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Kas Dedasi Lietuvoj

ir daržinė,

Sudegė didelis laivas
Panevėžys

pos

talo SUSI

Nes

Lietuvon

NAUJIENOS
Sniegas Kalifornijoj

Popiežius protestuo
ja Ispanijos valdžiai

Imigracijos viršilos 
ieško kaltininkų

Gelžkeliai prašo mo 
kesties pakėlimo

Audros su perkūnu ir 
muša žmones, degina 
ir naikina pasėlius

Galimas daiktas, kad voldema- 
rininkų byla bus nagrinėja 
ma viešai

Ofisas atdara* kasdie nuo 7 iki 8 valandai* 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandaL

Rokišky rimtai likviduo 
jamos "arbatinės”

numesti že- 
aeroplanus, 

jų motorus, 
sustabdysiųs 
tuojau, nors 

paliestų juos.
Hoffman,

Netoli 
dų g. .M. 
Nemažas 
medžiais

Thomas (Miss 
P-1S Daisy Freiberg

Nebestatysią fabri 
kų nė Maskvoj, nė 

Leningrade

“Osservatore Romano”, Va
tikano organas, pripažįsta, kad 
Ispanijos vyriausybė mėginusi

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
18.—žinia iš Morelos valstijos 
sako, kad minia pakorusi San
ta Maya bažnyčioj vokietį ko
munistų, kuris sutrukdęs pa
maldas ii’ išrėžęs prieštikybine 
kalbų maldininkams. Vyriausy
bė daranti -įvykio tyrinėjimų.

HAVRE, Francuzija, birž. 
18.-—Birž. X6 d. Amerikos me
rų ekskursija laivu II de Fran
ce išvyko iš čia Amerikori.

Ištrukęs kalinys sukėlė 
dideli triukšmą

Pranašauja gėrės 
nius laikus

Geg. 24 d. Šiaulių kraštoty- 
ros d-ja surengė ekspedicijų 
eksponatams rinkti į Stačiūnų 
valsčių. Vietoje, ekspedicijai 
gelbėjo Stačiūnų valsčiaus sek
retorius p. Samulevičius. Gy
ventojai ekspedicija taip pat la
bai domėjosi. Ją pasitikdami nėr 
tautines vėliavas iškabino.

Ekspedicijos rezultatai —111 
naujų eksponatų, kurių tarpe 
daug retų ir vertingų senovės 
dalykų.

Girdi, reikia atsižvelgti į gar
bingų kard. Seguros “stoną” 
Švento sosto, Ispanijos ir vi
so katalikiško pasaulio aky
se. Vatikano organas nugin
čija žinias, buk Segura slap
ta sugrįžęs Ispanijon.

GALVESTON, Tex., birž. 18. 
—“Miss Belgium”, p-lė Netta 
Duchateau, birž. 16 d. čia buvo 
išrinkta kaip gražiausia mergi
na pasauly—“ 
Antrąjį prizą 
Lee Patterson 
States) . Tretysis prizas paskir
ta p-lei Lena 
Memphis) 
(Miss Germany) gavo ketvirtą 
ir p-lei Pat Hali (Miss Atlanta) 
teko penktasis prizas. Belgie- 
tė mergina, laimėjusi pirmą 
prizą gražuolių kenteste, yra .17 
metų.

dalį, Igliškių vals. - 
Paužiškių, Pamergių 
vos, Santakos ir Natpajėsių kai

Audros metu nugriauta 
žiemkenčių javų 

60 ha*.

Miss Universe”.
laimėjo Anne
(Miss< United

Suv. Vai s t. merai grįžta 
atgal

Liūtys nunešė namą ir 
gyventojus

Manytą, kad rasi Fall kreip
sis į prez. Hooverį prašydamas 
susimylėti ir bausmę dovanoti 
arba sumažinti. Dabar, po 
Hooyerio kalbos Mariine, atro
do, jog tokia viltis butų bergž
džia.

Išrado gazįą aeropla
nams numesti žemėn

Aukso kasimas bran 
gesnis, nei pats 

auksas

SAN FRANCISCO. Cal. 18. 
—Naktį iš 15 į 16 d. birželio 
apščiai prisnigo ant kalvų šiau
rinėj Kalifornijos daly 
1928 m. nėra buvę čia taip vė 
lyvo sniego.

Babsonas sako, kad depresija 
pasiekusi jau dugną

KAUNAS, geg. 28.—Šiandie 
8V2 v. garsus komunistų vei
kėjas, Tamašauskas, antrąsyk 
kariuomenės teismo nubaustas 
8 metus sunk, darbų kalėjimo 
varyta į kariuomenės teismą, 
kur jam turėjo būti paskelbtas 
galutinėje formoje teismo 
sprendimas. ♦

Tamašauskas vos tik buvo

Liudininkų šioje byloje šau
kiama 30 asmenų.

Bylos svarstymo diena dar 
nepaskirta, bet galima manyti, 
kad ji bus sprendžiama ne an
ksčiau kaip rugp. mėn. Be to, 
manoma, kad teismui pirminin
kaus tą bylą sprendžiant ge- 
ner. Šniukšta, o kaltins gener. 
Vymeris arba maj. Rudminas, 
kuris paraše kaltinamąjį aktą. 
Prieš Pupaleigį ir Vaitkevičių, 
gali būt, nukentėjusieji pa
reikš civil. ieškinį.

Teisiamuosius ginsią 10—15 
advokatų. Byla busianti spren
džiama 2—8 savaites. Jei byla 
bus sprendžiama viešai, tai j 
teismo posėdį laukiama daug 
korespondentų iš užsienio”.

(L. ž.).

NEW YORKAS, birž. 18. — 
Keletas ekonomisių, kalbėdami 
Amerikos Skelbimų Federacijos 
suvažiavimui, pranašavo geres
nę ateitį šalies bizniui.

O Roger Babson, kurio pra
našavimas biržos kracho 1929 
m. sukėlė didelio dėmesio, tie, 
šiai pareiškė, kad jis statąs 
savo reputaciją, jogei aršiausi 
bizniui laikai Jau praėję. Kad 
permaina geroj dn pusėn nors 
busianti lėta, bet ilgainiui ša
lis vėl įeisianti į aiškiai mato 
mų gerbūvį.

Rusams kaštuoja '60 centų, kad 
gauti aukso už 50 centų; 
sviesto svaras^—15 rublių HAMILTON, Bermuda, birž. 

16.—Furness linijos laivas Ber
muda sudegė čia vakar anksti 
rytą. Laivo įgula vos spėjo 
išsigelbėti naktiniuose drabu
žiuose. Laivas Bermuda buvo 
pastatytas 1927 m. Jo įtalpa 
siekė 19,088 tonų. Laivo ke
lias buvo tarp New Yorko ir 
Bermudos.

ledais
namus

mus
7 trobesiai 
sunaikino apie 50

Birželio 1 d. Marijampolės 
apskr., Igliškėlių vals., Paužiš- 
kitį ir Margavos kaimuose siau
tė baisį audra su ledais ir per
kūnija. Apie dvidešimtį minu
čių “dangus maišėsi su žeme”. 
Ledai, sulig kurapkos kiaušinio 
dydžio, sumaišė žiemkenčius 
ir vasarojų su žeme. Viesulas 
sugriovė apie dešimtį triobesių. 
Nuostoliai dar neapskaičiuoti.

Kaip girdėti, kitose Lietuvos 
vietose (apie Jurbarką, Rasei
nius ir k.) taip pat buvo labai 
didelė, audra.

i Rokiškis. Pabaigoje balan 
džio mėn. pasimirė Tamašiur.as, 
kuriam buvo priteista už deg
tinės 
ir 3 
buvo 
mėn.

“Idiše štime” 123 nr. rašo: 
“Iš kariuomenės teismo su

žinojome, kad vakar į Plate
lius Voldemarui išsiųstas kal
tinamasis aktas. Voldemaras 
kaltinamas organizavęs sąmoks
lą dabartinei vyriausybei nu
versti. Tą pačią dieną khriuo- 
menės teismas įteikė kaltina
mąjį aktų kitiems 23, šioje by
loje patrauktiems tieson. 12 
kaltinamųjų sėdi Kauno, Šiau
lių, Panevėžio ir Bajorų kalėji
muose; kiti paleisti už užstatą 
arba laikomi policijos priežiu-

ugniagešių salės so- 
valdyba steigia sodą.

sklypas apsodintas 
ir pravedami take

liai. Dabar panevėžiečiai turės 
riet du sodu, neskaitant Vy
tauto parko, kuris kaitriomis 
vasaros dienomis vyliote vy
lioj a panevėžiečius.

Belgiete — “Miss 
Universe”

MASKVA, birž. 18. — Sovie
tų valdžia, ateinantiems metams 
praslinkus, nebestatysianti fab
rikų nė Maskvoj', nė Leningra
de. Pasak prezidiumo komu
nistų partijos, kuri čia laiko su
važiavimą ir kuri padarė šį ta
rimą, kalbamieji miestai jau 
esantys pakankamai dideli. At
eity tiksliau busią išblaškyti 
pramonę visu sovietų žemės 
poltu, idant pastatyti artimes- 
niarii kontakte pramonės ir že
mės ūkio gyventojus.

Prezidiumas būtinai reikala
vo įvedimo nuodalaus darbo 
sistemos (piece work), panai
kinimo lygios (flat) algų ska
lės, ypač ūkių ir gelžkelių dar
bininkams. Jis taipjau reika
lavo uždėti atsakomybę kiek
vienam darbininkui už mašiną 
arba įnagius, kuriuos jis varto
ja darbe. - . . ''

CLEVELAND, Obio, birž. 18. 
—Čia areštuota Marie Stahlzcr, 
25 m. ir Sofie Koening, 21 m. 
Jos kaltinamos tuo, kad įvažia
vusios į Suv. Valstijas be lei 
dimo. Iš jųdviejų pasakojimo 
imigracijos viršininkai nužiūri 
organizacijų, kuri užsiimanti 
šmugeliu Svetimšalių į Suv. 
Valstijas. Valdininkai pradėjo 
tyrinėjimą, idant 1 susekti tos 
organizacijos viršilas.

išvarytas pro kalėjimo vartus, 
akimirka puolė per gatvę ir 
urnai persirito per tesančią prieš 
kalėjimą gatvės tvorą ir pasi
slėpt kieme. Prižiūrėtojų tar
pe kilo panika: jie sukėlė triu
kšmą, šaukė “stok!” “pasi
duok!” ir t.t.

Tamašauskas iš to kiemo pa
teko žemės ūkio min. kieman, 
o iš čia į Kęstučio gatvę. Kęs
tučio gatve jis nubėgo | Micke
vičiaus gatvę, o paskui pasuko 
L. alejon.

Subėgo daugiau prižiūrėtojų, 
atsirado policija ir būrys įkan- 
dine vijos pabėgusį kalinj. 
Laisvės alėjoj Tamašauskas bu
vo sulaikytas ir nuvarytas ka
riuomenės teismo sprendimo 
paklausyti.

ROMA, Italija, birž. 18. — 
šventas sostas įsakė papos nun
cijuj Madride, FredHkui Tedes- 
chini, įteiktu Ispanijos vyriau
sybei stiprų protestą dėl kar
dinolo Seguros deportavimo po
licijos globoj. Protestas at
kreipia vyriausybės dėmesį į 
garbingų kardinolo Seguros 
stovį švento sosto, taipgi Ispa
nijos ir viso pasaulio katalikų 
akyse.

Vatikano santykiai dabar yra 
abejotini su keturiomis šali
mis.

Viena tų šalių yra Lietuva, 
kuri neseniai iškraustė papos 
nuncijų Bartoloni tokiu pat bu
do, kaip Ispanija kardinolą Se

tai Italija, katalir

IRKUTSKAS, Sibiras, birž. 
18.—šių metų kiekis aukso, iš
kasto Irkutsko srity, sieks 50 
tonų. Tai yra praktiškai visa 
aukso produkcija Rusijoj,, jei 
neskaityti Uralo produkcijos.

