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Politikai sujudę dėl žinių, kad Stimsonas 
ir Melionas vyks Europon >

Kalbama apie peržiūrėjimą pa
saulinio karo skolų ir repa
racijų •

LONDONAS, birž. 99. —Eu
ropos politikai sujudę dėl ži- 

<^ių, kad čia vyksta šią vasarą 
ne tik

' reikalų 
bet ir 
nas.

Europiečiai mano, kad Suv. 
Valst. stovi ekonominiai daug 
tvirčiau, negu bet kuri kita ša
lis, ir kad jos gali daug pagel
bėti Europai atsigriebti. Taigi 
Stimsono ir Meliono vizito Eu
ropoj laukiama nekantriai.

Ypatingai sunki šiuo laiku

Suv. Valstijų užsienio 
ministeris Stimsonas, 

iždo sekretorius Mello-

yra Vokietijos padėtis. Vokie
čiai prašo kitų šalių sutikimo 
peržiūrėti sąlygas reparacijų, 
kurias jie turi mokėti, žinoma, 
palengvinti jas.

Bet tai, sakoma, labiausia
priklauso nuo Suv. Valstijų.
Nes jeigu norima palengvinti 
vokiečiams reparacijų naštą, 
tai Francuzijai ir Italijai, o 
taipgi Anglijai teksią prašyti 
palengvinimo skolų mokėjimo 
Suvienytoms Valstijoms. /

Abelnai, nužiūrima, kad at
silankymas Stimsono ir Melio
no Europoj reikš bendrą visų 
tautų žinksnj peržiūrėti karo 
skolų ir reparacijų klausimus.

Kaip “proletarai 
elgiasi su dar

bininkais
Moteris pasakoja apie kelionę į 

Sibiro kalėjimą

Uždaryta 1,155 karčia- 
mų Lenkijoj

I I '

BERLYNAS, birž. 10. —ži
nia iš Varšuvos sako, kad birž. 
8 d. Lenkijos finansų ministe- 
rio įsakymu tapo 
1,155 karčiamų šaly, 
statymai apriboja
skaičių 20,000, Bet jų čia bu
vo privisę 1,155 daugiau, nei į 
statymai leidžia.

uždaryta 
šalies į- 

karčiamų

birž. 
buvo

HELSINKIS, Suomija, 
10.—Senai moteriai, kuri 
išvežta iš Ingrijos į Sibirą, pa
vyko atsiųstu laiškas j Suomi
ją. Ji aprašo kelionės 'sunku
mus.

Pirm keleto męnesių bolševi
kai nutvėrė jos vyrą ir išsiun
tė jį į miškus dirbti.

Ją pačią suėmę taipgi. Nak
tį bolševikai įsiveržę vidun; Jos 
vaikus ir ją pačią išgabenę į 
stotį. Čia įvarę juos į uždary
tą prekių vagoną, kuriame jau 
buvo dvidešimt kitų.

Kelionė atlikta į 11 dienų. 
Ir per tą laiką ne karto nebu
vo atidarytos durys 
išvėdinti.

Duonos stokavo 
miems. O ir vandens
išteko. Nešvara pasidarė va
gone neapsakoma. Keletas \ kū
dikių kelionėj mirė.

Kai pasiekta Krasnojarskas, 
tai atvežtieji nugabenta j ba
rakus kiaurais stogais. Moters, 
kurios tik pajėgė dirbti, pasta
tyta darbui. Nepaisyta nė tru
pučio sergančių motinų ir kū
dikių.

Panašiai pasakoja ir trys 
vaikinai, kurie pabėgo iš Kras
nojarsko ir pasiekė Suomiją, 
perplaukdami rubežiaus upę 
Systerback. Tai taip “proleta
rai” elgiasi su darbo žmonėmis 
sovietuose.

Dvasiškiai įspėjami 
paliauti propagandą 

Segurai grąžinti

vagonui

gabena- 
gerti ne-

MADRIDAS, birž. 10. — 
Įvairių Ispanijos miestų vyriau
sybė įspėjo bažnyčios viršilas 
liautis varius propagandą, 
idant sugąržinti buvusį čia pri
matą Segurą ir Malagos bei 
Viktorijos vyskupus, kuriuos 
valdžia deportavo deliai jų ža> 
lingos respublikai propagandos.
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Kirklandui bausmė ne
pakeista

VALPARAISO, Indiana, birž. 
10.—Teisėjas Grant Crumpac- 
ker vakar, išklausęs valstijos 
gynėjo argumentų, kad Virgil 
Kirkland butų Uždėta sunkensė 
bausmė deliai mirties Arlene 
Draves, pareiškė, jog bausmė 
pasilieka tokia, kokią jis pasky
rė jam pirmiau. Taigi Kirk
land nubaustas kalėti nuo 1 iki 
10 metų. j

Brazilijoj kįla reika
lavimas panaikinti 

diktatūrą
Net buvusieji diktatūros šali

ninkai stoja už konstituciens 
tvarkos atsteigimą

BELEM, PARA, Brazilija, 
birž. 10. — Praėjusį spalių mė
nesį Brazilijoj įvyko “revoliuci
ja’, pasėkoj kurios valstybės 
vairą paėmė diktatorius Getu- 
lio Vargas. Jis, tikėjosi, su
tvarkysiąs šalies reikalus.

Bet Brazilijos pinigų vertė 
puola. Keletui valstijų, suda
rančių Braziliją, grūmoja bank
rotas. Ir ve net tie Brazilijos 
gyventojų sluoksniai, kurie rė
me Vargaso pervartą, dabar 
ima reikalauti konstituciją ša
liai atsteigti.

Minas Graes, 
giausių valstijų, 
deralių rinkimų
pės šalies valdžios, 
provincijoj rezignuoja iš vietų 
aukštieji valdininkąi, , pareikš- 
dami, kad jie -nebėremlą TVar- 
gaso valdžios.

Valdžia koliai kas laikosi, 
šiomis dienomis ji įvedė cenzū
rą tikslu, kaip teisingumo mi
nisteris paaiškino, neelisti į pa
saulį klaidingų alarmuojanČių 
žinių. Valdžia prižiūrėsianti 
pranešimų teisingtimą, pirm ne
gu jie bus leidžiami spausdin
ti.

viena įtakin- 
reikalauja fe- 
ir konstituci- 

Sao Palo

, *

Nesusipratimai tarp 
darbo partijos ir 

liberalų
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Kanada pelnosi ir 
stiprių gėrimų

SEATTLE, Wash. birž. 10. 
—Vakar Čia areštuota Leon 
Glazer, Friends of Soviėt Ru- 
ssia sekretorius. Kaltinama jis 
agitacija smurtu nuversti ša
lies valdžią. *

.0TTAWA, Canada, birž., 10. 
—Kanados statistikos biuro 
apskaičiavimu, praėjusiais me
tais aštuonios kontrolės tarybos 
įvairiose provicnijose suėmė 
$130,000,000 už stipriuosius gė
rimus.

Faktas tačiau yra tas, kad 
šalies piliečiai neišgėrė svaiga
lų už tokią sumą. Iš tų $130,- 
000,000 valdžiai -srcentralinei, 
miestų ir miestelių ir provin
cijų—teko apie $100,000,00. Ir 
tik $30,000,000 buvo tikrenybėj 
sumokėta jau svaigalų pramo
nei.

Suvienytose Valstijose yra ki
taip. Čia valstybei iš svaigalų 
biznio nieko netenka. Visu pel
nu naudojasi butlegeriai ir ky
šių

LONDONAS, birž. 10. —Dar
bo partijos laikraštis Anglijoj, 
Labor Herald, pranešė, kad 
pasireiškę nesusipratimo tarp 
darbo valdžios ir liberalų deliai 
naujo žemei taksuoti biliaus.

Jei nebus galima prieiti su
sitarimo, tai nesusipratimas ga 
Ii iššaukti valdžios kryzį.

Sovietų gelžkeliai pri
ima kapitalistines 

idėjas

ėmėjai.

ORHS,te
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: •

Gali būti lietaus su perkūnija; 
šilčiau; vidutiniai pietų vėjai.

Saulė teka 5:14 vai. leidžiasi 
8:24 vai.

Aukščiausia temperatūra va
kar buvo, tarp 3 ir 4 vai. po- 

i piet, 70 laipsnių.

Streiko riaušės 
Norvegijoj

MASKVA, birž. 6. — Pasak 
Associated Press, sovietai įve
dę naują sistemą gelžkelių ope- 
ravimui. Ateity lokomotyvų 
inžinierius apmokės sulig tuo, 
kiek mylių jie padaro. Ir tie, 
kurių traukiniai atvyks į stotis 
vėliau, negu paskirtas laikas, 
neteks dalies savo algų. Tai yra 
kaipitalistinės idėjos praktika
vimas.

Dabartiniu laiki|, sakoma, 
vargiai kada f 
tuose pasiekia stotį laiku.

Pasak

tauki nys sovie-

» *4 c ..M
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OSLO, Norvegija, birž. 9. — 
Trys policininkai sunkiai su
žeista 1,000 streikuojančią do
kų darbininkų riaušėse. Dokų 
darbininkams samdytojai pa
skelbė lokautą. O kadangi ske- 
bai dirbo, tai streikininkai mė
gino juos 'sulaikyti nuo darbo. 
Pasėkoj ištiko muštynės su Po
licija.

Darbininkė laikraščio re- 
d aktorių užmušė au to- 

• mobilia ,
f .. » * » . r 'f f.

WASHINGTONAS, birž. 9. 
— ^Automobilis užmušė Ame
rikos Darbo Federacijos savai
tinio biuletino ^redaktorių, 
James P. Ęgan’ą, 63 m. Ne
laimė ištiko Eganą Riverside, 
Md.

' a'

[Acme-P. B A. Photo}

Nauja sausos pajėgos raketa, sugalvota vokiečio Tillingo. Su 
ja daroma bandymai šiaurės Juros pakrašty, arti Wangeroo 

aerodromo, Vokietijoj.

Pradėjo darbą nau 
jam kalendoriui 

paruošti

Banditai sumušė vai 
džios kariuomenę 

Kinijoj

Kas Dedasi Lietuvoje
K. Olšauskas prašo 

dviejų revolverių
Sudegė daržinė su ūkio 

padargais

Naujas kalendorius, tikimasi, 
busiąs priimtas spalių 26 d. 
š. m. ir įeisiąs galio n sausio 
1 d. 1934 m.

GENEVA, Šveicarija, birž. 
10.—Tautų Lygos ekspertų ko* 
mitetas subrinko čia ir pra
dėjo darbą naujam kalendoriui 
ruošti. El^pertai derina atsa
kymus, kurie lięčia šį klausimą, 
gautus kuone iš., kiekvienos ša
lies.

šio susirinkimo darbai bus 
pamatu tarptautinei konferenci
jai, kuri įvyks spalių mėnesio 
26 dieną. Tojo konferencijoj, 
tikimasi, naujas f. kalendorius 
bus priimtas. O įeis jis galion, 
manoma, su 1 diena sausio men, 
1934 m.

Didžiumoj pasiūlymų išreikš
ta pageidavimas kalendoriaus 
su trylika mėnesių, kiekvienas 
kurių turėtų po 28 dienas. Gi 
paskutinioji metų diena pagei
daujama, kad butĄ paskelbta 
kaip tarptautinė taikos šventė.

Britai pavedė raudos 
sieną mosulmonams

,-r-'■ - ’ f
i * .

Bet ir žydai galėsią Čitą melstis
LONDONAS, Anglija, birž. 

10.— Istorinės raudos sienos 
Jeruzolime ir šalygatvio prie 
tos sienos savastis tapo paves
ta mosulmonams.

Tokį nuosprendį išnešė trys 
komisionieriai, kurie patys nė
ra britai, bet kuriuos šiam 
klausimui spręsti paskyrė pra
ėjusiais metais Britanijos val
džia | su pritarimu tautų lygos 
tarybos.

Rimtų nesusipratimų kildavo 
tarp žydų ir mosulmonų deliai 
tos sienos. Dabar klausimas 
tapo išspręstas.

Bet ir žydų teisės pripažinta. 
Jiems leista susirinkti čia maL 
dpms kada, tik reikės. Bet jie 
negalės pusti ragą, kad ne
drumsti gyvenačių arti mosul
monų ramybės. |

Politinės kalbos arba demon
stracijos uždrausta* artimose 
sienai, vietose.

• žydai Šiuo nuosprendžiu pa
tenkinti, bet mosulpionai sakoę 
kšd ! jis -esąs . ne ‘ visai prielan 
.kus jiems,y. w ’

GATESHEAD, Anglija, birž.

Teko sužinoti, kad sugrįžęs 
iš užsienio, ekspralotas K. Ol
šauskas buvęs Kretingoje ir 
lankęsis pas tos apskrities vir
šininką; kurio prašęs duoti jam 
leidimą laikyti ginklą, iškart 
net dviems revolveriams.

Ginklas esą jam reikalingas 
apsiginti nuo blogos valios 
žmonių, nes jis dabar ketinąs 
gyventi Laukžemy, kuris yra 
tarp miškų ir todėl visuomet 
galįs būti netikėto užpuolimo 
pavojuje.

Šiaulių apskr. Ginkunų dva
re sudegė pil. Flcdžinskicnės 
daržinė su buvusiais ten ūkio 
padargais. Nuostolių padaryta 
22,080 litų sumai. Daržinė ap
drausta buvo 10,000 litų.

Pašalpa nukentėjusiems 
nuo potvynio šelpti

Kūdikių žudyti ne 
galima

' F00CH0W, Kinija, birž. 10. 
—Kinijos provincinė kariuome
nė, kuri grumiasi su banditais 
Fukien provincijoj, įtapo skau
džiai supliekta banditų vakar 
prie Nkienning. Banditų gau
jos privertė valdžios kariuome
nę pasitraukti pietryčių link.

