnauti.

Kurie norite paduoti skelbimą į "Nau
jienas” arba užsirašyti "Naujienas” sau 
bei savo draugams į Lietuvą 'irgi ma
lonėkite kreiptis į "Aušros” Knygyną
— čia yra Bridgeporto "Naujienų” 
Agentūra.

"AUŠROS” KNYGYNAS, 
3653 So. Halsted St. 

Tel. Yards 4754

•;S pajsjtH onu snavųd Į O)jo{q zą 
•gav uinąny ę ųięg 
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“Naujienų” pikniko 
darbininkai

Visi žemiau išvardyti asme
nys birželio 7 d. malonėkite bū
ti “The Oaks” darže ne vėliau, 
kaip 10 vai. ryto. Vieloj komi
sija paskirstys darbus.

P. Martinkaitis 
K. Liutkus 
Jakubauskas 
Narbutas 
P. Gaišk i s 
Žilis 
Kemėšienė 
Miszeika 
Pučkorius 
Jonas Valiulis 
Ant. Vilienė 
J. Mickevičius 
T. Rypkevičius 
J. Degutis 
P. Miller 
Jonas Ascilla 
Juozas Ascilla 
Bačiunas 
Navickas

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
dainų pamokos atsibus panedėlį, birže
lio 8 d., Meldažio svetainėj, 7,:30 vai. 
vakare. Visi Choro nariai malonėkite 
susirinkti laiku. Mylinčius dailę kvie
čiame prisidėti prie choro, nes jau cho
ras pradėjo mokintis naują trijų > veiks
mų Operetę "Agurkai”, kuri bus pa
statyta pradžioj sekančio sezono;

, — Valdyba.

Dr-jos Su. Petronėlės susirinkimai 
bus laikomi paprastais vakarais, kožno 
mėnesio pirmą panedėlį. Pusmetinis su
sirinkimas atsibus panedėly, birželio 8, 
7:30 vai. vak., šv. Jurgio parap* svet. 
Narės malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti savo mokestis.

— A. K.

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
rų- Jei kiti negalfijo jumis Išgydyti, atsllan 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavt- 
mas atidengs jūsų tikrą'ilgą ir jei ai apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš, Ei
kit pas tikrą specialistą, Karle neklaus jūsų 
kur ir kas jums skatida, bet pats pasakys 

galutino išegzaminavlmo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys ^,1016^?.'? 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų. '

PO

20

Ofiso 
pietų,

yra.

Si.

CLASSIFIED ADS.
Lietuviškos ir Rusiškos 

Pirtys ir Vanos 
P. BARŠTIS 

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788

Educational >

Keistučio Spulka

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Šauk arba. rašyk;

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Streer

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 įSk ■'<Tel. Kedzie 8902
*

■ ' , f
1514-16 Roosevelt Rd/- 

arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE 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. Pradekit mokytis 
šiandieni

Arrferikos Lietuvių
- Mokykla ' 

3106 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
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nk Financial
Finansai-Paskolos

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

------------------------------—>'l 11 lltfll l.| .III
i

Furniture & Fixturefl
Rakandai-Įtaisai

NEPIRKITE raundų iki jus nepa
matysite pęnkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kųrtinds ir t, Privatiška šei- 
mina turi parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.
4 ‘

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.
( WEST HIGHLAND LOAN CO.
7848 S. Ashland. Avė. Tel. Stevvart 8815

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia 

JAUNI vyrai gali užsidirbti gerą al
gą, kaipo atstovai-solicitoriai Sears Roe
buck & Co. stogų dengimo skyriuje. 
Turi būti norintys dirbti ant komiso 
ir mažos algos pradžiai. Kreipkitės su- 
batoj ar panedėly prieš 10 vai. ryto.

SEARS ROEBUCK « CO. 
ROOFING OFFICE 

1555 W. 63rd St;, Room 1
-------- -O---------

Business Chances
_________Pardavimui Bizniai ____ _

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mea turime cazh pirkfijua, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greita*, kon
fidencialia patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjoms. ' Mus specialybė rooming house, ra
go stotys ir garažai. Tel. Del. D42B. Mr. 
Ryan. Km. 603. 612 N. Michigan Avė.