Vienas rusų inžinierius pripa
žino, kad statistikos daviniai 
rodo, jogei valstybės ,trustui 
kaštuoja šeši popieriniai rub
liai, idant gauti vieno rublio 
vertės aukso šmotuose. Ki
taip sakant, jeigu ' skaitysime 
popierinio rublio vertę 10 cen
tų, tai rusams kaštuoja 60 
centų, kad gauti 5(5 centų ver
tės aukso. *

Tai yra pripažinimas, jogei 
popierinio Rusijos rublio vertė 
nesiekia nė 10 centų.

Būrys Amerikos inžinierių 
samdoma, kaip ekspertai, aukso 
produkcijai. Jiems teikiama 
geriauisas maistas, koks galima 
parūpinti kalbamoms 
Vienok amerikiečiai 
kad' negauna tinkamo 
Taigi ir jiems 
valgio, 
riomis

Fall negausiąs 
mylęjimo

BERLYNAS, birž. 18. —Vo- 
kietijos mokslininkai išradę 
gaząf kuris galįs 
mėn kariškuosius 
kai jis pasiekia 
Sakoma, gazas 
motorų veikimą 
tik truputis jo 
Gazą išradęs prof 
pagarsėjusio Berlyno technolo
gijos instituto kemijos depar
tamento galva.

WASHINGTONAS, birž. 18. 
—Vakar komitetas, atstovau
jąs šalies geležinkelius, įteikė 
tarpvalstijiniai komercijos ko
misijai reikalavimą pakelti mo
kestį 15 nuošimčių už gabeni
mą tavorų geležkeliais. Ezra 
Brainard, komisijos pirminin
kas, pareiškė, kad prašymui 
komisija tuoj pašvęs savo dė
mėsi.

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

DRiUMHELLER, Altą, birž. 
18.—Liūtis 15 d. birželio čia už
liejo apielinkę ir nunešė ‘namą, 
kuriame gyveno motina su dvy
likos metų sūnumi. Užliejo 
taipgi esančią arti miestelio 
kasyklų ir išrausė Vieškelius. 
Nuneštas vandens namas pri
klausė Jamesui G^ahmui.

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

Daugiausia giedra; daug šil 
čiau, ne kad trečiadienį; didė
jantys pietų ir pietų-vakarų vS- 
jai, pasikeičią į vėsius.

Saulė teka 5:14 vai., leidžias 
8:28 vai.

Aukščiausia temperatūra va
kar buvo, tarp 3 ir 4 vai. po
piet, 72 laipsniai.

Nepaprastos audros 
Lietuvoj

WASHINGTONAS, birž. 18. 
—Prez. Hooveris kalbėjo Ma 
rione, Ohio, iškilmėse surengto
se atidarymui paminklo buvu 
šiam prezidentui Hardingui.

Jis karštai pasmerkė Hardin- 
go draugus, kurie jį, Hardingą, 
apgaudinėję. Iš prezidento 
kalbos daroma išvadas, kad 
Albertui B. Fall’ui nėra vilties 
laukti Hooverio susimyĮėjimo..

Fall yra buvęs vidaus reikalą 
ministeris Hardingo kabinete 
Už kyšių ėmimą teismas nu
baudė jį metams kalėti ir $100,- 
000 piniginės baudos sumokė-

Komunistą nulinčiavo 
minia

vietoms, 
jaučiasi, 
maisto.

tenka pirktis 
Ir štai kokiomis kai- 

sviesto svarui priseina 
mokėti 15 rublių, pieno kvor
tai—$1,25 amerikoniškais pini
gais. O cukrų tai gauna pašto 
siuntiniais iš užrubežio, atsiun
čiamą draugų.

Tokias žinias suteikia apie 
sovietų rojų “Tribūne” korės-* 
pondentas, Henry Wales.

pardavinėjimą 6,000 litų 
mėn. kalėjimo. Raupiui 
priteista 3,000 litų ir 6 
kalėjimo, dabar vėl iškel

ta byla už‘ slaptą degtinės par 
davinėjimą. K. ir S. arbatinės 
užsidarė, nes policija uoliai 
kontroliuoja “arbatą”. Balan
džio mėn. 27 d. pas Izdauskienę 
ir pas Meškauską rasta degti
nės. Izdauskienė nesenai buvo 
nubausta 3 mėn. kalėjimo ir 
tūkstančių litų.
>■'.*»^4l**^>* ■■ 1 — 1 ■

Kraštotyros. draugijos 
ekspedicija •

- Gegužės 30 d. Gudžiūnų v 
siautė audra su ledo krituliais 
Didesni ledai svėrė 10-15/gra
mų. Ledai išmušė pasėlius 
Nuostolių padaryta, spėjama 
apie 100,000 litų. " ♦ v. . • .... >

Gegužės 30 d. Šilalės v. Bu- 
Vainių km. nuo perkūno tren
kimo sudegė tvart 
Nuostolių padai*š'ta 1140 litų.

Gegužės 31 d. Butrimonių 
v. Plesapnykų km. griaustinis 
užmušė bute pil. Puinicką Kos
tą, 25 metų amž. ir sudęgino 
gyvenamąjį namą ir tvartą. 
Trobesiuose sudegė užmuštojo 
lavonas, kiaulė ir maišto pro
duktai. Nuostolių padaryta 
8000 lit.

Gegužės 31 d. Gaurės vals. 
Stirbaičių km. nuo perkūno į- 
trenkimo sudegė klėtis 300 litų 
vertės-.

Gegužės 31 d. Eržvilkio vals. 
Jerubiškių km. į gyvenamąjį 
namą trenkė perkūnas, patai
kė per kaminą į trobos vidų ir 
mirtinai užmušė ten gyvenančių 
Norkaitienę’ Oną. Tuo pačiu* 
kantu buvo užsidegęs trobos 
stogas, bet ugnis skubiai buvo 
likviduota.

Birželio 1 d. važiuojant keliu 
Liubavas-Bartininkai perkūnas 
užmušė pil. Plečkaitį Juozą, 55 
metų amžiaus ir du jo arkliu, 
vertės 500 litų.

Birželio 1 d. Rudaminos vals
čiuje iškrito ledai ir užmušė 
Trumpagalių, Kybartų, Vasiliš- 
kių ir Bilėnų kaimų gyventojų 
apie 30 ha žiemkenčių ii* 40 
ha vasarinių pasėlių.

Birželio 1 d. Marijampolės ap. 
siautė audra su ledais ir pa
lietė Gudelių v. Daukšių km.

šlaventų,
Maroza-

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

[Acme-P. U A. Photo]

Paveikslas rodo paskilbusią New Yorko naktinių kliubų šeimininkę, Tex Guinan, ir jos mergi
nų byrį. Merginos vyko laivu Paris į Franciją, bet neįleistos Francijon jos sugrįžo į Ne,w York

gurų. Kita 
kų tikybos sostinė. Trečioji — 
Ispanija. Ir ketvirtoji —Ang- 

kur neseniai išleistos pa- 
enciklikos kai kurios vie- 
liečiančios darbo ir kapi- 
santykius, sukėlė darbie-

ir premjero MacDonaldo 
apmaudą.

Romoj laukiama greito at
vykimo Seguros. Bet tai, nu7 
žiūrima, mažai kų gelbės 
kuomet, pirm trejeto savaičių, 
kardinolas Segura atvyko čia 
pats savo valia, tai popiežius 
jo nepagyrė. Priešingai -—jis 
parodė nepasitenkinimo kardi
nolu todėl, kad šis pabėgęs iš Is. 
panijos taip kritingu momen

įtikinti kardinolą Segurą, iadnt 
jis pasišalintų iš Ispanijos; kad 
valdžia taipjau pasiuntusi tele
gramą pačiam Vatikanui, įspė
dama jį paliepti Segurai išva
žiuoti iš Ispanijos, visuomenės 
saugumo interesuose.

Bet “Osservatore Romano” 
užginčija pranešimus, buk Se
gura sugrįžęs į Ispaniją slapta, 
laikraštis tvirtina, kad Segu 
ra gavęs reguliarę vizų ir kad 
vyriausybė turėjo žinoti, jog 
jis perėjo Ispanijos rubežių.

Italijos spauda plačiai ir 
smulkiai aprašo Seguros paša
linimą iš Ispanijos. Ji ypač pa
brėžia, kad taip Ispanijos, kaip 
Italijos vyriausybės esančios 
priešingos katalikų bažnyčios 
viršiloms , ne dėl jų tikybos ir 
ne dėl vietos, kurių jie užima, 
bet dėl rolės, kurią jie vaidina 
politinėj kovoj.

Voldemarui Įteiktas Kai 
tinamasis Aktas



[korespondencijos
Toronto, Ont

Iš Toronto lietuvių judėjimo

Kaip visur, taip ir pas mus 
dėl didelio nedarbo matosi vi
sose organizacijose didelis sus
mukimas. Tiesą sakant, orga
nizacijų pas mus tiek priviso, 
kad joms nebeužtenka nei na
rių. Vieni ir tie patys žmones 
priklauso prie kelių draugijų. 
Ypač tai praktikuojama pas ko
munistėlius, kurie visokiais var
dais tveria draugijas. Tų drau
gijų tikslas yra vienodas: 
Maskvos reikalai ten statoma 
pirmoj vietoj.

Prie progos aš noriu tart) 
keletą žodžių apie taip vadina
mus progresistus ir jų stambes
nius šulus. Štai viena riebi kū
mutė, kuri nuvykusi su savo 
Juzeliu į Suvienytas Valstijas

jasi apie ją. Ji tik jiems uka- 
zus davinėja, o jie bėginėja j 
visas puses.

Torontiečiai, nemanykite, kad 
aš noriu gauti premiją už šmei
žimą. Niekuomet tuo amatu aš 
neužsiėmiau. Tyčiotis iš bedar
bių nemanau, nes ir pats jų ei
lėse stoviu. Aš gerai žinau, kad 
daugeliui tenka/ daug vargo ir 
skurdo pakelti. Rašau tuo tiks
lu, kad sulaikyti lietuvius nuo 
galutino pakrikimo. Dabartiniu 
laiku mums reikalinga vieny
be, reikia sudaryti bendrą dar
bininkišką frontą. Bet su to
kiais nachalais, kokiais yra 
Maskvos garbintojai, jokia ben
dras darbas nėra galimas. Jie 
visus kitaip manančius žmo
nes niekina ir. vadina juos “so- 
cialfašistais” ir kitokiais var-| į T

dais. Jie tik vieni geri, o kiti 
—niekai.

Ir turiu pasakyti, kad kol

švietos reikalingumą. Jie ži
ną kokią vietą lietuvių gyve
nime užėmė T. M. D,, žino ir 
tai, kokią lietuviams ir tautai 
naudą atnešė, leisdama \ ir* 
skleisdama moksliškas knygas 
minių tarpe. Žino, kad ir atei
tyje gali daug pagelbėti pro
gresui.

Dėlto nemažą pritarimą at
rado musų inteligentijoj, ir

NAUJIENOOhicago, HL 
šiaip skaitančioje yi^uomen^le 
sumanymas yHkįili T.; M. D. 
iš susnudimo. Tie obafciąi, 
Jkuriuoą glėbiais gaunu,, lindi- 

kad T. Mlm^gyvuos. Pra* 
šau nepasigą^ėti r Mdauglau- 
siai sumanymų, patarimų. Sių
skite, kąd ir tnipipią^sipj for
moj, jei ne dauįiait, tai bent 
atviru laiškeliu,

—H.1 Strimaitis.
■ -- ■* ‘ '■* * 
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Važiuokite patys — ir 
pamatysite

ru-
ap-

<1**
Ketvirtadienis, birž. 18, ’31

bandė greit praturtėti. Tačiau, tokie, žmones vadovaus draugi-
dėl savo silpnos galvelės ir 
aukšto nešimosi ji visai nusi
bankrutavo. Pagalios, ji atsiba
rdavo į kapitalistinę Kanadą. 
Iš pradžių ji čia niekur nesi
rodė. Mat, gyvenimo aplinky
bių buvo verčiama daryti biznį 
iš bužo. Šiandien ji jau didelė 
veikėja. Sūnų ir Dukterų Pa- 
alpinėj Draugijoj ji verda ko

šę. Tiesa, ta draugija yra visai 
nepolitinė, bet kumutė ten yra 
teatralės komisijos šulas. Ji 
diktuoja, kas yra košer, o kas 
ne. Nešasi ji ir didele artiste, 
nors scenoj tiesiog nemoka nei 
dorai apsisukti.