Dešimt Amerikos metodistų 
episkopalų misionierių, gyve
nusių Yenpingė, išvažiavo iš čia 
į Foochow, ^pasišalindami nuo 
komunistų ir banditų gaujų pa
vojaus. į
* Du šimtu įžymesniųjų vertel
gų, pramonininkų ir finansi
ninkų Šanchajuj išleido atsišau
kimą į Kinijos biznierius kvies
dami juos daryt spaudimą į be
sipešančius tarp savęs genero
lus, idant šie taikytųsi.

1928 m. Užubalių km. Va
balninku valsč. našlys Paliliu- 
nas pasamdė gyvanašlę Kilie- 
nę iš Repliškių km. už gaspa- 
dinę. Taip tarnaudama pas jį 
apie 3 metus, j f susilaukė kū
dikio. Reikėjo paslėpti nuo
dėmė. Ir vieną gražią dieną, 
Paliliuno prikalbėta, ji sutin
ka su juo nužudyti kūdikį. 
Kaip sutarta, taip ir padary
ta. Kūdikis buvo nužudytas ir 
paslėptas sode agrastų krūme. 
Kaimo bobos pastebėjo, kad 
Kilienė staiga pasidarė plona, 
kaip silkė, anot vieno liud. 
Pradėjo eiti kalbos, kad kū
dikis nužudytas, 
žinojo policija 
kvota rado, kad 
rujų nužudytas, 
gegužėj 16 jj. “ 
atsakyti )>rieš įstatymus. Ap. 
Teismas pripažino juos kaltais 
ir nubaudė jį 4 mot. sunk, 
darbų kalėjimo, o ją 1 met. 
paprastojo kalėjimo.

Gegužes 19 d. posėdyje mi- 
nisterių kabinetas leido vidaus 
reikalų ministerijai išduoti nu- 
kentejusiems nuo potvynio šel
pti konhitetui 40,000 litų pa
šalpos.

Pusė šios pašalpos skiriama 
Kauno miesto komisijai, ant
ra pusė — apskrities komisi
jai.

Kaunas neapsigina nuo 
elgetų?

F a r m e r i ų-darbi 
ninku kandidatas 
laimėjo rinkimus

MINNEAPOLIS, Minn., birž. 
10.—Praėjusį pirmadienį Min- 
neapoliso meru išrinkta adv. 
William Anderson, farmerių 
darbininkų kandidatas. Jis 
dele balsų didžuma supliekė 
vusį mėrą Gi. E. Leach.

di- 
bu-

Suirutės Ispanijoj
Nulinčiuota monarchistias, bu

vęs miesto meras. Streiki
ninkų susirėmimai su poli
cija

MADRIDAS, birž. 10. -Pas- 
kutinčmis. dienomis įvykusiuo
se Solana miestely rinkimuose 
buvęs meras Fernando Petrado, 
monarchistas, tapo supliektas. 
Jo vietoj išrinkta republikos 
šalininkas.

Kada naujasis meras mėgino 
hžim|i vietą, kuriai jis tapo iš- 
ripktas, tai Petardo atsisakė 
Užleisti ją. Įtūžusi minia už
mušą Petardą.. ■ .

Bilbho mieste vienas streiki
ninkas užmušta ir 28 komunis
tai .areštuota kautinėse su po
licija. Komunistei mėgino išr 
šąuKti statybos darbininku 
streiką.'

Ovideo apielinkęj, kasyklų
lO.u-Papildomuose, rinkimuose sargybos.ii* streikuojančių mai- 
.v. , , majoras Herbert nierių susikirtime, keletas as-Čia laimėjo majoras Herbert

. - k . «Evans,, darbo partijos kandida- menų lengvai sužeista. Apie 
tas. '1 . . * šimtas kitų areštuota.

i ■

Apie tai su- 
ir prąvedusi 
kūdikis ištik-

Ap. Teisme 
tėvams” teko

800 mainerių sustrei
kavo

STEUBENVILLE, Oliio, b. 
10.-— Jeffcrson paviete vakar 
sustreikavo daugiau kaip 800 
angliakasių. Reikalauja dides
nių algų.

Paskendo anglų sub- 
marina

Kiekvieną darbo dieną vie
nos ar kitos Kauno nuovados 
'taikos teisėjas nubaudžia po 
vieną ar po kelis asmenis už 
elgetavimą iš pajunkime dyka
duoniauti. Butų ir parduotuvių 
duris Kaune, išmaldos bepra
šydami, nuolat varsto ne tik 
kauniečiai dykaduoniai, bet 
taip pat nevienas ir iš toliau, 
iš kaimo atsibastęs elgeta.

Šit, šio mėn. 18 d. Kauno 
II nuov. taikos teisėjas nubau
dė 7 paromis arešto 55 metų 
amžihūs Juozą Kavaliauską, 
atkaUdojusį fturv žmones | 
Kauną iš; Krakių vateč. (Kė
dainių apskr.) ir Kaune su
laikytą beelgetaujant per bu- 

ir parduotuves.tus

Sudegė 7 namai
šiomis dienomis Lygumų 

m., Šiaulių apskr. buvo gais
ras, kurio metu sudegė 6 gy
venamieji ir vienas negyvena
mas trobesiai. Nuostolių pada
ryta apie 20,000 litų. Turtas 
apdraustas nebuvo.

LONDONAS, birž. 10. —Bri
tanijos admiraltija pranešė, kad 
paskendusi submarina Posei- 
don, viena didžiausių flote, ir 
kad 18 asmenų įgulos nesuran
dama.

Ką padarė potvynis?
Neries upės potvynio metu 

Trakų apskr. gyventojaips yra 
padaryta nuostolių apie 48,230 
litų sumai.

Potvynio metu daugiausia 
nukentėjo trobesiai, kurių da
lis vandens nunešta, ir javais 
užsėti laukai, kurie apnešti 
smėliu ir vietomis išrausti.

f \ ""..... '............■"■—STS

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

• . / ; * 
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai, 
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kobesponūehcijosĮ RadiosCleveland, Ohio
t®

nasuz žemas
Kenosha, Wis

Dailės Ratelio piknikas

MAJESTIC

BOSCH

PHILCO

ir at

Pavasario šypsena

GARSINKI® “NAUJIENOSE

NEPRIKLAUSOMAS BANKAS

Laivu Frederik VIII

DEPOSITORS STATE BANK
NARYS'FEDERAL RESERVE SYSTEM

4701 SOUTH ASHLAND AVENUE
:on išsirašyti, rei

tara- 
jeigu

yra gi- 
čiulben

lietuviams, 
Niekas

Depositors State Bank prašo jūsų biznio ir pasiti
kėjimo pasiremdamas savo rekordu konservatyvaus ne 
priklausomo banko, kuris tarnavo ir toliaus tarnaus iš 
imtinai vien savo apielmkei.

Narys Federal Reserve System nuo 1918 m., šis ban
kas visuomet teikė ir toliau teiks kiekvieną galimą pa
tarnavimą šios savo apielinkės kostumieriams, pilnai 
prisilaikant saugaus bankininkavimo užduočių.

DĖDĖS ŠERNO 
RAŠTAI

Važiuojanti su'šia Ekskursija turės 
smagiausią kelionę

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite 'patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo' viengenčių.

Patapčiau tbklėlfts popierių 
nėšfotbjams daugiau protauti 
sšvo smegenimis, o neseni ti 
“mokslą0 iš bimbininKų, Kurie 
patys nežiną, kurion pusėn 
krypti ir kaip žmones mulkinti, 
kad tik išsisukus nuo darbo.

•—JonAs Jarus .

SGANDINAVIAN-AMERIGAN LINE
LIETUVOS PASTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Šalie Street, CHICAGO, ILL.
248 Wasbington St., Boston, Mass.— 27 Whitehal! St., New York, N. Y.

Ką gi jau bekalbėti apie nau- 
jtį valstybių atsiradimą, senų 
ifciykimą, miestų didėjimą ir 
tt.? Neveltui geografijoa rank- 
ycdžiai jr žemlapiaį yra tai- 
sofai\etdli kas methi. Senieji 
eina į istdrijos arčlfivus.

Kaso I)r. zl. Monlvidas.
Nėra abejonės, kad Šernas 

kaipo gabus laikraštininkas ir 
populiarių < 'moksliškų raštų 
gamintojas žymiai pasitarnavo 
lietuvių tautai. Vienok jo rū
šies raštai turi tik laikiną 
praktišką vertę. Net ir išturi

įąįp darosi 
originaliais^^imAlaia, £ką gi 

. '■'jų vertinius į 
kurie dažnai da* 

inalų, o ver- 
Man neteko šviestis iš

Šerno raštai, kaip pirma sa
kiau, turėjo laikinę* praktišką 
Vertę irr reikšmę. Neapšviestų 
žindnių švietimui, kam jie bu
vo ii* taįkopii, 'daugiau jie ne
tinka. Apšviestieji gali juos 
peržvelgti tik dėl istorinio inte
reso; lituvių literatūros istori
kai gali juos tik kataloguoti, 
ne/ nieko originaliu juose nė
ra, nebęnt kas interesuotus 
Šerno laikuose lietuvių kalbos 
išgverimu ir dėtomis pastan
gomis ją pataisyti.

Nors šernas nemaža sun
kaus darbo įdėjo į savo raš
tus, nors tie raštai buvo reika
lingi ir naudingi 
vienok jie yra mirę 
jų nerinks ir tomais neleis. Jo 
rašymo sritis turi labai trum
pą amžių.

KĄf' ’

vienintelis demokratl 
Savo turinio rin 

Ras” šiandien prąlen 
“Lietuvos Ūkini i 

TIĘ^O AMĘRIKO1S 

renginio* , . r

Pavasario linksmybės Ir gam
tos gražybės vilioja kiekvieną 
žmogų į laukus ir miškus. O 
ypatingai lietuvį, kuris 
męs ir augęs kartu su 
čiais paukšteliais.

Gyvenant miestuose 
suomet tepasitaiko tokia pro
ga. Tik retkarčiais mes tega
lime išvažiuoti už miesto, su
eiti į krūvą ir pasigerėti gam
tos gražybėmis.

šiemet Kenoshos ir apielin- 
kės lietuviai pirma tokią pro
gą turės 13 ir 14 birželio die
nomis. Visiems gerai žinoma 
dailės draugija, SLA. 212 kuo
pos Dailės Ratelis, rengia pik
niką naujam, puikiam ir pato
giam parke, kuris turi geriau
sius įrengimus ir randasi neto
li nuo Kenosha Fink Grove 
prie Somers Rd.

Dailęs Ratelis per žiemą 
linksmino žmones svetainėse su 
savo gražiomis ir žavingomis 
dainomis, o dabar išgirsite jį 
dainuojant žaliuojančiame miš
ke, kur skamba aidas. Choras 
dainuos kartu su paukšteliais. 
Priegtam bus ‘ bolininkai, įvai
rus žaidimai ir lenktynės. Ku
rie pasižymės tai gaus dovanų.

Tai bus tikra pavasario šven-

Antra Amerikos 
Lietuvių Laikraščių 
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga 

EKSKURSIJA

k „ Al PATARNAUTI
gali tik peniausia Lietuvoje ląikrąįtls
tuvos Ūkininkas”
ginties, tikros švfagos (r mokslo skelbėjas, 
m, margumu it Idomiimą "Uetuvos Uklnln- 
vjsus kitus laikraščius. . >
’ kalnu visiems metąms tik 6 litai, TĄ1GI

----- ------J.V CENTU. ' ■
’okia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikią tik pusi-
kvi - ■* * • •’*' ' ■ r ■ • /

tfu. tai susimeskite 
ūmines. j x • 
nes pe vienų lietuvi

jie patys nemokės

Lietuvos Ūkininkui" 
jau "Lietuvos Ūki

nė jų vertė labai menka. Mat, 
visi mokšliški raštai, ar jie bu
tų populiaraus ar akademinio 
pobūdžio, taip greitai atgyve
na, kaip greitai mdkslaš pa- 
platėja. Studijuoto j ai ir tiri- 
nėtojai, kurie patys ką norą 
naujo i mokslą įneša ir tai ap
rašo, gali tikėlis, kad jų \raštai 
turės nors istorinės vertės, šer
no gi visi raštai buvo arfai 
vertimai iš svetinių kalbų ar
ba gabiai surankiota medžia
ga iš svetinių kalbų moksliš
kų knygų. Pats jis nieko nau
jo neįdėjo.

Yra žinoma, kad kol auto
rius mokslišką knygą parašo, 
kol ji atspausdinama ir išpla
tinama, jau daug kas joje yra 
taisytina. Mat, mokslininkai 
nuolatos dirba: daugelį senų 
aiškinimų atranda klaidingais 
esant, kiekvieną mokslo sritį 
papildo naujais atradiųiais ir 
ištyrimais. Jei^ 
su < 
bekalbėti apie 
kitas kalba 
romi net ne iš ori 
timu

Bolševikų argutaariUi •

Collinwoode užėjau pas vieną 
savo pažįstamą. Mudviem beš
nekučiuojant, įeina vienas bol- 
ševikėlis J. ž. su pundu popie
rių. Užklausiau jo, iš kur tiek 
daug popierių ištraukė. Sakau, 
gal savo namų sienas su jais 
popieruosi. Bolševikėlis labai 
užsigavo ir rūsčiai man atkir
to. Girdi, tai nėra sienoms 
klijoti popieriau bet darbinin
kiški laikraščiai ir aš juos už
rašinėje

Pasiūlė jis ir man užsira
šyti vieną iš dviejų bolševikiš
kų laikraščių, girdamas juos ir 
vieną kopiją įbrukdamas | ran
kas. Girdi, tai tikri laikraš
čiai, o visi kiti tik blofina dar
bininkus. Na, ir pradėjo jis sa
vo litaniją apie sovietų rojų ir 
darbininkų gerovę. Ten valdžia 
esanti labai "gera, tik nepasa
kė kam ji gera.