CASH Už BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit af ateikit. 
BONDS REAL1ZATION TRUST 

, , 134 N. La Šalie St;
Room 316 : / Tel Stato 4030

Business Service
Biznio Patamaviman_______

CHAMBERS ROOFltfG CO. — Se
nas darbas musų specialybė, Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
2630 Wallace Sę., tel. V»«ory 0943.

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI 

Mes sudedame rynaš, vandens nuovadas, 
skailaitus. Speciali atidi į stogų dengi- 

Darbas garantuotas. Apskaičiavi- 
dykai. . .

3218 So, Halsted St.
. Tel. Victory 4965

na
rnas

’ ..... ■ -'.I-." 1 ..... ..........................-... .
' / i 0x12 KAURAI

i Domestlo 
IŠVALOMI $1.76 

■■ 'Gyvumas ir spalvos atsiolglamoB 
kaip naujiems.

Nieko neima'.n tiž paslGmima ir pristatymą 
ant $5 ar damdau -orderio. Dykai apsau- 
frojimąs nuo, kandžių. . Jųsų kaurai būna 
apdrausti musų Žinioje,. Geras darbas ira- 
tantliotas, '

.PKNSACOLA 7983 /
CRYSTATA CĄRĘĖT CLEANERS

Dirbt,, 4420 Elston. ’ Avė., prie Montroąe

BUDAVOJU naujus ir taisau senus 
namus ir visokį >’) darbą prie1 budinki). 
Ant lengvų išmdkėjimų, Atlieku darbą 
atsakančiai'ir piglaiU* * 

■F. Skrabutenas.
5348 &'■ Halsted St. 

Yards 2773

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2/ Gąražai ir remodeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
dėlioj 9 iki 1. ABĖOTT LUMBĖR CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

/ - v . 7 ' '

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

įrašau . atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH : automobilius su vėliau
sios mados auęomątiškąis įtaisymais, 
sport Royal tekiniais it kitais ištobuli
nimais, kokius , tiktai NASH taip gali 
rengti už tokias prieinąmąs-kairias.
BALZEKAa MbtOR SALES

4030 Archer Avė.
J Lafayetiį 2082 <

PARDAVIMUI pigiai 1929 Chevro
let Six sedanas, gęrąpe stovyje, ar 1930 
Chevrolet Coupe, lengvais išmokėjimais. 
Telefonuokit Heįnločk 8716.

.........- . ........................ ...................... „ . ..................................... ....

PARDAVIMUI Ford/truck pigiai 
gerame stovyje. " ' v

2543 W. 69th SL
- -........ • - ■ ■ . i . .....

BUICK 1930 VĖLIAUSIO MODELIO 
MASTER 6. SEDANAS

Mano išvažiuotas tiktai 650 įnylių 
iir yra kaip dieną , išėjęs iš dirbtuvės. 
Jus negalėsite suprasti kaip gražus šis 
karas yra,: jei neateisite ir patys jo ne- 
ipamatysite. Aš rūpestingai karą prižiū
rėjau ir jis kiekviena i žvilgsniu yra -vi
siškai naujas. KainąVb'1 man virš. $2,- 
150 trumpą laiką, ’htgąl. Aš turiu tuo
jaus sukelti pinigų' ir‘ paaukosiu jį tik
tai’ už $600. 2231 ?Ndrth Kedzie Avė., 
Apt 1.

Financial
Finansai-Paskolos

'REAL ESTATE BONAI -PERKAMI, 
PARDUODAMI ir įkainuojami; ge
riausia cash kaina. .

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State* Bank Bldg., 
i' Franklin 5 664 ,'-x

. ...............-..... 1 ■■ .................. ..................................... '-"-v............... ...... —

KADA SKOLINATŽS PINIGUS
PIRMA—-Skolinkite iš užtikimos fir

mos, kuri turi jo chicagiečių pasitikėji
mą ir prielankumą per 28 metus.

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

TREČIA—-Pasirinkite tokį atmokėji- 
mo pieną, kuris jums yra parankiau* 
3135, 1 • / * ■

KETVIRTA—Nepadarykite klaidos.
Šaukite •

T/B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Rahdolph 2060
■ ■i'iii, m ,in ............ .i......... ....  i. iiilll m . ............. iiii'iiii,...............