Be to, ji yra bobų sosaidčs 
načalninkė. Literatūros draugi
joj jau nukonkkuravo senuo
sius veikėjus, kurie su ja nei 
susitikti nebenori, 
riais ji sugyvena, 
kate.

Vadovauja ji 
chorui, nors apie 
tiek teišmano, kaip bulius apie]^ 
astronomiją. Ji ten vyriaiftia 

rižiuri, kad nebūtų nekošernos 
daines dainojamos. Vienu žo
džiu, tai boba nachalas, kuri 
nepatinkamą asmenį gatvėj 
tikus iškolioja paskutiniais 
džiais.

Ta progresistų archirėjus 
ri ir keletą pomoščninkų, kurie 
ištikimai pildo jos ukazus. Tai 
daugiausia tokie vyrukai, kurie 
darbo nedirba, o gyvena paža
dais, kad štai jvyks perversmas, 
ir tada bus galima pasidalinti 
grobiu. Tačiau savo turtu su 
burdingieriais ji nesidalina: jei 
kam trumpa 
valgyti,— tai 
ma, bedarbių 
dus ir iš jų 
Bet bėda su tais progresistės 
leitenantais yra ta, kad jie yra 
didžiausi nachalai. Gavę įsaky
mą, jie nuo ryto 
daužosi po stubas 
budais 
neeitų 
gimus.

Prie 
klauso 
miesčio padauža 
žioplas ir tamsus 
moko prosyti ir dirbo pas lie
tuvį kentraktorių. Pasisiuvo 
porą siutelių ir kas dieną “strai
niai” apsirengęs važiuodavo j 
darbą. Nešėsi dideliu džentel
menu ir pradėjo labai aukštai 
nosį riesti, net su lietuvišku 
kriukiu jos nebuvo galima pa
siekti. [ juodo darbo darbinin
kus žiūrėdavo su panieka, nei 
susitikti su jais nenorėdavo. 
Merginas įspėdavo, kad nešok
tų su “purvinais paipininkais”. 
Vadindavo visus mužikų vai
kais. Bet štai užėjo liesesnį 
laikai. Prieš keletą mėnesių ne
teko darbo. Rudenį jam gal rei
kės į miškus važiuoti.

Ir štai tas subjektas yra tik
ras progresistės kapralas ir jai 
ištikimai tarnauja.

Gražu pažiūrėti, kaip prog
resistų bobelka vakarais sėdi 
verandoj, o leitenantai sukini

Su tais na- 
kaip šuo su

ir “Bangos”
dainavimą

su- 
žo-

tu-

ir neturi ko pa- 
jo reikalas, žino- 
likimas nėra sal- 
tyčiotis negalima.

iki vakaro 
ir visokiais 

žmones, kad 
paren-

atkalbinėja 
į “socialfašistų 
Tai didžiausi begėdžiai, 
maskvinių 
ir buvęs

apaštalų pri- 
Šiaulių prie
ik Tai labai 
vyras. Jis iš

joms, tai nieko, gero negalima 
tikėtis: tos draugijos anksčiau 
ar vėliau turės žlugti.

—Proletaras

T. M , D. GYVUOS
Visame 

ramumas 
kuris kai 
vas sudrumstas jura palieka 
užpakalyj savęs platų burbu
liuojantį kelią, tai ir žmonių 
gyvenimas kunkulais verčiasi, 
kai vulkano lava, o laiks nuo 
laiko iš gilumos išmeta karš- 1 
tus akmenis, susiformavusius 
į dzindras.

Sukilėliai Ispanijoj privertė 
karalių atsistatidinti, dabar su
kilimas gręse pavojumi nauja
jai valdžiai. Italija paliuosa- 
vo Papą iš laisvo kalėjimo, 
kurs buvo užsidaręs per pusę 
šuvirš šimtmečio, kai oisteris 
^avo kevale, pradėjo-gręsti pa
vojus Italijos fašistinei val
džiai; diktatorius Mussolini už
darė katalikiškas organizaci
jas, kurios perdaug pradėjo 
kištis į valdžios reikalus. Lie
tuvos originališkasai diktato
rius prof. Voldemaras nepati
ko klerikalams, jų intrigomis 
diktatorius paliko ištremtas 
liuoson nelaisvėn. Tuo nepa
sitenkinę, klerikalai, nenusto
ję naudoti sakyklas politi
niams tikslams, papuola bė
don, — kalėjimam

Įvairių įviariausios reformos 
laksto ore, praeities istorijoj 
nieko panašaus nerandame, 
kad pasaulis verstųsi taip 
sparčiai galva žemyn, kad to
kios radikališkos permainos 
įvyktų, kaip kad per šiuos ke- 
lioliką pastarųjų metų bėgyje.

Automobiliai, aeroplanai, ra- 
dios, daro begalinės įtekmės 
ant žmonių. Štai skaitome 
naujienas, kad spekuliuojama 
gyvastis, bandoma pasikelti 
oran penkiolika kilometrų nuo 
žemės, kad sužinoti, kas musų 
kaimyninėse planetose gero 
randasi. Televižai padarys ir 
nemažą permaina.

Kokią išvadą galima pada
ryti iš to jau matomo progre
so? Aišku, kad visame pasau
lyje žmonės sparčiu žingsniu 
žengs prie augštesnio laipsnio 
visose gyveninio srityse.

Jau dabar, pažvelgus tik 
penkiasdešimts metų atgal, 
randame dideli skirtumą pa
čių musų lietuvių gyvenime. 
Šiandien sunku surasti jau
nuolį 20 m. amžiaus, kurs ne
mokėtų skaityti ir rašyti, o 50 
metų atgal daugiau, negu 50 
nuošimčių buvo beraščiai. Ap- 
Švįeta buvo menka dėl to, kad 
mokyklos buvo retenybė. Šian
dien pradinės liaudies mokyk
los visur surandamos.

Tamsumas ir prietarai nyk
sta, kaip vasaros saulei kylant 
aukštyn ant žmonių galvų.

Amerikos lietuviai, ypatin
gai T. M. D. buvusieji ir esa
mieji nariai, aiškiai supranta 
spartų pasaulio progresą JV ap-

pasaulyje viešas lie
pa didžiojo karo, 

kokis “Majestic” lai

Pernai vienas Chicagos 
sas nuvyko į savo gimtinę 
lankyti giminių. Apie tą savo 
kelionę jis rašo sekamai:

Išgyvenau Amerikoj 20 me
tų, bet kaip man čia gerai ne- 
sigyveno, vis svetima šalis — 
pamotė. Ir sumaniau aš ant se
natvės važiuoti į tėvynę turis
tu, nes - apsigyvenimui sunku 
gauti dokumentai ir ‘ priegtam 
didelės išlaidos. Važiuosiu, sa
kau, turistu,xten aš turiu bro
lių, seserų, gal jie man padės 
kaip nors pasilikti tėvynėj, da- 
gyventi paskutinius metus ir 
mirti savo gimtoj šalyj.

Gal atsiras tokių žmonių, 
kurie nepatikės tam, ką aš ma
čiau 
nei 
pats 
nau. 
kito 
Laivokartės dabar labai pigios. 
Tačiau važiuojantieji privalo 
turėti geležinius nervus, kad 
paslėpti nuo tavorščių pinigus. 
O jeigu norite sugrįžti atgal, 
tai laikykite už dantų liežuvį.

Maskvos vaišės
Pernai rugsėjo mėnesyj aš 

išsipirko u iš New Yorko laivo- 
kartę iki MaskVoį, sumokėda
mas $840. Už pitiigį/į'/ siimbkė-' 
tus už laivokartę, mus Masta 
voj pirmos eilės viešbutyj iš
laikė penkias dienas, valgydino 
tris kartus per dieną, ir mes 
buvome viskuo patenkinti. 
Mums valgant grojo šauni mu
zika, kokios aš Amerikoj nei 
negirdėjau. Ir aš galvojau — 
štai kur gyvenimas 
kui.
kias dienas, aš trečia klase iš
vykau į Kijevą, sumokėdamas 
už bilietą Ž5 rublius. Vagonus, 
matomai, niekuomet nešluoja, 
bet jeigu pasažieras neblogai 
apsirengęs, tai jį draugas kon
duktorius budriai seka. Jeigu 
jus numesite popiroso galiuką, 
degtuką arba popierio sklypelį, 
tai draugas konduktorius tuoj 
nubaus, trimis rubliais. Ginčy
tis negalima, nes daugiau gali 
kliūti.

ir girdėjau tėvynėj. Aš 
kiek nesistebėsiu: ir aš 
netikėjau, kol neįsitiki- 

Mano patarimas: važiuo- 
patys — ir pamatysite.

darbinin-
Pagyvenęs Maskvoj pen-

Atvažiavęs į kaimą K.,Atvažiavęs į kaimą K., as 
nepažinau nei‘ vieno. Mane pa
žibo broliai ii^ seserys. Džiaug
smui nebuvo ir galo. Po apsi- 
džiaugimo pradėjo verkti, kad 
neturi kuo manęs pavaišinti. 
Namai, kuriuose aš gimiau, pa
siliko tokie pat, tik žymiai pa- 
senėję. Pirmiau kieme būdavo 
vištos,, antys, kiaulės, o dabar 
nieko nėra: vipur, kaip iššluo
ta. Kaimiečiai, baisiai suliesėję 
ir jeigu tai kaulai su
byrėtų. Apsirengę visokiais 
skurliais., .Visi labai susimąstę. 
Jaunimas da|p. kitokį, įspūdį,—- 
linksmas ir gyvas, bet apsiren
gęs ir jis labai blogai.

Kiek už ką mokama
Štai kai kurios, kainos. Kiek 

geresnė’ drabužių eilė 200 rub*
.1 . .................. — .1 ............ I ll~.ll. . •'

Stotyse
Stotyse žmonės laukia išti

somis dienomis, kol jiems pa
siseka prie bilietų kasos prisi
grūsti. Draugas stoties virši
ninkas bilietus pardavinėja dvi 
ir daugų-daugiausia pustrečios 
valandos. Kam per tą laiką ne
pasisekė bilietas nusipirkti, pri
valo sekamos dienos laukti. 
Tiesa, galima bilietas gauti ii’ 
aplinkiniais keliais. Bet tame 
atvėjyj reikalinga draugui Pie
šėjui duoti “ant arbatos”.

Bolševikų rubliai
Iš Kijevo iki mano kaimo 35 

verstai. Pasisamdžiau vežėją 
už penkis rublius. Vežėjas ke
lis kartus nulipo nuo vežimo, 
kuomet važiavome j kąlną, kad 
arkliui butų lengviau. Kelis 
kartūs aš bandžiau j j užkalbin
ti, bet jis tylėjo a?ba trukčio
jo pečiais. Valstybės banke aš 
išmainiau amerikoniškus pini
gus į bolševikiškus rublius. Už 
amerikonišką dolerį mįan davė 
1 rublį ir 94 kąpęikų. Paskui 
sužinojau, kad biržoj už dolerį 
moka. W h; H rublių., Bęt pas 
marle jau nieko nebebuvo mai-

lių; geri batą! 150 rublių, pra
stesni 100 rublių* Už pus- 
padžių prikalimą ima. ligi 60 
rublių. Maistas irgi neįmano- 
maį brandus. Rugty pūdas 7 
rubliai 60 kapeikų. Kaime mė
sos nėra. Mieste galima pirkti 
slapta, — 2 rūbliu už svarą. 
Svaras lašinių 6 rubliai; tiek 
jau kaštuoja ir sviestas. Kiau
šinių tuzinas 2. rub/ 40 kapei
kų, gyvą antis 9 rubliai.