Labai keistai atrodo, kuomet 
tie bolševikėliai visokiais bu
dais giria Rusiją, bet patys ne
nori ten važiuoti. O jeigu ir 
nuvažiuoja, tai tik kaip Lietu
vos arba Amerikos piliečiai. Jie 
ten pamato, kaip neva darbinin
kų tėvynėj žmonės badauja ir 
stovi eilėse, laukdami, kol gaus 
duonos kąsnį. Tiesa, dabartiniu 
laiku ir Amerikoj žmonės sto
vi eilėse bei laukia pašalpos. 
Tačiau mes visi žinome, kad 
čia yra kapitalistų šalis, kur 
išnaudojamas yra viešas 
v i ras.

Toliau tas komunistų 
daika pareiškė, kad esą 
komunistai valdytų Ameriką, 
tai mes visi nedirbtumėme ir 
pinigų turėtume, kaip šieno.

Tai tau ir komunistas! Juk 
bolševikiški teziai reikalauja, 
kad kiekvienas žmogus privalo 
dirbti. Atrodo, kad j is,> taikosi, 
į komisarus. Mes ir ^iąųciien 
matome, kad daugelis bolševi-. 
kų visai nenori dirbti ir gy
venę mulkindami visokius tam
sius žmonelius.

šerno raštų ir negaliu pasaky
ti, kiek moderniški jie buvo 
tuomet, kada lietuviai švietėsi 
iš jų. Spejii, kad ir tuomet jie 
buyo pusėtinai pusenę. Dabar 
jų skaitymas ! gali būti kokiu 
nors atžvilgiu naudingas t|k 
moderniškai apsišyietusiain 
žmogui. Vienok ne tikslu mo
kslo įsigyti, kuriš" ten dėsto
mai, o kokiu nors kitu tikslu. 
Nors didele dalis jo raštuose 
dėstomu dalykų dh ir šiandien 
mokslo nėra kitaip žinoma, 
vienok yra ficinaža ir tokių, 
kurie dėl liėganČtitio ištirimo 
buvo klaidingai aiškinanti? 
šimtai ir gąįihria sakyti, tūks
tančiai tais laikais nežinomų 
dalykų dabRy tapo žinomi. Su 
dabartiniais? mokslais neapši- 
pažinęs skaitytojas negali to 
viso atskirti „ir senų moksliš
kų raštų skaitymas jį tik su
klaidins.

*

Paimkime, pav., kad ir geo
grafiją. Ji dalijama į fizinę, 
etnologinę, komercinę ir ki
taip. Net ir-fižinės geografijos 
žinojimas gerokai pasikeitė.

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ
»v*'! i ■ i i '■ K

Leidėjai Lietuvių Prograinų .
W. C. F. L. Kas Nedėldjcnį nuo 1 iki 2 vai. po pietų

W. H. F. C. Kas Ketvėi^f nuo 7. iki 8 vai. vakaro.

■ (Aėme-P. 0 A. Photo]
Yola d’Avril, >tl7rancijos filmų 

aktorė, kuri dabar vaidina 
Holly\voode. $49.00 

$59.00 
$55.00 

Radio ir VICTROLA krūvoje 00
Elektrikinės Ledaunės Frigidaire

”$79.00

Lietuvą siųsti nopitoi 
ai apdovanokite savo p 

įpratinsite skaityti gefą lailraštį,? h*0 paskui jin 

apsei^l)^^aikraš^ug siųskjte }- yętavą " 

50 centą ir aaVd giminiu adresus IJetuvbjė, o 
niąkas’^ mokės tinkamai ištisus metąs ląrnanti.

"LIETUVOJ UKININ" ‘ 
Uthuania, Kaunas Gedin■ P. S, Kas norėtą, "Lietuvos UkW 

kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2

Dideliu 45,647 Tonų {talpos Laivu 
“AQUITANIA”

Birželiam 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

Jos.F.Budrik,h 
3417-21 South Halsted Street 

Tcl. Boulevard 8167 ir 4705

Aidžiausia Ekskursija 
į KLAIPĖDĄ

PER KOPENHAGENĄ

NEATBŪTINAI PAMATYK
B— IrtCHRYSLER

• ■ " f •

SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 
Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

adresae:
gat. 88 Nr.
Amerikon išsirašyti, rei-

, pusei metų 1 dol.
KRI

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butą pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą. 

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvėjais 'ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

’ Artinanti^ Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą sąvo giminėms Lietuvoje ir prisidėt! prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms ' laikrašti. Tokia dovana 
sdvo gimines apdovanoja. daugybė Amerikos Ųętavlų.

---------------------- -------------------- .....
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Šitame atsitik:



Trečiadienis, birž. 10, 1931

Tarp Ghicagos
Lietuvių

džios leidimą sekamam sekma
dieniui. Jei tas leidimas 
gautas, tai nariams apie 
bus pranešta atvirutėmis.

bus 
itai

foto-

Town of Lake
Rado negyvą seną žmogų

Užvakar, birželio 8 d., apie 
1 vai. po piet, prie Peoples ban
ko, 47 ir Ashland Avė., ant 
šalygatvio, rastas negyvas žmo
gus. Miręs žmogus buvo t apie 
60-65 metų amžiaus, žilų plau
kų, žilų ūsų; apsirėdęs papras
tais darbiniais drabužiais, tik 
darbiniai čeverykai, rausvi, 
yra nauji; du paskutiniai pirš
tai dešinės rankos yra nuplau
ti. Išrodo, kad mirusis yra 
lietuvis, ir vietos gyventojas, 
bet ikišiol tebėra neindentifi • 
knotas.

Policija kūną atvežė pas gra- 
borių Eudeikį, 4605 S. Hcrmi- 
tage Avė. Giminės ir pažysta
mi, kurie pasigendate senyvo 
žmogaus, tuojaus atsišaukite 
pas graborių Eudeikį.

čia visi gerai atsimena 
grafą Krušnią. Jau mėnesis lai
ko, kaip jis sėkmingai darbuo
jasi Melrose Parke, 150 Broad- 
way.

Krušinas yra pilnai patenkin
tas nauja vieta. Ypač jis pa
tenkintas yra tuo, kad čia su
sirado gerų, kaimynų ir niekas 
į jo privatinius reikalus nesiki • 
ša. Biznis irgi einąs neblo
giausia, ir jokio suvaržymo bei 
persekiojimo nėra. (

Visai kitoks reikalas yra pas 
mus: čia, galima sakyti, visi 
biznieriai yra suvaržyti ir tu
ri prieš savo sąžinę kai kam 
pataikauti. Mat, jeigu nori gy
venti, tai turi taikytis prie ap
linkybių.

P-as Krušinis to pakęsti ne
galėjo, nes prie to nebuvo pra
tęs. Todėl ir buvo priverstas 
mus apleisti. Gaila, bet kartu 
ir smagu, kad jam pasisekė su- 
siarsti tinkamą naują vietą. 
Kuo geriausios jam kloties nau
joj vietoj.

NAUJIENOS, Chicago, III

Šerifo padėjėjai veda Virgilj Kirkiančią (centre) i.š teismo 
rūmų, Valparaisoj, Indį-po to, kai jis rasta kaltas dėl mirties 
Arlene Draves. Kirklandui paskirta bausmė nuo 1 iki 10 me-. 
tų kalėti. Taip lengvą bausmę valstybes gynėjas protestavo, 
bet teismas nuosprendžio nepakeitė.

Cicero
neįvy-Kareivių išvažiavimas 

ko dėl lietaus, kuris per visą 
dieną nesustojo. Komitetas dės 
visas pastangas gauti iš vai-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local « Long Diitance Removal 
3244“ S. Halsted St

Office Tel. Calumet 3399 
Ra. Tel. Yards 3408

Musų kolonijos lietuviai mo
ka tik garsiai apie politiką kal
bėti, bet kuomet reikia kas nors 
realaus nuveikti, tai jie nesu
geba. Lietuvių kolonija yra 
nemaža, vienok politikoj ji be
veik nieko nereiškia. Štai mes 
turime vos kelis lietuvius polic- 
monus ir ugniagesius. Tai la
bai mažai. Lietuviai galėtų iš
kovoti daugiau, jei tik jie dau
giau politikoj dalyvautų. Seka
mais metais įvyksta rinkimai. 
Nepamirškime jų ir pradėkime 
prie jų iš kalno ruoštis.

—Ciceronas.

Musų radio progra 
mas

Kadangi praei- 
lijo, dėl <o 

programo daug 
nes lietus nelei-

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
Tel Yards 5069

BRIDGEPORT MOtOR SERVICE 

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigas.
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336

Silpnas Skilvis l’a 
daromas Stiprus

Jeigu Jus turite mažų apetitų Ir kų 
valgote yra sunkiai suvirškinama, arba . 
daro jum. nesmagumų, imkite Nmra-Tone 
tik per kelias dienas ir pastebėkite nepa
prastų pagerėjimų. Nuga-Tone suteiks jums 
geresni apetitų ir kų jus valgysite bus leng
vai suvlržkinama. Nuga-Tone išvalo kūnų 
nuo ligų perų, pašalina inkstų ar pūslės 
pakrikimus, nuveikia konstipaeijų ir pri
duoda naujų spėkų ir jėgų nervams, rau
menims ir gyvastingiesiems organams. Nu
ga-Tone yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
Jeigu aptiekininkhs neturi Jo. paprašykite j| 
užsakyti dėl Jus iŠ savo urmininko. •

Jljs 
pa-

Telef. Republic 6396 ___

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

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

BILE

DRESe U (Ja
VYRŲ SIUTAI ■ —U

IŠVALOMI RJ 11
DYKAI pasiėmimas ‘ir 

pristatymas (
Mes valome viską nuo pirštinių iki
dreipsų. Atsineškite šį apg. su savim.

EŽCELLO CLEANERS
14 IV. Washington St. Dear. 0087

Brovvning Bldg.—Suite 612

----- i------ —..... -■ .

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namas 

8335 S. Halsted St 
Tet Yard, 6894

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
TeL Republic 8899

Ir lietus kai kada ir kai kam 
į gerą išeina, 
tą sekmadienį 
Peoples radio 
žmonių klausė,
do iš namų išvažiuoti., Tiesą 
pasakius, ir buvo ko pasiklau
syti. Visi programo dalyviai, 
matomai, buvo geram upe, nes 
ir dainos ir kalbos išėjo gra
žiai su nepaprastu gyvumu. 
Kvartetas šiuo kart daugiausia 
dainavo dainas iš operetės 
“Karnevilio Varpai” su ponia 
Skamarakienc, p. Juozaitiene, 
Balsiu ir Romanu kaipo solis
tais. P-ni Ona Bicžienė gra
žiai padainavo trejetą dainų so
lo. Elenos-Onos ir Romano- 
Čiapo duetai, kaip visada, ir 
šiuo kart gerai skambėjo, ži
nomas advokatas ir veikėjas p. 
Jonas Bordenasj pasakė turi
ningą kalbą' ;Wapie Jungtinių 
Valstybių \ Pilietybės svarbą. 
Prie to buvo priminta, kad at
einantį sekmadienį, birželio 14 
dieną bus ši pasavasrį pasku
tinis koncertas iš radio stoties 
WBBM. Kadangi vasarą žmo
nės namie mažiau sėdi, išvaži
nėj a į piknikus, ar šiaip kur, 
dėlto per porą menesių sekma
dieniais programų negirdėsi- 
me.

Pranešta, kad Peoples Fur- 
niture Co. paėmė porai vasaros 
mėnesių kitą stotį, iš kurios 
duos radio programus kiekvie
ną antradienį, tarp 6:30 ir 7:30 
vai. vakare. Toji stotis vadina
si WGES (1360 kilocykles). 
Taipgi nepamirškime, kad tie 
programai iš naujosios stoties 
prasidės birželio 16 d. ir tęsis 
iki kol bus perkelta į WBBM 
stotį sekmadieniais”.

tis “Naujienos’ vakarą garsino 
irgi veltui. Tikietus įžangai, 
čipsus ir visokias reikmenis 
veikalui suvaidinti p. M. Dun
dulienė davė vartoti veltui, to
kiu budu išlakių buvo labai ma
žai.. Deja publikos ir gi buvo 
nedaugiausia, kas parodė, kad 
bedarbius ’ mažai kas teužjau
čia. Net pats Bedarbių šelpi
mo Komitetas nepasirodė, nors 
rengėjai j j kvietė, prašydami 
duoti kelis darbininkus iš Be
darbių Skyriaus tam vakarui 
padėti padirbėti.

Bedarbių Komitetas atsakė 
rengėjams, esą bedarbių tarpe 
neturime tinkami) ,o patys už
siėmę savais reikalais. Tuo ir 
užsibaigė. Artistams reikėjo 
patiems ir bilietus parduoti ir 
sendvičius dirbti ir patarnauti, 
o žinoma, kad artistai ir muzi
kantai mažai sendvičių darbe 
nusimano, tad ir to biznio ne
gali išvesti, todėl mažai ir pel
no iš to tebuvo.

Su visu 'baru, sendvičiais ir 
įžangos tikietais įplaukų pasi
darė viso $37.75. Išlaidos buvo 
tpkios:

P. Meldažiui už papsą ir, 
sviestą. .....L.................. $12180 
Sendvičiai ir limonadas $8.20 
Nuvežimas ir parvežimas 
scenos reikmnęų ........ $5.

. ............. '...■■'T—- 3. t-'.?-, t:------—

Kliubo narys, jau nuo pernai 
metų kaip pradėjo krypti. Visi 
apgailestauja Povilo .