PINIGAI skolinami ant Šerų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami.. P. A. ČASWELL, 100 
Wi Monroe Stt Tel, Franklin 3495;

• .. • ,

■> '( '•

•s,

-- ------ O--------- - • .
Nudnžyklt debesis su snulfis Kvlesa ir 

. Elektrlkiniu
REFRIGERATORIU

Kam pirkti ledą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuotą elektrikinį Rofrigeratorlų už 

$59.50 ir augš.
. ALLIED REFRIGERATGR SALES 
L735.Jackson Sceley 10090
1401 W. Randolph ; , » - *
5081 Broadway t • Edgowater 1300

REIKALINGAS patyręs darbininkas 
ant ūkės, vedęs, turi užsibonsuoti ir 
būti kaip savininkas. W. Petrošius, 
1834 Humboldt B|vd. ,

PRIVERSTAS apleisti' lavo gražų 
apartmentą, galima• ir ręnduoti; gražus 
sekly&os, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr, radio, Vac, valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162.

Help Wanted—-Male-Female
Darbininku Reikia ,

REIKALINGA apsivedusi pora pri
žiūrėti namus ir 9 metų mergaitę—duo
siu pagyvenimą. Tel. Republic 2567.

For Rent

PARDUOSJME pigiai 5 kambariu 
modeminius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, bąby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir firankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

RENDON Storas kartu su bučer- 
nes ir grosernSs fixtures. Taipgi 
parduodu bizniavą narna arba mai
nysiu ant mažesnio. 4550 S. Marsh
field Avė. Tel. Lafayette 0591.

. ------o------

Lošt and Found
Raętą Pąmęgt^ _ . - -

PAGRĄŽINKITE skrybėlę, kurią per 
klaidą, kas paėmėte* Eortkevičių 'Silver 
Wedding t sukaktuvėse. } Bortkiewicz, 
11026 So,. Talman Avė.

------ o------
BUČERNĖ pasirenduoja, moderniški 

fixdiriai, labai pigiai.
6843 So. Ashland Avė.

' —   —-o-'- — • •

J ------ O—
RENDON 5 kambarių šviesus flatas. 

$15.00 mėnesiui. 502 W. >46th St. 
Tel. Yards 3789. ? > ,

Personai

Juodieji inkštirai, /sluogai pasalinami ant 
visados, taipgi visokie odos iib^rimal. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
. . 403 E. 61 8(. <.

' .» Normai 6303
Valandos 10 a. am. — 6 p. m.

7-9 P. m.

PASIRENDUOJA flatai 5-6 kamba
rių. steam heat, karštas vanduo, renda 
$35.00 mėnesiui. 1125 W. 59th St.

.• ' '' 1 ' •'J 4 ,
■ ..■■■i.n     ■■ ■ ■■■■!■■ - .1—■ i,

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

PARDAVIMUI Beauty Shop, South 
West Sidėj. Išdirbta 9 metus. 5 bude
lių įrengimai. Pigi renda. Barge- 
nas už cash. Tel. Boulevard 2956.

..ii ............. . ......... . ......— —

PARSIDUODA kriaučių biznis arba 
išmainau ant automobiliaus. Turiu par
duoti greitu laiku, nes apleidžiu mies
tą.

4905 W. 14th St., Cicero. III.

Farms For SaleT
L. ,Vki*L Pardavimui- _. - _ _ _

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

GRANE & MORELAND
5604 W. 63rd St. t

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

Klausdami patarimo įdėkite 2c stem- 
pą. Rašykit \
, ' JOE. J. RIMKUS

* r Iro n s, Mich.

PARDAVIMUI 20 akrų farma lie 
tuvių apielinf 
barių namas, 
mašinos, sodnas. Kaina $2,500. 2802 S 
St. Lonis Avė., tel. Rockwell 1172.

Scottville, Micb. 5 kam- 
iasementas, 3 vištininkai.

ĄUBURN "DE L.UXE” NAUJAUSIO 
MODELIO, ‘ SEDANAS ■

AŠ esu priverstas paaukoti savo*, ka
rą, kurį pirkau tik keli mėnesiai atgal 
ir kųiį išvažinėjau tik kelis Šimtus my
lių. Pilnai hehgtąs. . Geras origįnalis 
užbaigimas. Tairai kaip, visiškai nau
ji. Karą reikia pamatyti, kad jį įver
tinus, nes . jis yra tikrai visiškai nau
jas karas. Aš e$u. priverstas parduoti, 
kad sukelti pinigų.' Pirmas $350 pa
ims jį. Namie visą dieną nedėlioj. 2238 
North Šaudėt Avė., Apt. 1.