Atlyginiftjas už darbą. 
' ‘ ‘ J v k<. *. į * f ? ■’ '

■” Dalbas apmokamas taip? kai
mietis su arkliais už pristaty
mą įvąirių daiktų gauna nuo 
vyriausybės 4 rublius per die
ną. Moka po penkis kapeikas 
nuo pūdo. Kas turi gerą arklį, 
tas gali uždirbti ir daugiau,

Kaimiečiai komunoj turi iš
dirbti "130 dienų per metus, už 
ką jie gauna 10 pūdų grudų 
kiekvienai galvai. Jei tiek die
nų nęlsdirba, tai gauna ma
žiau. Dirbti privalo visi šeimos 
nariai, kurie nėra paliegę arba 
neserga.

Miestų darbininkai dalinami 
kategorijomis. Pirmos rųšies 
mechanikas gauna per mėnesį 
150 rublių. Vienu žodžiu, dar
bininkams per mėnesį mokama 
nuo 75 iki 150 rublių. Dirba 8 
valandas per dieną. Specialis
tai iš valdžios gauna butą, ku
ris susideda iš vieno kambario. 
Už kambarį reikia, mokėti 15 
rublių į mėnesį. Tame kamba
ryj privalo gyventi vyras, žmo
na ir vienas vaikąs, Už elekt
ros šviesą skaito 3 rublius per 
mėnesį. Malkų sieksnis kainuo
ją. 25 rubliai.

Kooperatyvai
Darbininkai viską perka koo

peratyvuose ir yra paskirstyti 
raidėmis: B, V, G. Prie raidės 
B priskaitomi specialistai ir 
partijos nariai. Jie turi dau
giau privilegijų; be kitokioj 
provizijos, per du mėnesiu 
kiekvienam asmeniui išduoda
ma po vieną silkę. Nemanyki
te, kad gauna dykai, — už vis
ką reikia mokėti. Priegtam 
dar reikia porą valandų išlauk
ti eilėj, kol visa tai gaunate. 
Kijeve aš mačiau, kaip vienas 
žydelis nešiojo satiną ir perke
lį. Už satino aršiną prašė 9> 
rublius, o už perkelį 5 rublius. 
Tai Kijevo mieste, o kaimuose 
ir miesteliuose nėra jokių krau
tuvių, apart kooperatyvų. Koo
peratyvai gi pirmoj eilėj ap
tarnauja partijos narius. Kai-, 
miečiams ten taip pat parduo
dama. Jeigu kaimietis turi 500 
rubliij vertės karvę ir 90 rub
lių vertės kiaulę, tai iš vyriau
sybės už karvę jis gauna 90 
rublių, o už kiaulę 25 rublius. 
Už gautus iš vyriausybės pini
gus jis gali kooperatyve nusi
pirkti batus. Bet dažniausia 
tik prižada, kol neišgauna kar-

vę arba kiaulę. O kai parduo
da, tai sako — palauk, karvę- 
liuk, mes dar negavome iš 
miesto. Kuomet gausime, tai 
parduosime ir tau. Ir taip tę
siasi keletą mėnesių, o kaimie
tis be batų.

(Bus daugiau)

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienai Ant 
Vandeni per Cherboueg—6 

dienos pu Bremen 
' TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Specialūs truksi ii Bremechasten 
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kaa BavaltZ: !i- 

. plaukiniai gerai lino mala LJoyd 
KabiniiifnU Laivais. In- ,
formacijų klauskit pa* 
bitė vietinį arentą arba <aK

130 W. Randolph ESM| 
St., Chicago, III.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

Ne Naikink Savo Gerklę
M*.'

■iv. .

Šiurkščiais
•> '• *..į ».

Erzinimais
"Vietoj to 

pasiimk LUCKY
Uždėkite savo pirštą ant gerklės — ant vadina- 
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
palytėjote Iarynxą. Tai jūsų garsinė dėželė - 
kurioje jūsų garsinės gyslos.

Saugok savo gerklę— atsiminki jog 20479 
Amerikos gydytojai pareiškė LUCKIE3 esant 
mažiausiai erzinančiais gerklę cigaretais.

Vienas gydytojas rašo:
“Aš rūkau cigaretuą keliolika metu. Valiausiu 
laiku kitokių nerūkiau kaip tik Lucky Strike. Aš 
galiu juos rūkyti pilniausiai įsitikinęs, jog jis ma
žiausiai erzina mano gerklę.”

Kitaš gydytojas rašo:
“Aš patyriau, kad Lucky Strjka^mažiausiai er
zina mano gerklę. Tą ypatybę, manau, jie turi džl 
vadinamojo “SPRAGINIMO” proceso.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerklės apsauga — prieš Įmitęji-

Apsaugok savo brangųjįmus — prieš kosulį, 
balsą.

įgCKy>

A. T. Cft.
Mfrt.

‘ Spraginirnui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai

. Saulių spinduliai nokina—Šiluma švarina
Jfiiu Gerkles Apsaugo — Prieš kniteįimus — pyles kosujj

. .„į, ...............  >, ....................M.................................• ■'•'J
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PAKLAUSYK 
r. per Radi o-.

Lucky Strike 
šokių, orkestre, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradieni, Ketvir
tadieni ir Šešta
dieni, vakarais 

’ *|MpR B. C. ra- 
dlo stotis.*^
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Sveikatos Dalykai
V*

Operacijos

Rašo Dr. A. Montvidas

Operuotų žmonių Amerikoj 
yra daugiau, negu bent ku
rioj kitoj šalyje. Jeigu ope
racijoms butų pasidavę ir tie, 
kurie da nėra operuoti, vie
nok kuriuos gydytojai chirur
gija norėjo gydyti, tai netoli 
visi gyventojai butų nukentė
ję vienokį ar kitokį pjausty
mą.

Išrodo, kad Amerikos gyven
tojai yra kitokie ir jie serga 
netoli vien tik tokiomis ligo
mis, kurias tik peiliu galima 
prašalinti. Nežinantiems gali 
išrodyti, kad Amerikos chi
rurgai turi išradę kokius tai 
naujus budus netoli visas li
gas peiliu prašalinti. Chirurgi
ja taip plačiai praktikuojama 
ir netoli kiekvienam ligoniui, 
ypač moterims, operacija siū
loma, kad žmonės pradeda 
abejoti daktarų sąžiningumu, 
ir net tikrame reikale neleng
va ligonį prikalbinti pasiduoti 
chirurginiam gydymui. Skait
lius tų, kuriems buvo patarta 
operacija ir kurie pasveiko be 
jos, yra neapsakomai didelis.

Baimė nereikalingos operaci
jos atidarė kelią visokiems 
šarlatanams garsintis, buk jie 
pagydą visas ligas be peilio, 
be operacijų, šitokia padėtis 
yra pavojinga. Apsirgimai, ku
rie reikalauja chirurgijos, ki
taip negali būti prašalinti. Be 
jos arba greita mirtis seka ar
ba kentėjimas nesibaigia. Li
gonio išsisukinėjimas, buk jis 
bijo operacijos, buk jis velyk 
mirs, bet neis ant operacijos, 
yra kvaili, ir jis taip nekalbė
tų, jeigu tikrai žinotų, kad 
kitokios išeities nėra, kad ope
racija tikrai reikalinga. Bet jis 
žino nemaža savo giminių ir 
draugų, o dažnai ir pats yra 
patyręs, kad be jos galima pa
sveikti. Nes ji tapo patarta be 
jokio reikalo. Gydytojas ją pa
tarė be tinkamo ligos ištirimo 
arba norėdamas pasipelnyti.

Patys gydytojai neginčyja, 
Amerikoj daroma dau- 
nereikalingų operacijų, 
reikalingų. Kaip tad ga- 
žmones kaltinti už chi-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

MOKSLEIVIAI
Lietuvių Medicinos ir Dantis 

lerijos Studentų Draugija

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yardj 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

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

•BRIDGEPORT MOTOR1 SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

Ttlef. 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

kad 
giau 
negu 
Įima
rurgijos bijojimą? Pačių •gydy
tojų neatsargumas ligų trine- 
jime ir spėjime ir tūluose at
sitikimuose noras pasipinigau
ti įvarė šitos baimes.

Bet esama Amerikoj nema
ža moterų, kurios trokšta būti 
operuotos, kad paskui galėjus 
visur kalbėti apie savo opera
ciją.

BILEDRESĖ kQn

IŠVALOMI tJ (J
DYKAI pasiėmimas ir 

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

EaCELLO CLEANERS
14 IV. Wathington St. Dear. 0087

Browning Bldg.—Suite 612

PAŠALINK
ODOS ĮDEGIMĄ! 
Vartok Seotra’t Etko

\ Nebekentėkit nuo odos įdegi- 
/ gimo. Severa’s Esko suteikia 
f greitą, raminančią pagelbą ken- 
y čiantiems nuo odos. Užtikimas 
N per 50 metų. Pas aptiekinin- 
/ kus. Sempelis DYKAI. Rašyk

W. F. Severą Co., Cedar Ra-
\ pids. Iowa.
> Vartoklt Severa’ti Skln Soap f dėl Malonios Odos.. 8 -

f tr ' ■______ v.

Draugija (Lambda Mu Del
ta) laikė susirinkimą praeitą 
šeštadienį Dr. Strikolio na
muose. Tikslas susirinkimo 
buvo pagerbti narius, kurie 
praeitais metais apturėjo mok
slo laipsnius.

Pirmas iš tų buvo Dr. Si
monaitis,' kuris užbaigė pilnai 
visus ekzaminus ir, ligoninės 
tarnybą ir įgijo Medicinos 
Daktaro laipsnį. Jis atidarys 
savo ofisą po numeriu 2423 
West Marąuette Rd. Jis taipgi 
buvo apdovanotas Lambda 
M u Delta “raktu” už pasidar
bavimą draugijos naudai.

F. C. Winskūnaš taipgi už
baigė Medicinos mokslą ir pra
dėjo praktikuoti šv. Kryžiaus 
ligoninėje kaipo “internas”.

Stasys Mickewichus iš New 
Yorko, Jonas Mironis, Alfon
sas Manikas iš Chicagos ir A. 
Kindaris iš Schenectady, N. Y. 
apturėjo “Bachelor of Science 
in Medicine” laipsnius.

Kazimieras Svantsiskus dan- 
tisterijos studentas ir Vladas 
Eisinas, J. Jakųhauskis ir J. 
Wisnefskis medicinos studen
tai, nauji nariai, buvo priim
ti į draugiją. I

Brolybės pirmininkas Jo
nas Russellas vadovavo susi
rinkimą ir įgaliojo ateinančių 
metų valdybą: būtent pirmi
ninką Dr. F. C. Winskuną, 
raštininką Joną Šimkų, iždi
ninką J. Russelą, istoriką Joną 
Mironį ir maršalką Stasį Mic- 
kewichių.

Pabaigus formališką susi
rinkimą studentai ir jų drau
gės turėjo programą, kuriame 
buvo kalbų, užkandžių ir ki
tų įvairių žaismių.

Ateinantis susirinkimas bus 
sušauktas spalio mėn., kur B. 
Nausėda, Antanas Sukis ir 
Dr. F. C. Winskunas skaitys 
straipsnius iš medicinos moks
lo srities. —A. K.