Iš komitetų raportų: Kliubų 
federacijoj susirinkimo nebuvo 
ir kažin kodėl? Juk federacija 
tai kliubų širdis. Apie jau
nuolius komitetas pranešė, kad 
jaunuoliai veikia sparčiai, turi 
įsitaisę visus aprėdahis ir lošia 
beisbolę. Patartiną, kad jau
nuoliai prigulėtų prie Kliubo, 
nes tai geras dalykas vaikus 
pratinti prie savųjų.

Pasirodė, kad ir dideliesiems 
beisbolė sekasi gerai. Pradžią 
eina sėkmingai.

—Senas Kliubo narys.
--- ------ .1 '

Antanas Liutkus atsišaukė iš 
Lietuvos su prašymu, kad Kliu 
bas atpirktų jo 8 Šerus L. L. 
N. Bendrovėj, nes drg. Liutkus 
čia gyvendamas toj bendrovėj 
daug veikė. Kliubas atpirko 
tuos jo 8 Šerus, pinigai pasiųs
ti Lietuvon p. Liutkui. Be to 
p. Liutkus prašo Kliubo, kad 
pagelbėtų atgauti du Šerus, tai 
yra pinigus už juos, bet Kliubo 
valdyba pranešė, kad nieko ne
galima gauti.

Iš finansų raporto pasirodė, 
kad šiemet pripuola koletai 
draugų dovanos už tai, kad per 
10 metų neėmė pašalpos. Tam 
reikalui nutarta rengti vakaras 
su iškilmėmis, tai įvyks vėlai 
rudenį. Išrinkta 5 draugai va
karui surengti.

—-Kliubietis.

— FORD
Išvalo ir suprosija

BILE DRESĘ
Moterų ir Vyrų gĮM 
Siutai ir Kautai

Dykai pasiėmimas 
ir pristatymas. $3.50

Atsineškite su savim ši apgarsinimą

32 N. State St

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo* Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvot skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai Mmoniu yra Usigydo o 
milijonai,dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 3S2 

Hartford, Conn.

Viso išlaidų .... 
Įplaukų

$28.05
$37.75

Pelno liko .... $9.70
Pinigai pasiųsta Bedarbių 

Skyriaus iždininkei p. Jurgelio- 
nieni. y

Rengėjai:
M. Dundulienė, nuo artistų
Juozas Spėti ja, nuo orkestros
F. Sutkus, vakaro vedėjas.

Cicero

Garsinkitės “N-nosew

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, San 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Aatomobilias 
806 W. 81 St Victory 1696

DIDELIS REFRIGERATORIUS 
trimuotas nikelio fittingais. Vidas 
yra erdvus ir daug vietos ant lenty
nų. Visokių spalvų. Specialiai po

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžias Keksus

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

SI 9.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO. 
3621-23 So. Halsted St.

Vakaro bedarbių 
naudai raportas

M. Dundulienės lošėjų grupė 
ir Juozo Spetylos orkestrą su
lošė veikalą “Kerštinga Meilė” 
pereitą gegužės 3 d. Meldažio 
svetainėje.

Kaip artistai taip 
dirbo veltui. Ponas 
suteikė veltui svet.

orkestrą 
Meldažis 
Dienraš-

Raudonos Rožės Pašalpinis 
Kliubas laikys savo pusmetinį 
susirinkimą birželio 5 d. p. 
Lukštienės svetainėje.J Narių 
buvo vidutiniai. Priimta keletą 
naujų aplikacijų, kurios bus ap
svarstytos kitame susirinkime.

Apie ligonius: J. Draugelis 
sirgę 16 savaičių, turėjo nu
laužtą koją. Jau visai sveikas. 
Naujas ligonis p. Juknis, se
nas Cicerietis gyventojas ir

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties. 
Geriausis patarnavimas.

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788

Sav. P. S. Pakštis

Il Copyright Midwest Fotare Service

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalat geros rųšiea it 

vertės, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

' RAMOVA LAUNDRY ' 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Booleratd 9122

, born -
t»HILKt>EUWA

TroHN
1932

AmbiTion 
To BEcoMe 
AN ARTiŠT

Komfortas

Saukite Musų Biznio Ofsią

taipgi prisidės 
prie tikslesnio

SU paribiniu telefonu prie jūsų lovos, yra 
lengva jums pašaukti ir atsakyti telefonu 

visai neišlipant iš lovos. “Extra” telefonas jūsų 
miegamajame kambaryje labai daug prisideda prie 
padidinimo parankumo telefono patarnavimo jū
sų namuose. Pagelbiniai telefon 
prie komforto jūsų seklyčioje i 
darbo jūsų virtuvėje. Kainuoja gi mažai

Mea Ir tolimi elithnc prlekyn, partipInjNl? 
n»l telefono patarnavimu vi* labiau ir la
biau liuoHii nuo netobulumų, klaidų ir 

RUHltrukdymų.

yujiinuiyjĮĮ* ii

Green. Mil! Duona
SURAIKYTA

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

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

new process Bk...
KUGHINSKAS BROS., Savininkai 

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas 

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

PRANE
..............................................  ‘—1

ŠIMAS
DR, A. J. BĘRTASH

■ ■ ’ , ‘
praneša perkėlimą savo ofiso

J

756 W. 35th Strbet/
šiaurrytinis kampas So. Halsted

ir 35th St.
z

Tel. Boulevard 5913 ir 5914

Valandos: 1-2 f. M., 6:30-8:30 P. M.

s.

DR. S. NAIKELIS
perkėlimą savo ofiso ir permainymą

- . telefono į /

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.

Tel. Boulevard ^914 ir 5913

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

SAIORKBO ©N 
two NEW V0R»\ 
PAPERS BEFORE 
HE MAE VMENlY
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Editor P. GRIGAITIS

Mat

DARBININKŲ LAIMĖJIMAS MINNEAPOLISE

Miesto galvos rinkimuose Minneapolise, Minn

KARO SKOLOS

kunigai iš

PAMOKSLAS SU “PRISMOKAIS

NUODĖMĖ savo

KAIP IŠNAIKINTI 
KRIMINALISTUS

valstybinisaukštesne

$8.00 
4.00

ant demokratinio 
tarytum, jie galt sto-

NAUJAS “Kultūros” nu
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen-

tiesų, žmones turėtų dirbtuvėse

SOCIALISTŲ IR KOMUNISTŲ 
KELIAI IR TIKSLAI

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Kalsted St. Chicago,

suteikia 
barzdaškutyklos 
■m komfortą 
■ skutimos 

namie

skurdo, skurdo kol priskurdo iki tol, kad nebetiirėjo pinigą kunigui už patarnavimų užsi* mokėti.Kas tada? Pekla, ugnis, smala ir siera, o ten degsi ir degsi per amžių amžius.. Petras užmigti negali, eina pas kunigėlį ir savo bėdas j arti nori išpasakoti. Kunigas klausia:—Velykinės ar buvai, į parapijų at užsimokėjai?...Petras tyli ir dreba.—Eik lauk, tu bedievi — kunigas suriko ir užtrenkė duris.Petras dabar rengiasi pasijukti velnius su šakėmis ir munšainų gerdamas pratina savo vidurius prie karštų skystimų

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

kad'Europa nusiginkluotų. Sakoma

ne viename pašau- neįvyksta tiek žmog- plėšimų, vagysčių

[Acme-P. W A. Photo]Mrs.. Margaret Summers laikoma Cook pavieto kalėjime ir yra kaltinama tuo, kad nunuodijusi arseniku keturis asmenis. Yra nužiūrėjimų, kad panašiu budu ji nunuodijusi penkiolika kitų asmenų.

Bet pas komunistus, mat, ypatinga “logika”. Tiems 
patiems žodžiams jie duoda vieną prasme, kada eina 
kalba apie jų partiją, ir visai priešingą prasme, kada 
kalbama apie “priešą”.

NAUJItNOS
The Uthuanian Daily Newa

Publiahed Daily Except Sunday by
The Lithuanian Newg Pub. Co., Ine.

1789 South H&lsted Street 
Tetaptame Roosevelt 8500

Vokietijos kancleriui ir užsienių reikalų ministe- 
riui atsilankius Anglijoje, kilo daug kalbų apie tai, kad 
Europos valdžios netolimoje ateityje darysiančios pa
siūlymą likviduoti reparacijas ir karo skolas. Pažan
gesnioji Amerikos visuomenės dalis šitai idėjai prita
ria, nes ji mano, kad kitokiu budu bus sunku pašalinti 
ekonominį krizį, kuris šiandie vargina visą pasaulį.

Kai kas duoda šitokį sumanymą: tegu Jungtinės 
Valstijos kartu su kitoms karą laimėjusioms valsty
bėms pasiūlo, jei ne panaikinti, tai sumažinti karo sko
las tąja' sąlyga 
kad už tą sumanymą stojąs ir prezidentas Hooveris.

Bet AmerikosA nacionalistai jau kelia prieš tai 
triukšmą, šaukdami, kad nėlaimingašis Dėdė Šamas da
bar vėl busiąs tarptautinių politikierių, “nuskriaustas”. 
Jisai karo metu turėjęs traukti iš bėdos Franci ją ir 
Angliją, siųsdamas jom į pagelbą kareivius ir skolin
damas pinigus; o šiandie Europa norinti priversti jį 
užmokėti už jos nusiginklavimą.

Bet kam Dėdei Šamui reikėjo kištis į tą skerdynę? 
Ir jeigu jau jisai į ją įsikišo, tai kodėl jisai neprivertė 
Europą po karo padaryti žmonišką taiką ir nusigink
luoti? Jeigu jisai butų tai padaręs, tai Europa butų 
atsigriebusi ekonomiškai, ir karo skolos butų buvusios 
seniai likviduotos.

Kunigas pamokslus s ir-gi aįrte nuędė- lYies^kalliejp. Klausyk bosb,- ne- streikuok, bažnyčiai aukauk, nors pats ur badausi. Petras

No? 8 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.

talisto autokratija tampa pą- žebota, darbininkai ir visuomene įgyja vis didesnį balių pramones tvarkyme; pagaliais, kapitalistas pasidaro bereikalingas, ir ekonominio gyvenimo šeimininkais pavirsta žmonės.Atmesk šitame procese demokratijų, ir pats socializmo tikslas • pasidaro’ be, prasmės. Kodėl geisti, kad dirbtuvėse šeimininkautų valdžios paskirti valdininkai, o ne tie asmens, kurie dirbtuves statė, didino ir tobulino? Jeigu dirbtuves priklauso privatiniems kapitalistams, tai žmbnės gali pasirinkti, kurięs dirbtuvės prekės yra jiems geresnės; o visai pramonei esant valdžios rankose, žmonės turi imti tokias prekes, kokias jiems teikiasi valdžia duoti. Ir žmonės negali nė kritikuoti valdžių už blogų pramonės vedimų, jeigu šalyje nėra laisvės.Privatinio fabriko darbininkas gali darbų mesti, kuomet jisai jaučiasi savo darbdavio nuskriaustas, ir eiti kitur uždarbio ieškoti. O jeigu visi fabrikai priklauso valdžiai, tai darbininkui nebelieka nė šitos progos pasitraukti nuo nepakenčiamo darbdavio ir eiti pas ki-
Ekono- blogu- nc tik ekonominio

Rašo Dr. A. Montvidas.Jei kriminalistais skaityti visus tuos, kurie šnapsų geria, meluoja, romansuoja, šventadieniais biznį daro ir užsiima viskuo kitu kaip naturališ- kiems išpuola, nors rėformis- tams ir dorininkanis tai ir nepatinka, tai visus gyventojus į kalėjimų reikėtų sukišti. Pirmiausia ten patektų kongres- manai ir metodistų1 kunigai. Kaip įstatymų leidėjai* ir ku- nytojai nekalbėtų, padorus gyventojai moka atskirti, kurie įstatymai pildytini ir kurie ne, kas yra blogas ir kas geras prasižengimas. NorS ir jokių įstatymų nebūtų, jie numano, kas yra krirtiinalistas ir kas ne.Turbut, lio krašte žudysčių, keršto aktų, grųsinimų ir kitokių prasižengimų, kaip Amerikoj, Viso pasaulio spauda apie tai rašo, šios šalies laikraščiai, žurnalai sakyklų; advokatų, gubernatorių konferencijos; visokios organizacijos ir atskiri asmens —visi riša prasižengimų problemų. Nemaža knygų tame klausime parašyta. Tūli universitetai net kursus įsteigė kriminalistų susekimui ir išnaikinimui. Inžinierius Hoover net komisijų paskyrė ištiri- mui, kodėl žmonės tokie nedori liko.Visokie plepcriai sakosi ži
lių, kodėl prasižengimai padaugėjo. Vieni meta kaltę pasauliniam karui, kiti nedarbui, treti įstatymų perviršiui,1 ketvirti prohibicijai, penkti bedievybei, šešti Dievo koronel ir t. t. Pagrindinių priėžhsčių, be abejo, yra daug ir jos negreitai dings. Gal da ’ ir daugiau jų! atsirasti. Ječihus gyventojams kriminalistų"' skait- liėus dėjimas ir jų I įvairus aktai ne visuomet yra1 džiuginantis dalykas; Kartais jie tu- ri’išrokatimų apšattgoti savo gyvybę; * iMntų ii* garbę/ Pasitikėti 1 policija paprastai nega- |lima, nC8 jos mažai, ne visuomet policistas gali laiku pribūti, o kartaiss jis yfra susidraugavęs su kriminalistu, arba* jo bijo.'Mat tūli kriminalistai'turi privilegijų ir jei poli- cistas trukdys jų darbų, jis gali vietos netekti.Netoli‘ylai kriminalistai yra apsiginklavę • tinkamai darbkii'. Viehiems ^užtėnka re- votvėrių? kitiems teikia bombų, trumpais vamzdžiais šautuvų, šatrjamųjų mašinų, kiti* kasvaidžių ar ko kito. Jie visuomet apsirūpina tokiais ginklais, kurie reikalingi. Tiesa; esama * įvairių įstatymų prieš ginklų nešiojimų, turėjimų, pardavimų* vartojimų, |Negi eis žmogus banko plyšti apsiginklavęs dalgiu. Jei gink* Jai visai nebūtų dirbam), parduodami, pavagiami arba kųip nors pųnietųmi ir k|to randa’ 
nii>kjiipįinalista^|s tedarytų pavojinga. Vienok, manau, jie lt tuoirtet išeitį atrastų. Bombas ir tūtos tobulesnes rųšlcs ginklus jie jau ir dabar patys pasidirba. Juk ir prohibicijų įvedus tikėtasi, kad bravorams sustojus dirbti alkoholi-