NAŠLĖ PAAUKOS
Studebaker “Commander” vėliausio 

Modelio Sedanas. Jis buvo storadžiuj 
per 10 mėnesių ir.? y ta* beveik nevarto
tas. Aš neturiu kas važiuotų mano ka
ru, todėl aš, turiu jį parduoti. x Karas 
yra pilnai įrengtas ,.sų 4 ratų brėkįais, 
balloon tairais kai)f ųaųji ir daug ex- 
tras. Kainavo man beveik $1,800, pa
aukosiu jį\už tiktai $350. 2538 North 
California Aye. Isc floor. 5 .

' .......................‘ į. i.

NASH 4 DURŲ SEDANAS
Vėliausio modelio, Finansines ’ aplih-. 

kybės priverčia' mane paaukoti' savo ka
rą? kuris yri pilni! įrengtas su - daug 
extras. Karas mano išvažiuotas tiktai 
9,000 mylių labai '‘žtsargiąi turėjo ge
riausią priežiūrą. Man labai’ reikią pi
nigų ir turiu tuojau! parduot/ karą. 
Priimsiu *$30.0, 3719 North Sawyt< 
Avė. 2ud floor. <’■.

Furniturž Ėixtures

RESTAURANTO fixturiai parsiduo
da pigiai; 25 kambariai geru šildomi 
<atsiduoda pigiai, arbaSmiinysiu ant ma- 

os nuosavybės. 4449 S. Halsted St.
' m I ■ui*in.mi»uii II—irtĮin, » >■!**■■■ i* »w‘e»^uąe

PARDAVIMŲ! irijų’ kambarių ra
kandai pigiai. Saviiiinkąe namie kasdien. 
1980 Canalport Avė.,. 3 lubos, kam
barys No,, 5. . ' ■

MES PATAUOSUOSIME JUS
NUO SKOLŲ

Sulig: niufli; orlginalio visoj Baly žinomo pie
no, indornuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, eamdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik jį žino.
KAM "SKOLINTI NUO PETRO. 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visą savo skolą paverskite į mSnesinf pie

ną, su mokBjiinu tiktai vierfoje vietoje. 16- 
vengkito alsu anraBinCJimo, garnifimentų, la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis: nereikia užstatų; ne
reikia pasiražytojų; nSra ‘red tapė’; jokia 
špma nCra dėl mus per maža, ar per dl- 
deia. ■.• ' ■' ’> " , -v _ į'iį i

Mes telmam mažą kalną už patarnavimą 
ir iBsiiintinfilimą.
AMERICAN AMORT1ZATION CO.

Suite 440 . . . ’ 30 N. La Šalie St.
.... ■ ..................................
PAIEŠKOM . savo brojio Povilo 

Smjth, J#igU kas žinote kur jis gy
vena, arba patį, 'mefdzijiihe atsiliepti se
kančiu adresu: -

JONAS IR JULIJONAS SM1TH* 
1127 North Street ;

- Phihdelphia, Pa.

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

3234 W. 111 St.
’.      .. .. W .1 • I < ■. .

PARDAVIMUI arba mainymui: Viš
tų farma, 10 mylių nuo Cbicagos. su 
visais įtaisymais. Parsiduoda labai pi
giai. Lengvomis išlygomis. Savininkas 
mainys ant namo Chicagoj arba kitur. 
C. P. SUROMSKIS, 3352 S. Halsted 
St. Yasds 6751. Vakarais ir Nedėlioms 
Grovebill 0017.

, Elxchange—Mainai
MAINYSIU 2 augštų bizniavą na

mą, 2 flatai ir štoras ant bile ko, kat
ras turį $3,000 casb.

' 2816 W. 63rd St.

RENDON 4 kambarių flatas, moder
niškas, šviesus, 2-ros lubos. '4630 So. 
Whipple St., tel. Lafayette 8561.

PASIRENDUOJA 4 kambarių fia
las; elektra, maudynės, porėtai: gražioj 
vietoj, >neto|i parko it gatvekarių. Ren- 
da $20. 2956 So. Emerald Avė. Tel. 
Roosevelt 2765.

PAIEŠKAU susidraugavimui mergi
nos, našlės, arba gyvnašlės, nuo 28 iki 
38 metų amžiaus, turi kalbėt gerai ang
liškai ir būt laisvų pažiūri). 
k /: Rašykite. .• 
; „ - ■ : „'.į ,Box .1306

■ • Naujienos
1739 So. Halsted St.