Gražus lietuvių radio 
programai

ĖSK O

fa 

te

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

[Ačm«-P. « A. Photo]

Harry Green, kuris tapo su
imtas Philadelphijoj, sąryšy su 
barberio John Faėtor $5,000,- 
000 švindeliu.

galėsime girdėti šiuos progra
mos antradieniais nuo 6:30 iki 
7:30 vakarais iš stoties W G K 
S, 1360 
meters.

kilocycles arba 220

Cicero
Liet. Kareivių Draugijos 

susirinkimas
*

Susirinkimas įvyks šį sekma- 
dięnį, birželio 21 d. 1 vai. po 
pietų Liuosybės svtainėj. Kaip 
senieji nariai taip ir norinti 
nauji įstoti, bukite laiku, kad 
nereikėtų laikas gaišinti. Su
sirinkimas yra svarbus visais 
atžvilgiais: bus priimama nauja 
konstitucija projekte.
visi.—Raštininkas.

t 1 ,3~. - - ■ ' ' ,--------------------------- ............................................................................................ ..... ....

vams džiaugsmo ir sau šviesos 
pasiekus.

Liet. Kareivių Draugija
Išvažiavimas pilnai pavyko. 

Diena pasitaikė gražiausia. Sau
lutė visus šildė ir kaitino. Ap-. 
linkui žolynai ir sodnai puikus. 
Visi linksminosi prie muzikos, 
kurią patiekė p. Ljpskis su pa
galba garsekalbių.

Smagu ciceriečiams lietu
viams turėti savo biznierių, p. 
Lipskį, kurs aprūpina ir ma
loniai patarnauja savo tautie
čiams.

ftėngėjai pasistengė visus už
ganėdinti ir dar viską veltui. 
Tąi buvo kaip dovana savo na
riams ir draugams. Kaip jau 
buvo rašyta p. Aglickas drau
gijos narys pagamino gardžių 
gėrimų ir pats savo dideliu tro 
ku atvežė. Draugija jam labai 
dėkinga už jo malonumą. Biz
nieriai suteikė dovanų-laimėji
mams. Laikrodininkas p. Po
cius auksinę cigarinę, cigare- 
tams susidėti; žebraukskas ge
rą skustuvą; A. J. Liutkus ga
lioną varnišio.

Laimėjo p. Antanaitis, Leo 
Žiugžda draugijos iždininkas 
cigarų. Be to visi, kurie vir
vę traukė laimėjo. P. Rįmdžius 
dovanas moterims, p p. Kava
liauskas parūpino “šaltkošės”, 
kas buvo vaikams geriausia do
vana.

Rodos viską suminėjau? Kur 
čia viską suminėsi. Kaip kam 
ir ‘/nelaimių” atsitiko, kam gi 
šia gadynę neatsitinka.

—Pašalinis.

Cicero
SLA. 301 kuopa auga ir bujoja

Bukite

Cicero
Smulkmenos apie

4
vi^ką
. ' i. ' <

M.

... , . .'a. -

NEW PROGESS BAKINGĮGūMPANY 
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

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

4

Nekurie jau seniai suprato suk
tybes ir metę sukčius grįžo i 
senąjį Susivienijimą, kai kurie 
dabar tik pradėję žvalgytis kas 
čia bus, o kiti dar laikosi “rau
donųjų” įtakoj. Tiems priseis 
atsižadėti savo įmokėjimų, mo
kėtų per daugelį metų ir ne
tekti nieko, likti be apdraudos. 
Gaila žmonių, bet kas daryti.

stiprių rėmėjų, k. a. p. Lukš- 
tienė, p. Ketvirtienė, Miliauckai, 
Ručinskąitė, adv. Gugio sekre
torė ir daugelis kitų. Kąip vy
rų, taip moterų ir merginų pas
kutiniame susirinkime dar pa
sidaugino;'ponia Venckienė už
ėmė pirmininko pagelbininko 
vietą. Moterys pas mus ncat 
silieka. Tai labai puiku.

Iš buvusios 194 kuopos yra 
dar daug narių suklaidintų. Tai jų pačių reikalas.

Al A AJ X> KJ . A.-S XU X X XX X , 
kad Amerikos lietuviai butų papiiršę savo gimtąjį kraštą IJetuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie lie
tuves kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vieninfėlis demokratiškos minties, tikros šviesos Ir mokslo skelbėjas.

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTU.

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

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

Už 50 centų Jus padalysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 

1)6 lailcraSČio!
Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 

50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

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

Green Mill Duona
SURAIKYTA

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

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

Nariuose santaika ir draugiš
kumas. Susirinkimai malonus 
ir nenuobodus. Tokį gerą įspū
dį padarė paskutinis susirinki
mas, kuriame buvo išduoti ra
portai iš SLA. 6 Apskričio su
važiavimo.

Delegatai vienas paskui kito 
padarė pranešimus ir papasako
jo savo įspūdžius iš konferen
cijos. Susirinkimas užgyrė visų 
nuomones. Nors kuopai ir 
kaštavo keletas desėtkų dolerių 
delegatų priėmimas, bet visi pa
tenkinti, nes kitaip ir negalėjo 
būti. Tai pirmas SLA 6 apskri
čio suvažiavimas musų kuopos 
gyvavime. Musų 301 kuopa 
Vykusiai pajėgė svečius priim
ti ir užimti; tas faktas jau ro
do, kad. kuopa turi daug davi
nių gerai bujoti.

Kuopa turi daug gerų ir

Smagu pranešti, 
laukėm dviej ų-, iiauj ų 
čia1 augusių jaunuolių, tai Loųis 
Kizas ir Nobertas Tumavičia.

Jie abudu pereitą penktadienį 
gavo diplomus. Dar jiems liko 
išlaikyti valstijos ekzaminai ir 
tada bus vįsęi yargo galas.

Pereito šeštadienio vakarą p, 
Kižų namuose, 1515 So. 49 Avė. 
įvyko smagus vakarėlis, kur tar
pe gardžių užkandžių buvo pa
sakyta daug gražių prakalbė- 
lių ir linkėjimų junuoliams pro
fesionalams. . - < '

Pats adv. • Kizas pareiškė, 
“Tiesai, turiu diplomą, bet (tas 
dar nereiškia, kad jau viską ži
nau, nes mokslui galo nėra, tad 
stengsiuos lavintis, siekti to
liau ir toliau ir visada bušiu su 
savo tautos žmonėmis”.

Vakarėly mane labiausia į- 
domino tai jauno advokato tė
vai, kaip jie džiuginsi, net pa
tys atrodo keletą metų jaunes
ni, matydami savo sūnų gra 
žiai. pasiekusį tikslo. Daug yra 
tėvų, kurie deda visas pastan
gas dėl vaikų, bet vaikai eina 
savo keįįais ir tėvų troškimų 
neįvertinai. Tokie vaikai labai 
skaudžiai atsiliepia į tėvų svei
katą ir privaro greičiau prie 
galo. Suprantama,' kad tokių 
vaikų atsitinka nedaug. Tačiau 
kaip malonu matyti šeimyną, 
kur vaikai įvertina" tėvų gerus 
norus ir siekia tikslo, kad tė-

kad susi 
advokatų

Praeitą sekmadienį iš stoties 
W B B M antrą vai. po pietų 
įvyko kaipo atsisveikinimo pro
gramas, o užvakar vakare įvy
ko pirmas programas iš stoties 
W G E S. Minėti lietuvių ra- 
dio programai yra duodami lė
šomis Peoples Furniture kom
panijos. Rudenį orui atvėsus, 
kuomet ' užsibaigs išvažiavimai 
į girias, Peoples Furniture kom
panija ir vėl sugrįš j, W B B M 
stotį duoti lietuvių radio pro
gramos nedėldieniais.

Minėti praeiti abu progra
mai susidėjo iš parinktų ir 
turtingų musų dainų, kurias iš
pildė pilnai patyrę radio dai
nininkai. Antradienio prpgra- 
me nors ir buvo pavartota ke
letą rekordų, bet jie buvo pa
rinkti su. labai geru skoniu ir 
jų gražios ir melodiškos dainos 

j i. 

ir jnuzika davė malonų įspūdį 
klausytojui.

Dabar vasaros laike nuolat

ir

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

S. P. Kazwell and Co
REAL ĖST ATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
TeL Repnblic 8899

BERNARD PETKA’S
Vyrų ap rėdalai geros rųšiei ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, S„. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilio.
80* W. 31 Si. Victory 1698

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
Damos 

3335 S. Halsted SL 
Tel. Y.td. ««»4

STAR. T)UST .Copyright Midwe»t Reature Servic*

i. -

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St
6558 So. Western Avė,
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

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—— teisingas ii greitas patarnavimas 

. 819 W. 35th SL 
Tel. Boulevard 9122

fr 
I

VI VlĄbf 
ŪUNCĄbų

IMMMi

BORN 
LOS ANGELES

ATTENOED 
GRAMMARAND 
HIGH SCHOOLS 
OFTHA1CITY

w ir h si stok 
secAMe 

PROTĖGĖES OF 
MADAM ELL6N 

BEACH

i /•
s i ■

-! " / '• ............ ..................... • .

DR. A. J. BERTASH DR. S. NAIKELIS
praneša perkėlimą savo ofiso praneša perkėlimą savo ofiso ir 

' permainymą telefono j

756 W. 35th Street 756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.
‘I ■

Šiaurrytinis Jcampas So. Halsted 
ir 35th St.

Tel. Boulevard 5913 ir 5914 Tel. Boulevard 5914 ir 5913

Valandos: 1-2 Pt M., 6:30-8:30 P. M.
< • • • 

’ ’ . "■ . • . f • '■ •* į

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

»

BY VVESTPHAL

FIRST STAGE 
APPEARANCeKT 
NEIGHBORHOOD 
THEATRE

UATEft 
PUT ON AN ACT 
IN SAN FRANCISCO 

CAFE
V Iii—iiii—^isį.1—,r MM

APPEAREO 
TOGETHER 
IN CHRISm 
COMEDIES

OH !

THEN MANY MDSKAL 
GHOWS*FAMB -AND 

AONOON -THBIR BEST 
KNOWN SIKCESS • 

' TOPSY ANO EVA" 
UNOER CONTRACF 

TO M.G.M



I

'W ■»!■■■ > i ......

NAUJIENOS
TM Lithųaniap Daily, Newt 

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

tt-v-

!8.00i
4.00 
2,00 
1,50

.76

Pusei metų
Trims minusiam*
Dviem m&aealama
Vienam menesiui

Chicagoj per iineMotojųat
Viena kopija ....

ww t’1111 ... .......wptr'— i

——“**i||l|i|i"VI1 'k 
Apžvalga 
k i "■'”]■.....K r

Editor P. GRIGAITIS

" ^71’ ;1
L .. :

** V;

T
Ketvirtiems, birž. 18, ’31

iu . ■ 1 i '■■■vir
GJUAUJA LIETUVOS 

SAVIVALDYBES

88.09 per in • Canada.
$7.00 per outeida <4 Chlcago 
$8.00 per year in Chicaro 
3e per copv

. Entered as Second Olas. Matter 
March 7th 1014 a$ the Port Otfice 
oi Chiciuro, III. under tha art of 
March Srd 187».

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Hatyted St. Chicago, 
DL Telefonas Roosevett 8600.

18c 
76c 

Suvienytose VaĮstĮjose, ne Chicagoj,

Metama  87.00
Pusei metų.... ...................... 8.50
Trims mėnesiams -----   1.75
Dviem mėnesiams ....... .. 1.25
Vienam mtaeaiui -------------- .75

Lietuvon ir kitur niaienluose 
(Atpiginta)

' Metams........... ...... ...»—— 88.00
Pusei metų....... .......... — 4.00
Trims mtaesiama. —— 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su ulsakymu.

HARDINGO PAMINKLO PAŠVENTINIMAS* **

Ohio valstijos mieste, Marion, buvo iškilmingas 
Hardingo paminklo atidengimas ir pašventinimas. Tą- 
ja proga laikė kalbas dabartinis prezidentas Herbert 
Hoover ir buvęs prezidentas Calvin Coolidge.