rtittš gėrimus gyventojai turės vandeniu ir pienu baliuose urzintis. Trumpu laiku net tamsiausios bobps išmoko ir degtinę, ir alų, ir vynų daryti. Jždraudus ginklus parduoti r pirkti jų darymas prasidės namuose. Ir jie bus taip įvairus, kaip naminė degtinė. Gali juti ir pavojingesni, negu dirbtuvėse padirbtieji.Mano manymu, ginklų pirk- i reikėtų leisti visiems. Gal nebloga butų išleidus įstatymų, kad kiekvienas šauti galintis pilietis nešiotus bent du revolveriu, turėtų šaujamų mašinų automobiliuje ir laikytų mažo kalibro kanuolę ir porų ar trejetų granatų namie. Gubernatorių suvažiavimas arba pats prezidentas galėtų paskirti ekspertų komisijų iš- dirbimui plano, kaip piliečius apginluoti. Tinkamais muštrais juos galima butų išlavinti tinkamo ginklų vartojimo. Reikale daugelis jų ir karau tiktų. Tuomet man ir kitiems patriotams neprisieitų susirūpinti armijos ir laivyno stoviu. Musų neoficialė kariuomenė butų skaitlingesnė už oficialę, ir nusiginlavimo konferencijose bei tautų lygoj musų pozicija išrodytų taiki. . .Kriminalistai policijos bijo tik tiek, kiek ji ginkluota. Atimk iš jos ginklus, tai ir paprasti kišianvagiai jų pirštais užbadys. Kriminalistai turi jiems reikalingus • ginklus ir visuomet turės, neatsižvelgiant į jokius patvarkymus ir įstatymus. Jiems lengva yra siausti, kuomet kiti gyventojai yra nuginkluoti. Jeigu jie žinotų, kad kiekvienas turi ginklų kišenėj, autoinobiliuj ir namie, jų drųsa ir herojizmas susimirktų. Vargiai nors vienas jų išgyventų mėnesį nenušautas| Gyvais likusieji greitai patė- mytų, kad prasižengimais gyventi neverta.Visiems, gyventojams pradėjus ginkluotas, atsidarytų amunicijos dirbtuvės ir dalinai jš- sirjštų bedarbėj klausimas?

Lietuvoje Petruku' kunigas katečhizhio mokiiio. Petrukas dažinojo, kad yra tiktai vienas Ponas Dievas, o nuodėmių 1h- bai daug. Nuskinsi pono obuolį, užmigsi kiaules beganydamas, pasiimsi* dupilos šmotelį kai niekas nemato — tai vis nuodėmė,. griekas. Negerai kalbesį apie savo ponų dar di- desųis griėkas, žodžiu sakant, nuodėmių labai daug, ovėliaus dar daugiais priviso: turi gųrbįnt į vaįdqnus, paanin- kautjJįuteriaut^ ir’Jlt/ — o" ne, taiRiūoUpinė. 'T* Alherikoje Petras skurdžiai gyveno.šaky d am

“Vilniaus žodyje” dr. D. Alseika toliau s tęsia savo diskusijas apie kovų tarpe kapitalizmo, demokratijos ir komunizmo. Jisai taip pat, kaip ir Romos papa, yra “nepatenkintas” kapitalizmu; bet kuomet Pins XI siūlo pataisyti kapitalizmų su “krikščioniškų principų” pa- gęlba, tai Vilniaus liberalas mato išganymų demokratijoje.Dabartiniu laiku, Alseikos nuomone, eina kova tarp dviejų jėgų: demokratijos ir komunizmo. Demokratija, girdi, nurodo vienų kelių, o komunizmas kitų. Kurį šitų dviejų kelių pasirinks pasaulis? Į tai “V. žodžio” rašytojas atsako:“Kur liaudis dar tamsi, kur kapitalistai ir jų šalininkai naikina demokratinę tvarkų, gilina ekonominę suirutę, neleidžia žmonėms patiems išmokti visuomenės reikalus tvarkyti, ten gali prieiti prie komunistų diktatūros, bet ji neįvykdoma tuose kraštuose, kur kultūra aukštai pakilusi ir stipri demokratija.”Gerai — na, o kas paskui? Kuomet nekultūringose šalyse komunistai paims viršų ir įsteigs savo diktatūrų, tai ar jau bus pasaulio galas? Reikia manyt, kad ne. Ir tamsi liaudis amžinai tamsi nepasiliks. Net ir patekusi po komunistų diktatūra, ji laikui bėgant ims geriau suprasti savo reikalus ir kultureti. O tai, sulig Alseikos tezių, kad kultūringiems žmonėms komunistų diktatūra yra nepriimtina, prie diktatūros nWėrtimo.Tuomet demokratija jau bus visur. Bet ar tai pašalins dabartines kapitalizmo ydas? Aišku, kad ne. Demokratija yra tam tikra valdžios sistema, bet ne ekonominė tvarka, minioms visuomenės mams pašalinti reikia politinio, bet ir programaTokį programų teikia socializmas, kuris vienoje pusėje stoja už žmonių valdžią, (demokratiją) valstybėje, antroje — už gamybos priemonių su- visuomeniniirfą.Dr. Alseikai, kuris mato kapitalizmo neteisingumą ir nedori diktatūros, turėtų, rodos, būti nuosakus dalykas pažvelgti, ar socializmas neduoda atsakymo į jo 'klausimų apie išeitį iš dabartinių visuomenės bėdų. Bet Vilniaus lietuvių liberalų vadas Šito logiško žinks- nio nedaro. Jisai yra nusistatęs prieš socializmų ir todėl jisai nelaiko reikalinga nė susipažinti su juo. Nežiūrint j tai, kad socialistinis judėjimus beveik visose pramoningose Europos šalyse šiandie yra galingiausia politinė jėga, Alseika nepripažįsta jam beveik jokios reikšmes. Jisai “apsidirba” su juo- vienu sakiniu:'“Socialistai tikslą turi visiškai tokį pat, kaip ir komunistai, bet tebestovi ant demokratinio kelio.”Tai yra neprotaujančio žmogaus pasaka. ’ Girdi, socialistai f tebestovi kelio, včti ant kokio kitokio kelio! k Nuo to laiko, < kai pr^idėju
Hų), socialistai visą laikų '* tik demokratijos keliu, — kur tas kelias nebuvo j iems užkirstas. Tose šalyse, kur viešpatavo despotizmas, socialistai Šaukė

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jos žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas) ♦ draugijos 
klaida, kurios* niekai neat
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovi
mas saListėririe tuo jaus ri|* 
naikipa dvokiantį kvapą ir 
sustabdo * įdegimą.< Varto -

Pramonės demokratizacija yra socialistų tikslas, o.pramonės biurokratizacija yra komur nistų l|kslas. ?Socialistai norį šalę politinėj laisvės iškovoti darbininkams ir ekohominę laisvę. O komunistai pirma atima darbininkams ekonominę laisvę, k!ad paskui jie galėtų juos paversti ir ekonominiais savo vergais.Alseika, kaip ir kiti liberalai, nori ‘ demokratijos tiktai politikoje. O ekonomijoje jiems yra geras kapitalizmas, nors laiks' nuo laiko jie jam ir “duoda vėjo”, kubmet praSthi einą biznis^

Komunistinė opozicija (arba “skloka”) baisiai su
pyko ant bimbininkų, kam jie prikaišioja jai/ kad jos 
raštus kartais pacituoja “fašistų ir socialfašistų laik
raščiai”. Savo Bule tinę ji sako šitokį pamokslą:

“Bimbiniai, žinoma, klausimą stato demago
giškai. Jie tauškia, kad jeigu mus citavo priešų 
spauda, tai jau, esą, iš to ‘aišku’, kad Opozicija 
‘eina velniop’. Bet ištikro, tai ne Opozicija ‘eina 
velniop’, o bimbinių protąs. Del pavyzdžio,’kas gir
dėjo atkaklesnį buržuazijos organą, kaip N. Y. 
‘Timest? Betgi iš jo pats Bimba ne syki sėmė ‘iš
mintį’ apie Sovietų Sąjungos atsiekimuš. Tas laik
raštis ne sykį ir ne du yra išgyręs Staliną, Molo
tovą, Kalininą ir kitus Sovietų Sąjungos vadus; 
citavęs jų kalbas, rašęs jų biografijas. Ar tai reiš
kia, kad tie bolševikai jau eina ‘velniop’, jeigu prie
šų spauda tankiai juos pagiria? Ar tai ir pati So
vietų Sąjunga ‘eina velniop’, jeigu kapitalistų spau
da ne sykį ją statė pavyzdžiu net visam kapitalis- 

, tiniam pasauliui? Taip tvirtint tegali tik nepatai
somi šaldrog —- arba sutrūniję demagogai!” 
Vadinasi, kad drožė, tai drožė.

' Butkus, kuris šitokiais gražiais komplimentais vaiši
na bimbininkus, per daugelį metų su pastaraisiais dir
bo kartu, “vienijo proletariatą* ir plUtįo kitaip manan- 
čfus žmones. ' z /

j Jisai ’ šiandie jau supranta, kad'citata ir net p^gy/ 
rimas priešų spaudoje pats savaime nėra blogumo įro
dymas. Protaujantiems žmonėms to nereikėtų M aiš
kinti, nes juk dažnai tenka* girdėti tokių pasakymų, kad 
tą ir tą žmogų “net' ir jo priešai gerbia”, ir niekus ne
mano, kad toki žodžiai minimam žmogui reikštų paže
minimą. • *

derson. Jisai yra Farmer-Labor partijos centro komi
teto pirmininkas Minnesotos valstijoje.

Šis darbininkų laimėjimas yra antras Mmneapoliso 
istorijoje. 1916 metais to miesto meru buvo išrinktas 
socialistas Thomas Van Lear.

Pasirodo, kad, jeigu pas darbininkus atsiranda pa
siryžimas, tai jie nugali kapitalistines partijas. Bet su 
Amerikos darbininkais yra ta bėda, kad jiems trūksta 
kantrybės ir ištvermės kovoti. • Laimėję vieną pergalę, 
jie dažniausia “ilsisi” tol, kol priešas vėl atima jų pozi
cijas.

Sėkmingai kovai turi būt stipri organizacija. Ame
rikos darbininkai privalo vienytis.

kitę f jį kasdic. Lambert 
Pharmacal Co.. St. Louis,

U&isakymo kaina:
Chicagoje — Dąlta:

Metama .................................
Pusei metu
Trims mėnesiams ......-----
Dviem mėnesiams
Vienam mtaesiul

Chicagoj per iineUotojus:
Viena kopija----------------
Savaitei

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltus

Metams ___________   $7.00
Pusei metu 8.50
Trims minusiame ........................1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur nisieniuose 
(Atpiginta)

Metams — ..................... $8.00
Pusei' metų----- .2.......^.,--------  4.00
Trims mėnesiams ••♦•••••••••••••■•e* 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

despotizmas butų nuverstas ir liūtų įvesta demokratinė tvarka. Tenai, kur demokratija jau yra, socialistai stengiasi ją sustiprinti ir išplėsti ir demoftrar tijos- priemonėmis jie kovoja už socialinius ir ekonominius savo tikslus.Demokratija yra socialistams ne tiktai kelias, bet. ir. tikslas. Ir ne tik laikinas tikslas, bet ir galutinas siekimas, nes tik socializmo tvarkoje gali būt pilnai įvykinta demokratija. Socializmas yra politinė demokratija plius industrinė demokratija. Be socializmo gali būt demokratija tiktai politikoje, bet kuomet ekonomine tvarka nėra demokratiška, tai ir politine demokratija veikia tiktai dalinai (kaip kad mes šiandie matome kapitalistinėse valstybėse) arba kartais ir visai neveikia (kaip fašizmo valdžioje).Antra vertus, be politinės demokratijos negali būti demokratinės tvarkos ir ekonomijoje. Pavyzdžiui, imkime komunistų valdomų Rusiją: nors tenai ne privatinis kapitalas valdo pramonę, tečiaus darbininkai fabrikuose yra taip prispausti ir suvaržyti, kaip kitąsyk būdavo baudžiauninkai. Ir kol Rusijos valdžia bus diktatoriška, tol jos darbininkai ekonomiškos laisvės neturės.Taigi čia matome, kokią nesąmonę Alseika parašė, sakydamas, kad socialistų tikslas esąs “visiškai toks pat”, kaip ir komunistų. Jis yra ne visiškai toks pat, bet visiškai priešingas. Komunistai stoja už tai, kad pramonę, žemę ir jos turtus turėtų savo rankose valdžia. Vietoje privatinio kapitalizmo, jie. steigia valstybinį kapitalizmą. Bet kapitalizmas nėra ekonominė sistema už privatinį kapitalizmą, jisai yra žemesnė forma. Kur'privatinėse rankose dar nėra susirinkę pakankamai kapitalų,- tenai pramones kuria savo lėšomis arba padeda kurti valdžia. Taip, sakysime, prieškarinėje Rusijoje valdžia buvo įdėjusi daug pinigų į didžiąsias dirbtuves. Jeigu valdžiai trūksta pinigų, tai ji duoda koncesijas užsienių kapitalistams.Rusijos komunistai išbandė abu šituodu budu: dar Leninui gyvenant, ji siūlė koncesijas Amerikds ir kitų šalių piniguočiams, kad jie steigtų Rusijoje naujas įmones.: O senąją pramonę, kiek jos dar buvo išlikę po pilietinio karo, paėmė į savo rankas pati valdžia. Bet koncesijų politika, dėl ypatingų politinių sąlygų Rusijoje, rezultatų nedavė. Taigi sovietai galų gale ryžosi patys pramonę statyt.ŠiŠ valstybinis Rusijos kapitalizmas rengia dirvą privatiniam kapitalizmui.Tuo tarpu koks yra socialistų tikslas ?Socialistai negalvoja apie socializmo įvedimų tenai, kur dar nė privatinis kapitalizmas nėra išsivystęs. Privatinio , kapitalizmo sistemoje jie kovoja už darbininkų reikalus ' dirbtuvėse: kad butų geresnis atlyginimas už darbų ir kad darbo sąlygų nustatyme darbininkai turėtų balsų; Tolinus socialistai reikalauja, kad pramonės daly- ' kuose turėtų balsą ir visuomenė, Paskutinis \ žinksnis yra prarpončs periiminias J visuomenes pankas ir joą toks su- MpkyjpK ! kad ( ją lyąlcfetų kurjeĄjps, prpdulSus1' vartojau }■• Taip, ' kaip1 valstybėje' pirmiausia būva susiaurinta karaliaus valdžia# paękui ji, tampa yįsąi panaikintai ir krašto valdovu pasidaro žmones, taip ir žmones į revoliuciją, Ikad1 pramonė j e — privatinio *kapl*
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Du Southwest Bankai 
. Susijungė