PAIEŠKAU susipažinti apsivedimui 
merginos, našlės ar gyvnašlės. Turi bū
ti dori ir ant pažiūros graži it ne aukš
tos klesos, nuo 30 iki 38 m. amžiaus, 
gali būti ir su vienu _ vaiku, Aš esu 39 
m. gyvnašlis, neblogai atrodau. Malonė
kite atsišaukti laišku. Bok 1307, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St.

Situation Wanted '

DARBO ieško vidurinio amžiaus žmo
gus. Atsakantis, švarus, negirtuoklis; 
mazgosiu .dišes, porteriu, bile kokį dar
bą, dirbsiu už kambarį ir valgį. Box 
1303, NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted Street. .-

- T - ■ . . . ' ■- —.......................

IEŠKAU, darbo ant ūkės už valgį 
ir guolį. Esu tvirtas ir galiu dirbti.- 

ADAM SALYS
1616 S. Halsted St„ 1-mos lubos

KARPENTĖRIS ieško darbo, dirba 
visokį darbą prie namų ir krautuvių 
įrengimo, taisymo ir perdirbimo, por- 
čių įdengimo ir skrynų: Darbą atlieku 
gerai ir pigiai.

JUOZAPAS DAVIDAITIS 
3357 So. Lowe Avenue ' , .

Tel. Boulevard 2214
* I I I —I *■■.■■■ .11—

PAIEŠKAU už virėją 
(cook) —i* esu prityręs šiame 
darbe laike 10 metų.

6419 So. Maplewood Avė 
Tel. Hemlock '5450 •

• . - ■ ■ '■ :'.t »■'

Partners Wanted

INVESTMENTAS $50 ar daugiąu 
atneš didelius dividendus naujame pel
ningame biznyje. Ne real estate ar Do
nai. Box, 1304, NAUJIENOS, 1739 S. 
Halsted St, '

..... ....... „......... '«■"»' ■""■'Į .... . . ■

PAIEŠKAU pusininko į kepyklos biz
ni, yra gerą proga pasidaryti pinigų. 
Savininką galima matyti po ? vai. po 
pietų. s .

, 3144 W. /43td St.

.. n,,,,1,1,i-,!,......... i

PARDAVIMUI pigiai shoemaketio 
naujos mašinos. v"

2709 Wi Mst Stre«t

REIKALAUJU pusininku 
ią išradimą, Pelningas bizni

u Turiu ,ge 
is, Kas turi

'■’ 'fy A

V,-

'F'

Furnished Rooms
RENDON kambarys dėl dviejų ar 

vienai ypatat, svirius ir moderniškas. 
4234 So. Maplewood Avė., 1-mos lubos. 
Lafayatte 0369,•' ,

Real Estate For Sale
Pardavimui »

Paul M. Smith & Co. 
real Estate 

LOANS ’B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farma*. biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkąm notas, 2nd mortgage 
ir parafinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. < Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Ttl. L^.yettt 0455

■

REIKALAUJU kambario Marųuette 
Parko apielinkėje. su garažu.

J. M., 2427 W. 69tb St. ‘
, ....... 4., ■■ ... ...................

■ ■ . I

PAIEŠKAU ruimo mažoj šeimynoj 
Marųuette Parko apielinkėj, pageidauja
ma su vakariene. Pasiūlymus siųsti NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St. Box 
1305,

SAVININKAS parduoda 2 flatų mū
rinį namą, 5-6 kambarių, 2 karų ga
ražas; furnaso šiluma, arti Humboldt 
parko; pigiai. Atsišaukite po 6:30 vak. 
ar nedėlioj—3228 W. Division St.

RENDON kambarys dėl vaikino, >u 
valgiu ir su visais patogumais. • 

4359 So. Maplevvood Avė.
-------------- --- , ------------- > , --------

RENDON šviesus z kambarys vaikinui, 
su visais parankumais; jeigu kam rei
kalingas, parenduosiu ir garadžių. 5542 
So. Hermitage' Avė., 2-ros lubos, tel. 
Hemlock 7057.

-------------*.................................f i. ................-...............  - ■—

PASIRENDUOJA mažas kambarys 
prie ramios šeimynos. 3-čios lubos.