Paminklas yra pastatytas Ohio republįkonų inicia
tyva, privatinėmis aukomis. Statymo darbas jau buvo 
pabaigtas Apries keletą metų, dar tebeprezidentaujant 
Coolidge’ui. Nabašninko Hardingo draugai seniai no
rėjo atlikti atidengimo iškilmes, bet jos negalėjo įvyk
ti prie Coolidge’o, kadangi pastarasis griežtai atsisakė 
jose dalyvauti, žinodamas, kokį skandalų paliko po sa7 
vo mirties Hardingas. Per dvejus metus atsisakinėjo 
dalyvauti paminklo atidengime ir prezidentas Hoove
ris. Sako, kad jisai, galų gale, sutikęs tiktai tuomet, 
kai Ohio valstijos republikonai pastatė jam ultimatu
mų: arba jisai turi atvykti į Marion ir pasakyti pra
kalbų prie Hardingo kapo, arba Ohio valstija nerems 
jo kandidatūros į prezidentus antram terminui,

Hooveris savo kalboje palietė “Hardingo tragedi
jų”: kaip nabašninkų prezidentą apgavę jo draugai ir 
kaip jisai miręs ne tik nuo persidirbimo, bet ir nuo 
skaudaus nusivylimo ir susirūpinimo. Tuos žodžius šai
pydamas, Hooveris turėjo galvoje šimto milionų dole
rių vagystę, kurią atliko Hardingo vidaus reikalų sek
retorius Fall, neteisėtai išnuomuodamas privatiniems 
kapitalistams milžinišką aliejaus rezervą “Teapot 
Dome”; Vienas iš maklerių,, prikišusių nagus prie tos 
apgavingos transakcijos,, buvo, generalis prokuroras 
Daugherty, kurį, vėliaus prezidentas Coolidge pašalino 
iš tos vietos. Antradienio iškilmėse Daugherty sėdėjo 
estradoje, už keleto žiriksnių, nuo kalbėtojų. Pasirodo, 
kad “Ohio. gang”; kuri buvo įstačiusi į Jungtinių Val
stijų prezidentus Warren G, Hardingą, dar tebėra gy
va,. kad ir ne tokia galinga, kaip anais metais.

Abu vyriausiuoju kalbėtoju paminklo atidengimo 
iškilmėse, Hooveris ir Coolidge’as, buvo Hardingo ben
dradarbiai. Coolidge buvo vice-prezidentas, <o Hoover 
— prekybos sekretorius. Iki šiol juodu nė kartą nebuvo 
viešai prasitarę apie kaltininkus to skandalo, kuris per 
metų metus buvo plačiai diskusuojamas Amerikos 
spaudoje. Prezidentas Hooveris ir dabar nedaug ką 
tepasakė, tik paminėjo, neįvardindamas nė vieno, tuos 
“nedaugelį žmonių”, kuriais Hardingas pasitikėjo, lai
kydamas juos atsidavusiais jam draugais. O Coolidge 
visai apie tai neužsiminė; jisai tik pagyrė nabaŠninką 
Hardingą, kaipo gabų ir malonaus charakterio asme
nį, kuris mokėjęs suprasti žmones ir kurį žmonės su“ 
pratę.

Hardingas buvo nešvarių politikierių įrankis ir auka.

Atsisakius visoms rimtoms, 
politinėms partijoms dalyvauti 
Lietuvos miestų savivaldybių 
rinkimuose, į rinkimus einą 
jvairios grupelės, apie kurių 
nusistatymų visuomene nieko 
nežino. Kaune tokių grupių yra 
19, Šiauliuose — 7.

Apie rinkimų padetj Šiauliuo
se rašę “Dienos Naujienos”:

“4. VI (t. y. birželio 4 d.) 
iškabinti 7 sųrašaj su, 12G 

‘ kandidatais. Grupių pasitu
rimuos apkalbėjo ir burmist
ro kandidatūrų, bet kąs, bus 
burmistru, tikrai nežinoma, 
Kandidatais minimi kėlų pp< 
Ubųika, Valančius, Arlaus
kas, Masiulis — prekybinin
kas, ir Danų konsulas, žąk 
kauskas — elevatoriaus; ve
dėjas, ir dabartinis, burmist
ras p. Sondeckis.

‘^Tinkamiausių
* iš visų paminėtų 

grupes numato p.
1 kuris turi aukštų mokslų ir 

per 6y2 metų burmistravi- 
mo pasižymėjo darbštumu 

’ ir visiemš gyventojų sluoks-
• niams prieinamas, neišdidus 

ir jgavo didelę gyventojų 
simpatijų. Net ir tautininkų 
žmonės nepeikia* jo. Tiktai 
klausimas ar jis sutiks sta
tyti kandidatūrų j burmist
rus, kadangi Socialdemokra
tai rinkimus boikotuoja, o 
p. Sondeckis priklauso so-r 
cialdemokratų; partijai, čionai 
tai ir yra. rišamas mazgas,

“Kurie norėtų matyti p.
Sondeckį burmistru ir po šių 
rinkimų, kalba, nors soęiab 
demokratai ir boikotuoja rim, 
kimus, bet p. Sondeckis ne- 
nusidėtų partijai statyda
mas kandidatūrų į burmist
rus, nes p. Sondeckis turėt 
kokių nors

igonerolai. Jie pradėję; vadiąti 
soęjęįHstgi vadą, Normap, Thąmų 
‘kunigu’’ dųp 1928. m„, kHWt 
j|saį buvp kandidates |,«L V. 
p^zideątų<v Tuo gįi
tųdą, bųypi pwję, 1Q wtų są 
viršum* kai Normąą, Tarpas 
puvo metęs O bet
gi jie dar ir. šiandie Wgąja 
jį “kwdg<l

Tai yrą charakteringa ko
munistiškos propagandos tak
tika, kuriom beje, ląikosi visi 
žmonių mulkintojui: mroĮątįniu 
kartojimo jįe stengiasi, publikų 
įtikinti, kad melas yrą, tieąa. *
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SOCIALDEMOKRATŲ WI- 
SEKIMAS DANCIGE

rrr-

LAUŽO “MILITARINIALBIUROKRATINĘ MAŠINĄ”

Laikinoji, Ispanijos respublikos valdžia sudavė mir
tiną smugj tos šalies,,milįtarin’ei oligarchijai, panaikin
dama karinių diktatorių sistemą ir pašalindama iš ar
mijos 13,000 karininkų.

Monarchijos laikais Ispaniją, turėjo daugiau kąip. 
50 karinių gubernatorių. Virš jų stovėjo dar aukštesni 
kariniai valdininkai, vadinami “generaliais kapitonais” 
arba general-gubernatoriais. Jų buvo aštuoni, ir kiek
vienas jų valdė didelį, distriktą. Tie generalrgubernator. 
riai buvo,, kartu- su karalium,, tikrieji krašto valdovai, 
Vienas jų, buvo Priiųo. de. Rjvera, kurį Alfonsas, susi
pykęs su parlamentu, padarė diktatorium.

Dabar respublikos valdžia tuos karinius guberna
torius ir general-gubematoriųs panaikino,, tuo, budu 
paversdama Ispaniją civiline- valstybe. ■

Po monarchijos nuvertimo, ši reforma bus benę. 
stambiausia ir reikšmingiausia, Ispanijoje,. N.up. jos 
sisekjjno. priklausys naujos respublikos ateitis*. Jftigft 
respublikos valdžiai pavyks ją pravesti, nugalinti ml- 
litarinėa- klikos pasipriešinimą, tai bus galima tikrai, 
pasakyti, kad senajai, tvarkai Ispanijoje daugiais ne
bėra. vilties atsigriebti.

Tokia krūva, generolui i» 18,000 armijos- kasfoinkų, 
pražudžiusių, savo vietas, gali padaryti respublikai 
daug keblumą, jeigui jie nenorės gegupjn, pasiduoti. Jie 
nedrįs -priešintis tiktai tuomet, kąi pamatys, kad jų, 
neremia paprasti kareiviai. C

IMI

burmistrų 
kandidatų 
Sondeckį

Nesęniąj įvykusiuosą Danzįgo 
rinkimuose socialdemokratai ga
vo 19,694 balsus, laimėdami 
3,493 b. Padaugėjo taip pat ir 
fašiątų balsai 2,827, o visos ki
tos partijos gavo mažiau, bal
sų, palyginant su pirmesąlais 
rinkim^

Ūž komunistus paduota 6,617? 
b,, už katalikų Centrų 6,148^ 
už naęionųlistus 6,723, už fa
šistus 10,950, f už miestelėnų 
partijų 4,175, už lenkų surašą 
957.

’ Amdai ĘmiffiaDtai 
I Argentinoj 
m * •, Įrf • «•

K‘, Algimantas 
I (Ifc N; Nmfcus) .
Susipažintum# su anglais Brfa 

tų Imperijos Bar odos progą 
Buenos Aires.—Pilnieji Ąn^ 
glijos emigrantai Argentinoj 
je.—Griežtas anglų apsigyi 
venimo nusistatymas. — Arli 
ylai visuomeniniame, valstpjp 

• biniame ir industriniame.
Argentinos gyveąįme.— ^Sa-, 
bądo Ingles’1 ir "H i jos de lą 
glese.s".— Anglų ligoninės^ 
draugijos, bibliotekos, k la
bai,(mokyklos, kapai, bažny
čios Argentinoje. — Penki 
šimtai milijonų sbarų ster
lingų,—*anglų kapitaląs Ar
gentinos prejcybgs ir pramo
nes biznyje

į

J
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BIMBININKŲ GALVOJIMAS.

tprnybąi- užimti

Jau antru kartu Brooklyno 
jiimbininkų organas plūstų 
“Naujienas” už tai, kadi jos 
nurodė, jogei Paryžiaus 1371 
metų Komuna buvo ne proleta- 
riškos revoliucijos pavyzdys, 
bet blankistų vadovaujamas 
smulkiosios buržuazijos ir bur- 
žuaziškai prota ujančių darbi r 
ninku ‘‘pučas”. Bimbįninkai rėi 
kia, kad mes įžeidę Markso 
“neklaidingumų”, bet jie nė nei 
bando paliesti tuos faktus, ku
riuos padavė apie Paryžiaus 
Komunų “Naujienos”.

L

Mes buvome pažymėję, kad 
ta Paryžiaus, sukilėlių valdžių 
neįvykino ir riet nebandė vy
kinti ne vienoš^soėiąlęs refor

tai verčiau palikti toj pačiof"^108* nei; apdrąųdos nuonedar*
burmistro tarnyboj, kuris 
turi daug praktikos miesto 
savivaldybes darbe, savo pri+ 
tyrimu ir darbštumu gali 
daug naudos suteikti miesto 
gyventojams,” ‘ ‘

i Bet, Sondeckis, vargiai sutiks 
kandidatuoti, kuomet jo parti
ja rinkimus boikotuoja. Tuo 
budu Šiauliai neteks gero ir 
patyrusio burmistro, kurį ger
bia ir mėgsta visi miesto gy
ventojai.

Tai tik vienas pavyzdys tos 
žalos, kurių padarė Lietuvai 
tautininkų valdžia, išleisdama 
savo nevykusį savivaldybių 
tatymų.

praktikos miesto

ŽĮOPU MĘLAGIAI

i?-

Amerikos komunistų partijos 
centro komitetas išleido fttsir 
šąukimą, kad rugp. 1 d. turi 
būt rengiamos demonstracijos 
Sovietų Sąjungos “gynimui”. 
Tame atsišaukime tarp ko kito 
sakoma:

‘VLąiąyiąji’ (libęra)ai) bur
žujai ir kunigo Norman Tfyp- 
mąso ‘sęeiąlistų; pąrtija ptfo 
deda priruošti karą, ypą# 
per savo šmeižtų propagan
dų., prieš Sovietų^ Sąjungų. 
Savo darbų jie varo bend
rai susirišę su purvinuoju 
Fišės Komitetu, su Franci- 
jos armijoj generaliw štąbpy 
kariniam , ^ygįui prieš Sovje- 

dąr šiąis 1$^. metąis;
; tių libpraliąi ir ‘sociąjjątįąjąi’ 

elementai sandąrbiąinkWa 
‘ su Vigų tąj?ptąųMniU; ijpfte- 
i riajįsįmo. toądm fm£u, 
• irią nukibtas prieš visų š|^ 
, Itiį įąrbinfeltuių”’ .