Depozitorių pinigai garantuoti

^Liberty Trust and Savings 
Bank prie Roosevelt road ir 
Kedžie avenue vakar dienų 
prijungė j save State Savings 
Bank and Trust Gompany, ku
ri randasi tojcvpačioje apylin
kėje. Tuo budu susidaro ka
pitalas sumoje $14,000,(K)0, vi
siškai apsaugojantis depozito
rių įdėlius ir garantuojantis 
pilnų saugumų, kaip praneša 
tų bankų autoritetai.

Liberty Trust 
teresus surištus 
tional Bank of 
po prijungimo į 
no bankų dabar
lijono dolerių resursų.

State Savings Bank, kurį įsi
jungė Liberty Trust Bankas, 
buvo vienas iš tolimųjų Fore- 
mano bankų filijų; dabar Li
berty Bank yra pilnas to ban
ko savininkas, ir perėmė vi
sus jo namus ir kitas nuosa
vybes, ir to banko kostume- 
riams išduos savo naujas pa-

Bank, Brainerd State #Bank, 
Bryn Mawr State Bank, Chat- 
ham State Bank, Chicago Lawn 
State Bank, Elslon State Bank, 
Ridge State Bank, Stony and 
State Savings Bank, West 
Englewood Trust and Savings 
Bank, West Highland State 
Bank, West Lawn Trust and 
Savings Bank.

Bankų laikinas uždarymas 
turįs tikslo apsaugoti depozi
torių ir stockholdcrių intere
sus. Esu tikima, kad depozi- 
toriams ir stockholderiams bus 
išmokėta pilnumoj.

Wisconsin “karas”
Illinois

su

Bank turi in- 
su First Na- 

Chicago, kurs 
save Forcma- 
tiiri netoli bi-

Nuo šiol ^susitarta laikytis 
karo paliaubų toje prasmėje, 
kad motoriniai trokai, įvažia
vę iš Illinois valstijos į Wis- 
consin valstijų nebebus areš
tuojami, kol Supreme court of 
Wisconsin išspręs bylų.

Dalykas tame, kad Wiscon- 
sin valstija nesenai išleido įsta
tymų, kad bile motorinis tro-

kas, įvažiavęs iš kitos valstijos 
daugiau kaip vienų kartą per 
metus, turi užsidėti Wisconsin 
valstijos lentelę (license plate). 
Nepildantieji to parėdymo bu
vo areštuojami.

Illinois valstija atsilyginimui 
pradėjo areštuoti Wisconsin 
draiverius, kol šie išsiims Illi
nois license platės. Galop abi 
valstijos susitarė padaryti “ka
ro paliaubas’’ ir atiduoti bylą 
Wisconsin aukščiausiam teis
mui. Wisconsin suliko grąžin
ti Illniois valstijai visas “kon- 

surinktas formoj 
drai vėrių.

to “karo“ 
Pasirodo, 
laimėjusi, 
atvažiuoja

c
Ofiso tel. Lafayette 7337
Res. tę|. Hyde Park 3395

• Dr. Susan A. Slakis
VAIKŲ SPECIALISTĖ

/ 4145 Archer Avenue 
(kampasVSo. Francisco)

Vai.: 10 iki 12 A. M., 4 iki 7 P.
Sercdomis ir nedėliomis pagal susitarimą

M

Garsinkitės “N-nose”

tribucijas” 
pabaudų iš Illinois

Kuri valstija iš 
daugiau laimėjo? 
kad Wisconsin bus 
nes iš Wisconsin
į Illinois tris kartus daugiau 
vežimų, negu iš Illinois važiuo
ja į Wisconsin;

V
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NAUJIENAS
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To prašo Lietuvosžmonės r
pataria Lietuvos bankai •
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Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur: SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS, 
atlieku 
ki t u s fotografo 
darbus: 
metų

Taipgi 
visokius

turiu 25 
patyrimą.

, Grabiniai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Pranelkit ii anksto telefonui

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street
“F" ..... ,

Graboriai

Lietuviai Gydytojai
DR« T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue •

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

iki 12 dieną. “
Telephonai dieną ir naktj Virginia

2 iki
10

0036

Rez, 6600 South Artesidn Avenue 
Phone Prospect 6659 • 

' Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

—.......u.-.... .... ..................— ... .......... .
-------- O--------

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos menesio 

pabaigoj.

įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHEkMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. Phone Fairfaz 6353

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

--------- o---------

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mitivaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Liberty Bank turi apie $f(),- 
000,000 ir State Savings Bank 
turi $1,800,000; tokiu budu da
bar Liberty Trust and Savings 
Bank turi $14,000,000 ir atsa
ko už visas operacijas.

John Bain bankai laikinai 
uždare duris

Vakar laikinai uždarė duris 
dvylika John Bain bankų, tu
rinčių kapitalo sumoje $16,- 
(KK),(MK). Uždarymo priežastis 
esanti ta, kad didiesiems ban
kams besijungiant, publikoj ki
lo nerimo ir daugelis bandė 
savo įdėlius išsiimti. Užsidarę 
bankai yra šie: r

Armitagc State Bank, Au
burn Park Trust and Savings

------- o-------

KAZIMIERAS ABARAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 8 dieną, 4:15 valandą ry
te. 1931 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Vilniaus rėdyboj, 
Švenčionių apskr., Daugėliškio pa
rap., Pirmo Mikolavo kairiu. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Scholastiką, po tėvais Zagorską, 
dukterį Teresę, brolį Julijoną, 
brolienę Reginą ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Jurgį ir seserį Julijo
ną ’ir gimines. Velionis buvo na
rys Unity Klubo. Kūnas pašar
votas? randasic 1745 W. 44th St., 
tel. P,oulcvard 8145.

Laidotuvės įvyks Ketverge, bir
želio 1 1 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos Už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Abara
vičiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Brolienė , ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rins Ežcrskis, Tel. Blvd. 9277.

BRONISLOVAS TRUNSA

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 dieną, 8:45 valandą va
kare 1931 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Alytaus apskr., 
Alovės parap., Pavartčnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 19 metų. Pa
liko dideliame nuliudime seserį 
Pauliną Atkočiunicnę, dvi pusse
seres—Karoliną Kiškunienę ir Tė- 

, klę Pasnekienę. du pusbrolius— 
Feliksą ir Julijoną Miseliunus ir 
gimines, o Lietuvoj motinėlę Oną, 
du brolius—Joną ir Boleslovą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1410 
So. 4 9th Court, Cicero.

Laidotuvė^ įvyks ketverge, bir
želio 1 1 dieną, 8 vai. ryte iŠ Eu- 
deikio koplyčios bus nulydėtas į 

. šv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Bronislovo Trun- 

sa giminės, draugai ir pažįstami 
! esat nuoširdžiai kviečiami daly

vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą 
kin,imą>

Nuliūdę liekame,

Sesuo, Pusseserės, 
ir

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

ir atsisvci-

Pusbroliai 
Giminės.

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

3307 Auburn Avė/
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. ?3rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

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

2400 W. Madison St>
Vai.: 1 iki 3. po pietų. 6 įki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Bfunsvick 0597

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius if 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu? visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

, BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Ct

-------o-------
Namų Tel. Ravenjwood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė.
(kampa* North ir Damen Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
Utara., Ketv. ir Subatomis 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
Nedėliomis pagal susitarimą ,

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3ht Street 
, * * •

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
Širdies. PlauCių, Inkstų ir Kraujo pakriki
mai sekminsai gydomi. Taipgi Akių, Ausų.

Nosies ir Gerklės 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurgas, OsteopstM 

4407-0 North Kėdelė Are.
Tel. Independence 0033

Valandos: 9 ryto iki 1 dienos. Vak. 6 iki 9.

♦..........Imi.........................r-...................... ............

Lietuvės Akušerės

v Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandbs:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. "Chicago, III.

Advokatai

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Vktory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

’ 9 vai. vakare

___ . tesa?š
Akių Gydytojai

nagai

Pusbroliai ir Pusseserės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Skudas, tel. Roosevelt 7532.

*

t

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į na\iją vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

.... Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 44JI 
Valandos: ntt6 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta •* 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

MAGDALENA GAUSIENĖ

Po tėvais Jasinskaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu bir
želio 7 dieną. 12:40 valandą po 
pietų 1931 m., sulaukus pusę am
žiaus. gimus Vilkaviškio apskr.. 
Bartininkų parap.. Paraužių kai
me. Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Juozapą. 2 sūnūs—Joną ir Ka
zimierą. pusbrolį Adomą Vaine- 
vičią ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 12246 So. Union Av„ 
West Pullman, III.

Laidotuvės įvyks seredoj. bir
želio 10 dieną, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Magdalenos Gau
sienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sunai, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

KAZIMIERAS BLUŽAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 dieną, 7:45 valandą ryto 
1931 m., sulaukęs 51 metų am
žiaus, gimęs Gaigalaičių kaime, 
šidlavos parapijoj. Amerikoj iš
gyveno 32 metus. Paliko didelia
me nuliudime pusbrolius Joną 
Karušą, Joe Daktarą, keturias pus- 
seseris ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi Skudo koplyčioj, 718 
W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, birž. 
11 dieną, 8:30 vai. ryto iš Sku
do koplyčios į Dievo Apvcizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Blužo 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

KOSTANTAS REKSNIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 dieną, 10 valandą vaka
re 1931 m., sulaukęs 3 7 metų 
amžiaus, gimęs Janušaučiznos kai
me, Daugėliškio parap., Švenčio
nių apskr., Vilniaus rėd. Paliko 
dideliame nuliudime brolį xKazimie- 
rq* .
roniką, Elzbietą ir Anelę, brolį 
Jurgį, du švogerius ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi L J. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46th 
Street.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 13 dieną, 8 vai. ryte iš ko
plyčios į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Kostanto Rėksnio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, ,

Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius L J. Zolp, tel. Boulevard 
5203.

S. 'M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR. BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

o Lietuvoje—tris seseris—Ve-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnąuju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, /svaigimo, 
a k iii aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 

112’vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146

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

A. A. 0US
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Sotie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0333 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 faL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Viatory 0563

- Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarų., Ketv. ir Subatos vak- 
Vasalle-j-Pan., Ser. ir Pėtnyčioi % rak.

ryto
J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Agnės Depz-Deciene
Po tėvais KAŠPUTAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 8 dieną, 7 valandą vakare 1931 
m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Upynos kaime, Upynos parap., Tau
ragės apskr. Amerikoj išgyvenu 42 metus. Paliko dideliame nuliudime du 
sūnūs—Franctškų ir Jurgj, dvi dukteris—Jadvygą ir Prancišką, brolį An
taną Kasputį, seserį Stanislava Gutienę, o Lietuvoj—st|ėrį Johanną Kas- 
putaitę ir brolį FranciŠkų'ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 1333 So. 

z 49th Avė., Ciceru. I
Laidotuvės įvyks petnyčioj, birelio 12 dieną, 8 va|. ryte iŠ namų 

į šv. Antano parapijoj bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus nulydėta į 'Šv. Kazimiero kapines. .

Visi A. A. Agnes Depz giminės, draugai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

SUNAI. DUKTERYS, BROLIS, SESUO ir GIMINĖS.
• Laidotuvėse patarnaują graborius L J. ZOLP, tel. Boulevard 5203.