3402 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių naujas 
namas Chftagos priemiesty, 2 lotai extra, 
vienas kampinis 195 pėd. nuo vieškelio 
ir gatvekarių linijos. Tiktai privatiš- 
kiems. Viskas už $7,000. Box 6, Willow 
Springs, III.

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

............. .  11 I e ■ ■■■■*■ 7" ’W— * ■■ I. I —.................

NAUJAS WISCONSINO VA
SARINIS KATADŽIUS

RENDAI kambarys .dėl vaikino ar 
merginos, su valgiu ar be valgio, 2-ros 
lubos. 3338 Emerald Avė.

RENDAI modemiškas kambarys vai
kinui arba ženotiems, prie mažos šei
mynos, 1-mos lubos.

3124 So. Lowe Avė.

RENDAI frontinis apšildomas kam.* 
ba^ys vienam vaikinui su visais paran- 
kumais prie mažos šeimynos. 3415 
Emerald Avė., 2 aukštas.

Nepapaprastas bargenas už pusę tik
rosios vertės, savininkas paaukos vis
ką už $750. Graži veranda. 2 dideli 
miegamieji kamb., didelė seklyčia, vir
tuvė, angliškas toiletas. Ežeras vienas 
iš didžiausių ir gražiausių Wisconsine, 
daugiausia apsuptas dideliais dvarais. 
Kalvuota apielinki, medžiais apaugusi 
žemėį labai graži panorama. Geriausias 
žuvavimo ir medžiojimo ežeras, gra
žus pusės mylios ilgio paunksningi by- 
čiai. 2% iralanods iš fChitagos automo
biliu. Agentų nereikia. Mažas {mokėji
mas.

Del platesnių žinių tašykite: 

Box 1301 ' 

NAUJIENOS
' 1739 S. Halsted St. .

' RENDAI kambarys dėl vaikino ar 
merginos. 3151 So. Union Avė., 2 
aukštas.
- *' * f : ’ 4 . <.■' »

v .. >.

RENDON kambariai de| pavienių vy
rų, su valgiu ar be; yra ir garadžius. 

2113 So. Halsted St. 
Tel. Canal 7O55

. •’ i: V

Business Chances
Pardavimui Bizniai

2 PARDAVIMUI 8 kambarių mūrinė 
rezidencija, tilt maudynė ir virtuvė, 2 
karų garažas* stikliniai porčiai. Paau
kosiu *už cash ar mainysiu ' j ką nors 
mažesnio. *i \

6147 So. Artesian Avė.
' Tel. Beverly 9557

PARDAVIMUI 3 baltų, kėdžių ge
rai išdirbtas batbernės biznis. Greitam par
davimui, nebrangiai. 2453 W. 71 St. 

■.................  m ■■■■■...................................  .!

PARDAVIMUI bučernė .ir grosernė, 
su ar be namo, Marauette Parke; geroj 
vietoj. 2547- W. 71 St. Tel. Prospect 
4586. -

ALGONQUIN. ILL.
Keletas puikių namų prie pat Fox upės, 
yra vanduo, gasas, suros ir elektra. Kai
ną $3,000 ir augšČiau. Ištirkite šiuos 
bargenus. Del platesnių žinių kreipkitės
* JOHN DVORAK, Jr.

Telefonas Algonųuin 8J

' PARDAVIMUI bučernė, lietuvių apr 
gyventa, biznis išdirbtas. Parduosiu pi
giai dėl ligos. 1814 W. 47th St.

PARDAVIMUI namas su groserio, 
kendžių ir mokykloms reikmenių biz
niu. Lotas^ virš 60 pėdų, namas gra
žioje vietoje — medžiai ir kvietkos ap
link. Parduosiu pigiai arba mainysiu j 
dviflatį arba bungalow.

3411 W. 65th Place

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė
te biskiuką pinigų, ir norite tapti tur- trumpą laiką, nes išvažiuoju Lietuvon 
tingu, atsišaukite. Patyrimas nereikalin- kam reikalinga atsišaukite 

taio.w. ' ims <c m k... e
tingu, atsišaukite. Patyrimas 
ęan 1338 W» 87tb Street; ,

■ ;■ H.- 'MįV • ' '' '
■ .■ I /ii. .

Cicero

PARDAVIMUI bungalovv, 5 kamba
rių ir 3 kamb. viŠkose, furnasu šildo
ma, lotas 40x125; $6,000.

4416 So. Campbell Avė.1308 $.49 Avė,