Tos kųmmiįątų; ęę^ro ,ką^į- 
tėt$s, mąįyt, raįę ^ ąąyo ^ap
šaukimus mažiems vaiki 
ąį:bą betotngmįą gyvęųfcįamsj, 

jįMi ‘
kyųįląį melupti.

Ir kęki. įkyrus
lagiai yra Maskvos davatkyno 

■ . ♦ t
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nes biznyje.— Agrikultūros,, 
pienininkystės, gyvuliųtfr 
kystes ir gamtos turtų eks
ploatavimus.— Bankui', ap
draustos ' komponijos, laiui- 
ninkystė.— Argentinoje yrą 
39,086, kilometrąį, gelžkelių, 
iŠ kuriųt 26,310 kilometrą 
prikįaiąo angląn^s, t, y. 67.3 
nuo#.— Anglų skaičius Ar
gentinoje beveik lygus lietu
viu skaičiui Ąrgeųįinoje. — 
Skaudus palygipiipai.

J...

Škotijos dudoriąi, “Higland- atgal keliauti, jei tik kelionei 
eps’jV višųi parodos, laiką kon
certavo: dienomis specialėje 
platformoje^ kurioję telpa apie 
504QQ0 žinemih. ą vrtąųraj^ ^ą- 
XRdWL $ęatorąftę, kadagį ręn, 

VAkįąęps. surasdąvp 
ftW” WSn9 nWs 

įftrhei, padaryti vaKarienę ir 
sukvipti, vasg,' Arg^ttUtK!? “<d|i 
la”, žiww* pai<wt aukštą 
įžapgoa P<* vj$ą laika 
parpda anlanke, milijonas ir 
keli šjnafai, tuksėtą, Žpmnių. 
Apart. ižaiw» mokesnio dau
giau i&taido skyriujc. “diversįo- 
neft?’*. knr, ian kiekvienas, g^li 
b«tį "ękaąertąa,” Kadangi pa- 
rpdoje buvo išplatyla. aštuonių 
Sijotu finuų. impqę[po(i ir vie
loje an^įų kapitalo, pagaminti 
išdwh*nw. o in įvairumo? be
galini?,, tai visa supkų trum
pame rąšipętyjft dctąlimoti, 
T|Oigi tęmaį gęriąu, atsakys p(a- 
kaibejįma?. klausimai?, 
kaip, kad ižangojp pasakytą.

bo, nei senatvės pensijų, nei 
darbo valandų aprėžimo fabri
kuose, nei vaikui dip’bo uždrau
dimo, nei kitokių įstatymų, ap-r 
(Saugojančių darbininku? nuq 
jpei’djcjello: išnąų^pjimo- §oęię-T 
lės j?tąty,m.dąyyątėą srityje. KoT 
niuną ątljkp tik vienų teigia? 
imą žipįsnl, būtent,, U^raųdė 
.nakties dmM kepyklose. Bet 
ji įvedė, vietoje 8. valandų, 10 
vąjąndų darbo>dienų dirbtuvėse.

Komupos dekretuose nėra nė 
viėno. žodžio apie pramonių 
paėmimų j visuomenės rankas* 
Tik vienas jos dekretas kalbą 
apie perėmimų dirbtuvių, ku} 
rių savininkai pabėgo iš Pary
žiaus, palikdami savo įmones 
iuždarytas; bet ir tas nutari? 
mas gyvenime nebuvo jvykmr 
tas.

Savo atsišaukimuose Komu
na paskelbė oba-.sį, kad dau? 
giau neprivaloį būtį nei; didelių 
lobiftinkų, nel visiškų bę^určiųį 
Vąįinasj, jos iijęalas buvo, v.R 
dutiniškas. priyąt.-tjįą sąvinnn 
kas, bet ne visuorr eni^a kopi 
pęi>tyv.ė gamyba,.

Blmbkunliąl kad mę’a
;priįmą; rašytojų

JJęft'mes, kmi] ilH 
pęrpdeme, i^A potys Ęom'nm 
vadai savo dvasia buvo gimi
ningi buržuazijai. Taigi buržu
aziniai rašytojai turėtų Komu
ną ne kritikuoti; bet jai savo 
simpatijų paąeikštiį — jeigu 
jie žjįfttį, kas, ji bųyo.
i. Bjtiįininlcai ąalvęją, kąij), 
’davąfcka,: jeisju, ki?k§ ‘’aptoritp- 
tas’’ (kjHįio, ji? d?gi; ąesųpsąn- 
!ta)( mm W7«e'-. M jįpms. 
taMi. neiųyiph

SQ(Jp. faktai;
t^nt—nrr—r 

--h!

Darbų, bęięškant, inap teko 
laimės pątękti Britų Imperi
jos Meno ir Industrijos Paro
dos administracijoj tarnybon 
Buenos Aires ir išdirbti jpje 
visų parodos lųi^ų (14-IV-31* 
iki 27-V-31). Ta proga pasi
stengiau nuodugniau pasipa
žinti su anglų pastangomis už- 
kąriąųti Pietų Amerikos rin- 
kas, o ypatingai su Anglijos 
ęmigrąplų istoriją ir darbu 
Argentinoje. Kadangi anglų 
emigrantų istorija ir jų socia
lia gyvenimus yra labai skir
tingas nuo musų, tat mąpaą 
bus pravartu ir niųsų spaudoj 
pakalbėti temą: “Anglai Eini- 
grąptąi Argentinoj.”

Krautuvininkas savo, krautu
vės lange išstato geriausių sa? 
vo prekių, pavyzdžius, kadjpa^ 
traukti pirkėjo akis, kad par
duoti. Tokį savo ‘^prekių lan
gų” šiemet parode Britų Im
perija Pietų. Amerikos gyven
tojams. Apie šio. “lango” mil- 
žiniškumų geriausia bus spręsi 
tį. šjo., fąlftų: Vięą pąr^dbB 
įrengimui' išleista trisdešimts 
ir trys milijonai f dolerių! Pa? 
rodų organizavo ir rengė Bri| 
tani jos Prekybos Rūmai. Ari 
gentinoje, kurios darbų, be a- 
bąjo, parėmė Londono, vyriąų- 
sybė. 1.4i milžiniškų,; specialiai 
šiai, parodai pastatytų, paviljo^ 
nų Argentinos žemės Ukiq 
Draugijom parodų, rengimo 
‘‘Sociedad RuralV ąikštėje, Pa
lermo, tapo užpildyta Bąitąąp 
jos indu&trijpa padariniais, 
Anglijos menininkų paveiks
lais, specialiais piešiniais, be
galiniais spausdmiąią ir, skulp? 
turos išdirbiniais parodytą au
giu, kultūros istoriją nuo, Ak
meninio Amžiaus iki; dabąrti- 
iiio, civilizacijos laiko,; iki or
laivių, etc. Ir, viskas, atyesta. įr 
išstatyta, Ir ‘‘Flecba de. Oro’’; 
kuriuo, Mr. Scagrave sumušė 
pąsauliiiį apt^rekordą, Šiaud
inėje Amerikoje, ir *fMiąs En- 
gland Iir, ir pirmieji; lokomo- 
tor,aį, kuri 
stravimui 
žiūrėjimui; moderniškiąusi, ijį 
galingiausi anglų tęknikos 
tvariniai. Ypątįnfjai daug dė- 
meaįp. parjOdoSf reųgėjų/ ą^. 
kreiptai į tai, kad juodaugiau 
;4emonstrupt apglų įmoijehmp 
Ąr^Įentipos inpno, mpąsĮo iį 
indpstdjoą kėlįmp sityje. 
Apie tpkstąptis žinopįų. iįtįąą, 
iąetą, dirbo p«r,od|ii spęęipdįų 
naipų, ir xitw $

Atvykęs Ąrgentinon 1808 
hiętuose jaunas, 14$ metų am
žiaus, Jolin Pafisb, Robertspn 
su savo brųliu Vilimų, leidosi 
La Platos pakraščiais po vięą 
kontinentų, pilni visokių, avan
tiūrų! Aplankę BraziĮijų, ią 
Paraguąjų vėl sugrįžo Argen
tinon ir Corrientes provincijo
je vare biznį odoiųis^ ir ja
vais. 1820 metuose John Pa- 
risji nyvyko Ljverpoolin, įstei
gė. savo finriai agentūras ir, 
grįžęs Pietų Amerikon perke
liavo Andes kalnus ir keliąvo 
Pacifico pakraščiais nuo Gon- 
cepsion iki Trujį|Įo, 1^26 jis 
įsteigę škotų kolonijų Monte 
Grande ir tarpininkavo Argen
tinos vąldžiai gąą|į pirmų vaL 
stybiųę FĮąskolų, Bet Argenti
nos karas su Rrązlliją sunai
kino jų milijoninius turtus ir 
1830i metuose jis grįžo Aągli- 
jon suvargusiu ir- beturčiu. 
Nustojęs turtu, bet dar kupi
nas, energijos. John Parish. bū
damas 40 metų amžiaus, tris 
metuą studijuoja Cambridgp 
4piy/jrąį|ete, pasKuj- persikelia 

salų, Wight; Auri parašo “Let- 
tęrą dfį JiQu4rAmer^ą»’‘ “Ęran- 
kąJą-Ęęimg of Terror,” “Car- 
ląs <įe Parągiįąy” ir kitus sąu 
pasirinkto, literatinio darbo 
/veikalu^. Mirę Galais 1843 mę- 
tpose, dideliam skurję.

1810 metuose Argentinoje 
'jau gyveno 126 Anglijoj pilįė- 
$aį 1824t motnosp jąu 3,5lįo.

ą^ląpko iki 
vai

riausiais rekialais, o dabarti- 
ląį|(,Ui Argęnlmoję gyyąąą 

jąpic 30,000 anglų.
j Svarbiapąjaą, apglų progreso 
pągelbininkas yra tanie, kajl 
fjję gali, pąsidžjąuąti, sąyp vals
tybės. ir savo tautiečių galingų- 
wa. isfci’fipBiti* šJpįp folrip- 
taę velUli. prisilaiko posajjūi 
JtyijiąĮi, pąfc aftivą...”