- j . * * ______ Į _________»«e V"**. •*. w **

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2-—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Iki 3 vai. kortuose — ano 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų PulL 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St 
Ke t vergais ofisai uždaryti.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse pątarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gd- 

bų iŠdirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088 
i.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dėntistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

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

JOllIl ikUCIlillSKaS
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552' 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St. z ■ 
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

»

8

Phone Boulevard 7042

TAI? P *7 TQJLr V JLėjuJuiiljlLO

Dėntistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

yį MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4Sr DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, ąinip4|ingą ir ramų į 
patarnavimu ^kuomet jis įrraTUbkušiįi ^ėjfcĄliiigaš’J 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI »

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Vul TMonalt YARDS 1741 «, 1742 7

5

Duokite savo akis išegzaminuoti/

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMĖTRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

DR, J. X KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Saite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Liaoitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos ? iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti '

Įvairus Gydytojai
Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo iki 12 vai. diehoš ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

„i,I.,i,'ii 'V/ŽmĮįMft l

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

Tel. Kenwood 5107 \
VALANDOS:

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

į apart šventadienio ic' ketvirtadienio \ f
.......... . m............... .......... H...... . ■ «

Phone Canal 6222

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

Valandos: L—3 it 7—8 
Sercdomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmoąd Street

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

i Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. \ I

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. • “ - -
1025 W. Ibth St„ netoli

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tZ» St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Td. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

> OFISAS
4729 .South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
/ OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki T 2 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
j, vai. po pietų ir nuo 7 iki 8*30 vai.po pietų ir nuo 7 iki t 

vakaro. Nedšl. nuo 10 iki 12 v. dieną
Phone Midway 2880

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS

Ofisas vtdurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Washington St. 

' Cor. Wasbington and Clafk SU.
Ofiso Tėl. Central 29 71

Namų Tel. Hyde Park '3395

THIINT R RIYRtYttNJ VllPk !>• I>VjKIjJBiIN
(John Bagdžjunast Bordrn) 
LIETUVIS ADVbKATAS 

'105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W, 22nd St, nuo 6^9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St Room 730 
Tel. Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8526
.... ........................      ' 'iii .,į„, , 4‘ia

Paul M. Adomaitis 
Advokatas

Ofisas' vidurmlestyje
Room 2414 f

One North La SaHe HUgi V

Vai 9-4

nli i      ne 

J08EPH J. GRISK 
Lietuvią Advokatas 

4631 So. Ashland Ava, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockmell St, 
JeL Republic 9723.

l
ą



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Univer s a 1 State 
Bank paskelbė eks- 

tra-dividendus
Geras biznio stovis.*

stako”, o 
rengiasi pa-

bankas, ku- 
So. Halsted

Vakar vakare Univcrsal State 
Banko direktoriai laikė savo 
mėnesinį susirinkimą ir, ka
dangi pasirodė, kad banko biz
nis atnešė daugiaus negu pa
prastą pelną, tai direktoriai 
nutarė paskelbti ekstra-ttiui- 
dėmius savo šėrininkams. Šiais 
liesais laikais tai bus smagi 
žinia tiems žmonėms, kurie lu- 

r ri minėtojo banko 
ypač tiems, kurie 
imti “vakeišiną”.

Univcrsal State 
ris rdndasi prie
ir 33 gg., yra stipri ir įsigyve
nusi bankinė įstaiga, daranti 
biznį daugiausia tarpe lietu
vių, bet turinti ryšių ir šiaip 
su geromis firmomis. Jo pini
gai visuomet yra įdedami į 
saugius investmentus, kurie 
duoda gerą nuošimtį.

Paklausus banko kasicriaus, 
p. Šukio, ar tiesa, kad Univer- 
sal State bankas nutarė savo 
stock-holderiams duoti ekstra- 
dividendus, jisai atsakė: “Taip, 
nutarė. Apart paprastų divi
dendų, kuriuos musų banko 
šėrininkai jau gavo šiemet, jie 
dabar gaus dar ir 3% ekstra 
dividendų. Aš manau, kad, va
sarai atėjus, šis pelno pasky
rimas musų dalininkams bus 
malonus siurpryzas.”

Žinoma, kad bus. Jei butų 
daugiaus tokių biznių, kurie 
padaro šitokius pelnus, tai vi
siems laikai pagerėtų.

Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn 

darbuotę.
Choras vakacijų dar nciima 

ir laikys praktikas per visų 
birželio mėnesį, taigi visi cho
ro nariai ir narės lankykimės 
ant praktikų. Taipgi ir nauji 
nariai-rės kviečiami prisidėt 
prie Chic. Liet. Choro.

Agurkai
Dabar Choras pradėjo

kytis labai gražių ir juokingų 
trijų veiksmų operetę “Agur
kai”; vertimas iš anglų kal
bos, išvertė p. Bukšnaitis. Ope
retė “Agurkai” manoma sta
tyt scenoje pradžioj ateinan
čio sezono, tai bus choro se
zono atidarymas.

mo-

Piknikas
šeštadienio vakare birželio 

27 d. kaip 6 vai. Choras rengia 
naktinj piknikų su laimėji
mais. Bus laimėjimas Fordo 
automobilio. Bilietų galima 
gaut pas kiekvienų choro na- 
rį-rę. Piknikas įvyks buvu
siam černausko darže, dabar 
vadinasi “Birutės” Parke, Jus- 
tice Park, III. »

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė 
CHICAGO, ILL.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲTr MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatižtoą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO- VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto J 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 yaL 

. 4200 Wm 26 Su kampas Keeler Avė TeL Crawford 5573
10 rvto iki 1

Susirinkimas
Pirmadienyje, Liepos 6 d, 

kaip 8 vai. vakare bus visuo
tinas choro narių ir rėmėjų 
susirinkimas. ’Bns išduotas iš 
pęreito sezono choro veikimo 
raportas, atskaitos ir 1.1.

Taipgi bus renkama choro 
valdyba ir komisijos dėl 
nančio sezono. »

atei-

V akacijos
Liepos ir rugpiutis mėnesiai 

bus vakacijom ir jau žino
ma po vakacijų choras vėl 
imsis už darbo, tai yra reng
tis prie “Agurkų”. Beje, va
kacijų laiku choras mano su
rengi išvažiavimą, kur nors į 
maudynes.

Taigi kaip numatoma Chi
cagos Liet u viii Choras Pirmyn 
dirba rimtą ir gražų tarpe

Antančlis.

Lietuvių Valanda
Pavasaris daro savo įtaka į 

žmogų, tad ir radio programai, 
i kuriuos duoda Jos. Budriko kor
poracija lyg dar gyvesni ir 
gražesni darosi. Gražaus įspūd
žio darė sekmadienio progra
mas iš stoties WCFL nuo 1 
iki 2 vai. po pietų. Ir nestebė
tina, nes Budriko valandoje 
visados dalyvauja geriausios 
musų daininipkų pajėgos kaip 
moterų, taip ir vyrų.

ŠJ sykį gražiai dainavo po
nią Elena Rakauskienė— sop
rano. Ji visados dainuoja su 'tik 
r u jausmu, taip sakant, gy
vena dainoje. Solo ir duetai 
jauno baritono Stasio Rimkaus 
ir artisto Juozo Olšausko grar- 
žiai ir jausmingai skambėjo. 
Ypatingai Olšauskas su kank- 
lėmisz y^a • nepamainomas. O 
Budriko radio orkestras? Kas 
nėra patenkintas tokiu šauniu 
orkestro grojimu.

Budriko valanda visais atž
vilgiais yra šauni. Reikia dar 
pastebėti, kad pereitų subatos 
naktį 12:45 Budrikas davė spe
ciali lietuvių gražų programų 
visų valandų iš stoties W9XAA. 
ant trumpų bangų į visų pa
saulį: Europą, Pietinę Ameri- 
kų ir t. t. ,

Gaila, kad paprastos radios 
negali gauti ant trumpųjų 
bangų Budriko leidžiamų spe
cialių programų kas pirmų su
batos naktį kiekvieno mėnesio. 
Tai yra bandymas tiesioginiai 
pasekti Lietuvą, ir kitas šalis. 
Geriausio pasisekimo Budrikui.

Viekšniečių išvažia 
vintas

Birželio 14 d. Viekšniečių 
Kliubas rengia, išvažiavimų, ku
ris įvyks prie 87 ir Spring 
St., Bausio darže.

Viekšniečių Kliubas užprašo 
visus, kurie tik jam prijaučia
te, dalyvauti jo išvažiavime. 
Viekšniečiai stengsis visus pa<- 
tenkinti kuo geriausia ir tin
kamiausia. Važiuodami j išva
žiavimų, jokių saldžių ...gėrimų 
nesi vežkite, kadangi ten rasite 
tokių gėrimų^ kokių šiais lai
kais įgalima gauti.

te

•v»-, r-• •» Q J T *

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Kaip žinia, šiemet Janitorių 
Kliubas stapo sulaikytas nuo 
veikimo. Jis jokių išvažiavimų 
neturės. Todėl ir Jani toriai yra 
kviečiami atvykti pas viekšnie- 
čius ir kartu su jais pasilinks
minti. O kad išvažiamas bus 
linksmas, tai galime užtikrin
ti. Daržas gražus ir žolė nenu
minta. Visiems bus smagu pa
vaikščioti po žolę ir tarp med
žių pabūti.

—Viekšniečių Kliubas

Pasarga Roselando 
lietuviams

paprotys, 
organizacija 
ir svarbiam 
žmonės \ vą- 

prisiruošia

Pas mųsų apielinkės lietuvius 
įsigyvenęs blogas 
Kad kokia nors 
rengia piknikų kad 
tikslui, tad musų 
žiuodami piknikai) 
visokių valgių, gėrimų už kelio- 
likų dolerių vertės, nors, ir žino 
iš apgarsinimų laikraščiuos, 
kad piknike bus užtenkamai 
visko, tačiaus į tai visai ne
kreipia atydos. Atvažiavę pik- 
nikan nusiperka itikietų įėjimui 
daržan ir jaučiasi gausiai pa- 
šelpę organizacijų rengusių pik
nikų. Kartais važiuodami pik- 
nikan prisiperka visokių valgių 
nuo $6.00 ligi $8.00, o jeigu 
valgytų /pikniko pagamintus 
valgius, tai už apie $3.00 visa 
šeimyna galėtų visų dienų val
gyti ir pikniko rengėjams bu
tų gausi parama, ir šeimininkei 
namie būt mažiaus darbo prieš 
važiavimų piknikam Vardan 
badaujančių bedarbių meldžiu 
daugiaus tokių klaidų nedaryti. 
Dabar jau vienas piknikas į- 
vyks birželio 14 Lietuvių be
darbių pašelpai “Wishington 
Heights”" miškely, 107 ir Ra- 
cine Avė. Ten bus visokių val
gių ir minkštų skanių gėrimų. 
Bus gera muzika, grieš visokius 
šokius. Bus laimėjimas 4 do-

Saulės Dėmių Veik 
lumas Padidėjo

Wilson observatorija, arti Pasadena, 
Calif., praneša apie nepaprastą veiklu
mą saulės dėmių. Tos 'siūlės^'dėmės da
ro įtakos ir į žemę, sukeldamos čia 
magnetines audras. Tada pasirodo ir 
gražioji šiaurės šviesa—aurora borealis.

Taipgi pranešama, kad saulę siunčia 
ir daugiau ultra-violetinių spindulių, kas 
reiškia, kad jau atėjo vasara. Kaip tik 
saulės .spinduliai pasiekia žemę labiau 
vertikale linija, tuoj daugis ultra-viole
tinių spindulių padidėja. Ir tuojaus bus 
galima maudytis ir gerokai įdegti nuo 
saulės spindulių. -

Mokslininkai sako, kad nors ir iš
rodantis nedidelis daugis durnų, esan
čių virš miesto, padaro labai didelį skir
tumą į kiekį žemę pasiekiančių ultra
violetinių spindulių. Taipgi yra ' gerai 
žinoma, kad nors galima jausti per lan
go stiklą saulės šilumą, betgi nuo tos 
šilumos negalima įdegti. Tai todeL kad 
sveikatingieji ultra-violetįniai spinduliai 
nepereina per paprastą lango stiklą.;

Jei stiklas ir durnai neperleidžia ultra
violetinių spindulių, lengva yra supras
ti, kad žiemos saulės šviesa mažai nau
dos teikia, nes ji yra labai biedna ul- 
tra-violetiniais spinduliais. Ji ilgą kelią 
eina ■ paįstryžai per durnus ir miglas, 
kurie nors perleidžia paprastą šviesą, 
betfck nepraleidžia taip reikalingų sveika
tai ultra-violetinių spindulių.

Todėl tie miestiečiai, kuriems yra 
reikalinga daugiau ultra-violetinių spin
dulių, žiemos metu naudoja ultra-viole- 
tines lempas.

Mokslas dar nesenai išmoko dirbti
nai gaminti ultra-violetinius spindulius, 
bet jis jau rado labai platų pritaiki- 
mą. Amerikiečiams jau yra žinoma, kad 
tie spinduliai yra vartojami Lucky Strike 
cigaretų spraginimo procese, kuris pa
šalina iš tabako kenksmingus erzintojus 
ir padaro Luckies švelnius gerklei. Kiek-\ 
vienas žino, kad saulė nokina. Tad ui-, 
tra-violetiniai "spinduliai pagelbsti spra/ 
ginant padaryti Luckies švelnius, prino
kintus cigaretus.

(Apgarsinimas)

Spedaliataa gydyme chronihku ir nauju li
gi). Jei kiti negalėjo jumis ifigydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pllnaa 16egzaminavi- 
amas atidengs jūsų tikrą Urą ir jei afl apai- 

ilu Jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei- 
pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 

kur ir, kas jumė skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegsamihavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba '
20 Jackson Blvd., netoli Stėh St. 

Kambarys 1016\ 
Imkite elevatorių į < 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Viki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 dfertK Neda

lioj nuo

• •• • | * r. ■ < «

vanų. Bus kontestar lietuviškų 
šokiui Kas gražiausiai pašoks, 
gaus dovanų. Bus "programas iš 
deklamacijų ir prakalbų bedar
bės klausimu. Kviečiami visi 
atsilankyti ne tik dirbanti, bet 
ir bedarbiai, nes įžangos nėra.

Piknikas prasidės kaip vie
na valanda po pietų. Bedarbių 
šelpimo valdybos raštininkas

J. P. Lapinskas,
646 E. 91 Str.

PRANEŠIMAI
PIKNIKŲ RENGĖJŲ DOMEI

' *

• Visos draugijos, kurios esate paren- 
davf piknikams “Birutės” (buvusį Cher- 
nausko) daržą, tuoj atsiliepkite ir su
sižinokite su Mary Makutenas 
neatsilieps iki šio sekmadienio, 
žas

Jei kas 
tai dar-

bus išrenduotas kitiems.
Telefonuokite

Willow Springs 58

West Pullman S. L. A. .55 
riams.
į naują vietą. Tad su mokesčiais aę ki
tais 
656 

kp. na-
Šiuomi _praneŠu, kad persikėliau 

reikalais kreipkitės: A. Statkus, 
W. 120th St.

DĖL GĖROVĖS LIETUVI#

Iš priežasties bedarbės ir permainų eko- ^mogų lengvai, gteitai, gražiai-taisyklin- 
minia m gyvenime, susirinkimai, yra Sa* rašyti, kalbėti valdžios įstaigose,nominiam 

šaukiami sekančiose vietose:
Marųuette Park Parapijos Svetainėje, 

ant 68-tps ' ir Maplewood 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., Roseląnde, Ketver- 
go vakare, 11 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare. Roselandiečiai . ir aplinkinės lie
tuviai esate kviečiami susirinkti ir iš
girsti lietuviams naudingų patarimų.

Rengimo Komitetas.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks utarninke Birželio 9 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak. 
Malonėkite atsilankyti, kadangi turime 
daug svarbių reikalų. Taipgi darbinin
kus reiks išrinkti ateinančiam išvažia
vimui. - \ Valdyba.

Bridgeport Dr-stė Palaimintos Lietu
vos pusmetinis susirinkimas įvyks Bir
želio 10 d., 8 vai. vak., Lietuvių Au
ditorijoj. Visi Draugijos nariai prašo
mi susirinkti, nes yra svarbių reikalų 
ir užsimokėkit mėnesinius ir pomirtinius 
mokesčius. — Valdyba.

MADOS

3146

•A

šio sezono gražiausis mode- 
tokią suknelę labai gražiai 

plona moteris arba panelė.

3146 -T- 
lis. Ypač 
gali dėvėti ' 
Suknelė kaip matote ilga ir švelnią: at
rodo.

Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, 
taipgi 36’ ir 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti *pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu, Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept.> 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III. ,

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. ‘Halsted St., Chicago. 
čia įdedu 15 cenpj v ir prašalti

atsiųsti man pavyzdį No. ............
. ’ ■ ■ > . ' ."t, . ■ ‘ .

Mieros -.u. ............ . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

) (Adresas)
..................   ė.

(Mieštas ir valstija)
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GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ICIASSIFIEDADS<_ __ ~ _
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street^ 
......... ...........................u.... —.........

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽINYST? IR VARGUS GALIMA

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1 
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną

krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt^ darbo; išaiškiname taisyk
les m‘ašinėle 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. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos

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

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY, t

1416 Forman State Bank Bldg.,
• ' Franklin 5664 

• KADA SKOLINATĖS PINIGUS
PIRMA—r-Skolinkites iš užtikimos fir

mos, kuri turėjo ebieagiečių 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
sias.

KETVIRTA—Nepadarykite klaidos.
Šaukite

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 /■ •Tel.»Randolph 2060

PINIGAI skolinami1 ant šėrų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL, 100! 
W. Monroe St. Tel. Franklin 3495.

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

—......... . 'O........ ....--
TUOJAUS paskoliname ant automo

bilių, rakandų ar algos.
WEST HIGHLAND LOAN CO. 

7848 S. Ashland Avė. Tel. Stevvart 8815

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZĄTION TRUST 

134 N. La Šalie St.
Room 316 Tel. State 4030

Business Service
Biznio> PatąriiaviĮgas

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

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

3218 So. Halsted St.
v Tel. Vicdory 4965

0x12 KAURAI 
Domestio 

IŠVALOMI-------- $1X75
Gyvumas ir spalvos . atstelxlamos 

kaip naujiems.
Nieko neima’.n už paslšmimą ir pristatymu 
ant $5 ar daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžiu. Jutfų.. kdurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras . darbas ga
rantuotas. 

PENSACOLA 7083 
CRYSTAL CARPET CLEANERS

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie Montrose

CHAMBERS ROOFING CO. — Se
nas darbas musų specialybė. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
2630 Wallace St„ tel. Victory 0943.

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2. Garažai ir remodeliąvi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne- 
delioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

BUDAVOJU naujus ir, taisau senus 
namus ir visokį darbą prie budinkų. 
Ant lengvų išmokėjimų. Atlieku darbą 
atsakančiai ir pigiai.

F. Skrabutėnas,, 
5348 S. Halsted St.

Yards 2773

- DUMAN
SHEBT METAL 8 ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųŠies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas. Žemiausios^ kainos.Y Darbas 

O3t3fltUOt38ą 
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

Trečiadienis, birž. 10, 1931 
.....................—n,'n u11 ............. ,

J CLASSIFIED ADS. j 
■■MMMRMMMiana

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė, 

Lafayette 2082

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itnisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška 
mina turi parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

šei-

Nudažykit debesiu ru Raulis Šviesa ir 
Elektrikiniu 

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą kuomet Jur galite nusi
pirkti garantuotą elektriklnj Refrlgeratorlų už 

$59.50 ir augš. 
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1735 Jackson Seeley 10000
1401 W. Randolph 
5081 Broadway Edgewater 1300H

BARGENAS.—Hoover vac. cleaner 
su ataČ. $15, ger. stovy. Englewood 7640

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmtntą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, 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.

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO.. 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PARDAVIMUI valgomo kambario 
setas, knygynas ir dieninė lova už pir
mą pasiūlymą. 6839 S. Maplewood Av.

BARGENAS dėl jaunavedžių. Pilni 
rakandai dėl 4 kamb., kaip nauji, 9x12 
Oriental kauras, puikus seklyčios setas, 
valgomojo kamb. setas, riešuto miegama
sis setas, 9x12 Wilton kauras, lempos, 
kėdės, pusryčių setas, radio. Parduosiu 
ir atskirai. 319 5. Keeler Avė., 2 a p t., 
Van Buren 3780.

------o-----
VACŲM Valytojas, kaip naujas ir 

elektrikiniai mogliai. Tel. Prospect 5339.

Miscellaneous 
Įvairus

St.
MAĮN BUS DEPOT 

Louis, $3 .................... Detroit, $3
Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai. 

Viduriu, stotis 232 N. Clark St.
4640 South Park Avė. ‘ Drexel 8080

TURIU naują troką, galiu vežti pik 
nikan 30 ypatų. Gerai patarnausiu.

SAM BURBA 
816 W. 33rd PI.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys su vi

sais parankumais, su valgiu ar be, prie 
mažos šeimynos, nebrangiai. 6609 So. 
Campbell Avė., tel. Hemlock 0010.

■ ■■■■ o........ ....
KAMBARYS rendon vaikinams, mer

ginoms / ar vedusiems, su ar be valgio.
6920 So. Talman Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA už $14 į mėn. 

3 šviesus kambariai, 2 flatas, iš priekio 
gasas, elektra, toiietas.

913 W. 20th St.

Personai
Juodieji inkštirai, spuogai pasalinami 

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

403 E. 61 St. 
Normai 6303

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

ant

MES PALIUOSUOSIME JUS
MUO SKOLŲ

Sulig musų originallo visoj šaly žinomo pie
no. indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik H žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

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

ną, su niokfljimu tiktai vienoje vietoje. Iš- 
vengkito alsu anrašinSjlmo. garnišmentų, la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų: ne
reikia pasirašytojų; nšra ‘red tapė*; jokia 
suma nšra dėl mus per maža ar per di
dele.Mes teimam mažą kainą už patarnavimą 
ir išsiuntinšjimą.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Sukę 440 30 N. La Šalie St.

PAIEŠKAU pusbrolio Povilo Samuo
lio, paeina Skapiškio vaisė. Pirmiaus gy
veno Chicago. Meldžiu atsišaukti. Povi
las Buknas, 6204 South Park Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo. Galiu paintyti, tu
riu patyrimo^valgykloj ar prie kriaučių. 
Dirbsiu kas papuls; Esu 29 m., neve
dęs, sutinku ir toliau važiuoti. Norin
čius už dyką dirbti prašau neatsišauk
ti, nes it aš noriu gyventi kaip ir jus. 
Atsišaukite B. YOST, 914 W. 37 St., 
2 lubos užpakaly.

IEŠKAU darbo prie namų, trumpas 
valandas, turiu patyrimo, 

6920 Soi Talman Avė,

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į gerą biz
nį, kad ir su mažai pinigų, arba mai
nysiu į namą. Atsišaukite 1337 So. 
52nd Avė., Cicero.

REIKALINGAS partneris. Barbernės 
dalykas. Turiu kita bizni. Kreipkitės 
727 W. 18th St.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS su geru patyrimu 
barbens, jaunas ir švarus.
' 313| So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greitas, kon- 
fldenciaUs patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybe rooming honse, ra
šo stotys ir garažai. Tel. Del. 0426. Mr. 
Ryan, Km. 603. 612 N. Michigan Avė.

PIGIAI parsiduoda gazolino stotis ir 
“road bouse”. Vieta randasi prie Fair- 
mount kapinių, 90 ir Archer. Biznis 
išdirbtas. Platesnių informacijų galite pa
tirti telefonuodami Willow Springs 58, 
nuo 5 vai. po pietų iki 12 vai. nak
ties.

■ — ■ - o ■ - -
PARDAVIMUI delicatessen ir grošer

ne. Lietuvių apielinkė. Senai išdirbtas 
biznis. 932 W. 3 Ist Place.

DELICATESSEN $475, vertas $1,- 
500; nėra kompeticijos, pigi renda, kam
bariai. Bargenas. Puikus fixturiai ir sta- 
kas. 6825 So. Halsted St.

PARSIDUODA groseris pigiai, fikče- 
riai, lentynos, skėlos ir šiokeisai.

4755 So. Princeton Avė.

PARDAVIMUI barbemė. 2 krėslai, 
biznis geras, 5 kambariai pagyvenimui, 
renda nebrangi, 1 karo garažas. Savi
ninkas turi kitą biznį. Box 1309, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

Farmg For Sale

ILLINOIS FARMOS
120 akerių farma Fayette County, 

visa dirbama. Namas geras, ir yra kiti 
budinkai. 3 Va mylios nuo kieto kelio. Kai
na $25.00 akeris. Įnešti $700.00, ki
tus ant ilgų išmokėjimų.

120 akerių farma Fayette County, 
80 akerių dirbamos žemės, 5 akerių 
f raktų sodnas, 35 akeriai gero miško 
ir ganyklos. 1 mylia nuo miesto ir 
1% mylios nuo kieto kelio. Yra geras 
4 kambarių namas, beismento barnė 
30x50, 2 virštininkai, 18x26 kožnas, 
ir namas su gasolino enginu vandeniui 
pumpuoti. Kaina -— $3,750.00. Įnešti 
$1,250.00, kitus du žygiu į metus mo
kėti po $115.50 už sumą ir procentą. 
Labai geras bargenas.

100 akerių farma Effingbam County, 
85 akeriai dirbamos, iš to yra 18 ake
rių laukų. Geras 5 kambarių namas it 
kiti budinkai. 1 ^4 mylios iki kieto ke
lio, 3% mylios į miestą. Ta farma ant 
gero kelio. Kaina $30.00 akeris. Ant 
lengvų išmokėjimų.

Kurie ieškote gerų bargenų, rašykite: 
T. C. CRIMMINS 
c-o Kagay Realty Co.

Effingbam, Illinois

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

I^OANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
T«L Lafayette 0455

........ .  . .................. • Į.................................. ...................................... 

APSAUGOSI SAVO PINIGUS PIRK
DAMAS NAMĄ ARBA LOTĄ

2 flatų naujas muro namas, 5 ir 5 
kamb., viškos, apdirbti porčiai ir kiti 
modemiški įrengimai. Randasi arti Mar
ųuette Parko. Našlė moteris priversta 
atiduoti už $11,800; įmokėt $3,000. 
arba daugiaus.

Nauja 5 kamb., muro bungalow ir 
garažas. Randasi naujoj kolionijo i. Kai
na greitapi pardavimui tik $5,9^0.00; 
įmokėt $2.000.

2 flatų naujas madinis namas ant 
muro, pamato, cementuotas ir pleiste- 
ruotas beismantas, viškos, apdirbti por
čiai, garažas ir kiti moderniški įrengi
mai. Randasi Brigbton Parke. Kaina 
tik $6,250; įmokėt kas kiek gali.

10 flatų naujas muro namas, elek
trikiniai “Ice boxes”. ir kiti moderniš
ki įrengimai. Randasi gražiausioje Mar
ųuette Parko apiėlinkėj. Resyveris par
duoda už pusę kainos arba mainys į tam
stos seną namą.

5 kamb. muro bungalow, karštu van
deniu apšildoma, garažas ir lotas 90x125.' 
Randasi arti 63rd St. karų. Mainysime 
į 2 flatų namą, Marųuette, Brigbton 
arba Bridgeport apielinkėse.

Lotas 30x125 arti Marųuette Parko 
tik už $1,550.

Biznio lotas 25x125 ant 69th St. 
tik už $2,0^0.

42, akeriai geros žemės, 15 akerių 
puikiausio sodno, 25 akeriai dirbamos, 
10 kamb. namas, elektros šviesa, gyvu
lių, padargų ir t.t, Randasi Michigan 
valstijoje. Mainysim į 2 flatų namą.

šimtai žmonių gyvena be rūpesčio ir 
miega spakainiai naktimis, kurie pirko 
namus teisinga kaina, nes jųjų pinigai 
nežūna. Platesnes informacijas apie šiuos 
ir kitus bargenus suteiksime kasdien ar
ba vakarais.
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