/.•/ 'r

mųopelmi demon- 
atiekta. jūsų, pusi-

— k * *' *

Ąįnglįjos Argentinon, griežtąi 
tpuf h kt|r vą- 

majlu iMžiųĮ3im» 
lįąvųs su, pmjgftįfe a# be nięko, 
yifligPi tupb kaniiąlp, čia, jąm

Itab jaių. ląngviau, negu kitos 
tąųlpęį, žiųogui gauti darbo sa
vo tąufįęčįų įstąigųse. Prieš 25 
metus nepurios anglų firmos 
priimdavp darban kiekvienų 
savo tąų|ps enpgrantų. Jeigą 
ir ncbuyų, (įąfbo, tai, pašelpę 
savaitę kitų, surasdavo jaųi 
užsiėmimų. Dabar jau ir inte
lektualių* darbininkų pertek- 

vienok daug lengviau yrą 
įsigyventi Anglijos emigran- 
e, nęgu musų broliui lietui 

b
į Aųtrąs dalykas, kuris psi- 
iąbųįęgjuiai, padeda žmogui 
įąijįąrtį yra griežtas anglų nui 
riįųtątymas apsigyventi naujo-

»pūw< w ii Khk v$-

ir kokiai nors gyvenimo pra
džiai susitaupytume.
‘ Anglai “atsilikę” nuo lietu
vių tik “politikos” srity j, nes 
jie neturi; savo reprezentantų, 
jačeikose, lokaluose, sekei jo
nuose, 
še,- busiančiose ir. niekad ne- 
gimstančiose organizacijose. 
Tiesa, įbes, taipgi turime “Ho- 
gar Lituano”, kuris yra Lietu
vos vąldžjos lėšomis įsteigtas, 
hęt ten. yra vjcn tik lietuvių 
visuomenės skaldymo, savo 
valdžios.* apgaudinėjimo neuž- 
sipelnytais pasigyrimais, ir
Lietuvos valstybės priešui, Ro
mos trustpi, agcntayJmo įstai
ga. Vien šis faktas pakanka
mąjį charakterizuoja ko verta 
yrąs musų, valdžios atstovybė 
šioje šalyje. Nereikalinga, pri
minti; ne faktų, kaip kunigų 
valdomas konsulatas kenkia 
Sgyo piliečiams laikytis geres- 
niuose darbuose, kaip( jis mus 
įskuudinėja policijai, naudo- 
4ąmasia melais. irr provokaci
jomis, Anglai turi; artimų ir 
aiškų, kontaktų su. savo, vals
tybe, su savo* spauda, su reika- 
HngaiSk valdžios ir visuomenės 
orgapiąacijų organais. O< pas 
mua, atrodo, kadi kokia tai; ki
nišką siena skiria Argentinos 
lietuvius, nuo. Lietuvos. Ir., visų 
musiji nelaimių, priežastimi, yra 
viršuj suminėti, dalykui.

Pačiame Buenos Aircsę yra 
daugybė gatvių, pavadintų 
Anglijos emigrantų vardais, 
Yra ligoninių ir gelžkelio sto
čių, gavusių pavadinimus iš 
Anglijos emigrantų pavardžių. 
Ganning, Brown, Rawson, etc. 
primena anglų emigrantus Ar
gentinoje. Londres, Įnglatęrra 
pvbųeiią Angliją, Ir nežiųrint, 
kad vien Buenos Aires prie-r 
miesČiuose: Pineiro, La Boca, 
Avellaneda, Dock Sud, Valen- 
tin Alsiną galima, taip pat gat
vėse girdėti lietuvių kalbą, ly
giai kaip kad Watcrburio 
Bankstryte, Brooklyno Grande 
stryte, Chicagos Bridgeportc 
arba So. Boston Broadwėj, . 
vienok čia kalbos yra daugiam 
sia npie vargų, duonų ir ‘pū
kštą politikų,” o argentinie-i 
čiapis Lietuvų primena tik 
vieną Buenos Aires priemies
čio, Vilią Urųuiza, gatve “Li- 
tuania,” petoli kurios nuo se
nai gyvena tik viena lietuviš
ka pp. Hipių šęijnyna,

» 8. $
Jau 181,1* metais Anglijos 

emigrantai Argęųtįnojp sutvė
rė “British Commercial Room” 
Buenos Aires. Jie turėjo savo 
biblioteką ir. informacijų biu
rų, o taipgi, leido anglų kalboje 
laikraštį “British Packets’\ t 
kurio redaktorius buvo Mr, 
Love. Argentinos kovose u£ 
savo, nepriklausomybę dalyva
vo keliolikų anglų karininkų 
ir diplomatų, kurių vardaį 
garbingai* įrašyti Argentinos 
istorijoje. Net diktatoriaus 
Rosas privatinis gydytojas bu
vo anglas. Po 1825 inetų, ta
pus Argentinai- nepriklausoma 
nuo ispanų karūnos, anglai 
naudojosi savo religijos laisve 
ir atskirai nąę katalikų statę 
savo bažnyčias, mokyklas, 
sporto, meno ir mokslo drau
gijas m tokias, organizacijas, 
kurioj juijgę Anglijos emi
grantus yięnųiupl) ir gelbėjp 
jų viąųptii)ąm prųgresuį nau
joje tėvynėje^

Su, pasididžiavimu, anglai 
šjancįieiĮ prisiipęna, ir kiekvią- 
noje progoje argėntiniečiams 
(įemopstrupja, savo tautiečių 
nuopelnus šiaį šaliaį.

(Bus daugiau)

lokaluose, 
esančiose, nesančio-

lipike nąfodPS dirbo anie 5Q0 įp. įąlrie’ W»matijsuotis joje, 
‘ ‘ 1 šeimynų ir amžinai ten

pSAillkl*-
Rjjjąą |lietuviai kaip tik atbu^ 

fyįĮ hų^ištatynių turime. Gal 
lajų, j^ra priežastimi tai, kac, 
męs lomiojo faktoriaus netu
rime. Bet mes daugiausia til| 
jr gyvename mintimis apię 
savo $enų tėvynę, laukimais iš 

’jos gerų žinių ir svajonėmis

tarpąjųlojų, kurių tarpe ir vie- 
■inąip. lįęUiyipįj t> y. rašančiam 
Siupą.bū
ti. Pąrc&ųs'?^ikšpie^ (Jutimų 
patvirtina ’ ir tas faktas, l$ąįį 
abudu. Anglijps karaliaus su
sius, George ir. Eduardo. spfccU 
ales orlaivių eskadrilės b’ šąpi 
vuočių lydiny. atvažiavo pa
rodų atidaryti. O nuogakeliai

Reikalaukite “NĄU1- 
JIENAS” ant bije kam
po, kur parduodami lai
kraščiai, Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jųįsų pato
gumo, dalei.

i
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Lietuviai GydytojaiGraborlai

S. D. LACHAVICH

Lietuvės Akušerėsnumarmėjo Capo

Capone, tokiu ir

Graborlai
Palaidoti visi Cernvako biliai

nėra-

Ketvergais ofisai uždaryti.

Lietuviai Gydytojai

{vairus Gydytojai 
y*— — — — — — — — — — —- — — . — ■

PADĖKAVONĖ

4729

pra-
per

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel Drezel 9191

iriuos 
0 v., 
Kvie-

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj

Mrs. A. K 
JARUSH

Barchanai apkurtino 
moterų įstatymą

Musų patarnavimas lai- 
dotuvtse ir kokiame rėk 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturima ii* 
laidų užlaikymui sky-

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare '

Phone Canal 2118. 
Valandos: 6—8 vakare

1646 W. 46th St.

Telefonai .

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Joną ir 
Liūdnai atminčiai mu- 

Vincento Barausko

1127 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

LIETUVIS GRABORIUS

savo paja- 
ir 1929 metus. Ar 

kaltas ar nekal-

DR» MAKGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

nebuvo vienodos 
Illinois Federation 
buvo už įstatymų. 
Dovine gi visomis 
sakydamas ‘‘darbi’

6657 So. Ashland’ Avenue 
Telefonas Prospect 6257

Illinois departamentas darbo 
ir statistikos tyrinėjimui pa
skelbė, kad per gegužės mėne
sį bedarbe Chicagoj dar padi
dėjo ant 19 nuošimčių. Tai yra 
arti 30 nuošimčių mažiau kaip 
pernai metais. Uždarbiai taip 
pat numažinti vyrams ant 14 ir 
moterims ant 12 nuošimčių pa
lyginant su 1929 metais. Chi- 
cagos manufaktūros dirbtuvėse 
uždarbiai sumažinti net ant 43 
nuošimčių. Bedarbių registras 
ei j a biuruose taip pat nepa
prastai aukštesnė gegužės mė
nesį, kaip buvo net balandžio; 
mėnesį.

Kaltas, kaltas ir 
kartą kaltas

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

JOSEPH J. GREH
Lietuvis Advokatas 

4611 $©• Ashland Aim. 
TeL Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockutell St.
x TeL Republic 9723

Pereitų trečiadienį Sprtng- 
fie’do legislaturoj besvarstant 
moterų 8 valandų darbo dieną, 
įėjo į atstovų, namus baraba- 
nininkų būrys, mušdami į bub- 
nus ir barabanus, ir savo triu
kšmu nutraukė atstovo OGrady 
kalbą, kurs varėsi už to įstaty
mo priėmimų.

Tas įstatymas buvo skaito*

Illinois legislatura šių savaitę 
pasidarė tikras -graboriaus ofi
sas. Tapo užmušti ir palaidoti 
šie svarbus įstatymų sumany
mai :

Chicagos majoro Cermako 
trys biliai mokesniams sutvar 
kyti;

Mokyklų tarybos bondsų iš
leidimo bilius $50,000,000 sumo-

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted $t.
Valandos nuo 1.0—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Majoras Cermak paskyrė še
šių komisiją paruošti planui, 
kaip sutaupyt $20,000,000 iš
laidų miesto Valdžiai išlaikyti.

Planas numatomas toks, kad 
tarnautojams ir valdininkams 
bus nustatyta penkių dienų!-

Darbai nukrito dar ant 
25 nuošimčių

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

Valdininkai gaus vakari jas be 
algų \

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

įstatymų laidotuvės 
Springfielde

Chicagos miestui liesos 
dienos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avt.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

Tek Vietoj 1115

OFISO VALANDOS:

ir nuo ~7 iki 8:30 vai. 
nuo 10 iki 12 ▼- dieną 

Pbone Midway 2880

CHICAGOS 
ŽINIOS

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

2400 W. Madison S L.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

“Alphonse Capone, tokiu ir 
tokiu indiktmentu tamsta esi 
kaltinamas pastangomis išsi
sukti ir nuslėpti savo pelno mo
kesnius už 1924 metus. Ar pri

sipažįsti kaltas ar nekaltas?” 
vakar teisėjas Wilkerson klau
sė gengsterių caro ir visagalio 
valdovo Al Caipones. , /

“Katlas”, vos girdimai pra
šniokštė Capone.

“Tokiu ir tokiu indiktmentu 
tamsta esi kaltinamas pastan 
gomis išsisukti ir nuslėpti savo 
pelno mokesnius už 1925, 1926, 
1927, 1928 ir 1929 metus ir ti
ksliai nepadavimu 
mų už 1928 
prisipažįsti 
tas?” ,

“Kaltas”,

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidnrtniestyje 
Romst 2*W

Salia BlSg.

Iki 3 vaL kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avt.

TeL Pullman 5950—namų Pull. 6377

Gydytojau, Chirurgą., OateopatM 
4407-9 NorUi Keftzie Ava.

Tel. Indepcndenee 0033
Valandos: 9 ryto iki 1 dienos. Vak. 6 iki 9,

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingą ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reUcąliUgas.

Marcelė Vitkevičienė »
PO TĖVAIS DRAZDAUSKAITĖ
šiuo pasauliu birželio 17 dieną, 3:30 valandą po piet 

gimus Tirkšlių parap., Spurginų 
Paliko dideliame nuliudime vyrą Izidorių, brolio 

ją ir Oną, švogerį Jurgį Vit- 
Vincentą Zubavičių, Anelę

W. 38th St., Telefonas

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142, Archsc Aveniu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 ik 
4 it 6 iki 8 vak. Ncdėliom nuo 10 

1 iki 12 dieną.
Tėlephonai dienų ir naktį Vitginia 003 č

Ofięo tel. Lafayette 7337
Res. tel. Hyde Park 3395

; Dr. Susan A. Slakis
; VAIKŲ SPECIALISTĖ
j • 4145 Archer Avenue
! (kampas So. Pranciscb)

V>fc:-!O iki 12 A. Mo 4’ iki 7 P. M.
S e rėdo mis it nedėliomis pagal susitarimą

jūsų; graboriai 
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 31$1

Phone Canal 6222

DR. SBIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West_22nd Street
Valandos; 1—3 it 7—8 

Sercdomis ir Aedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Kunigai bedarbiai
Kad jau sunkus laikai, tai 

net kunigams sunkus. 15,000 
baptistų kunigų randasi be dar
bo. Viso šioje šalyje esą 32,000 
baptistų kunigų, ir iš tų 15,000 
neturi ko “ganyti”.

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Mihvaukee Avė. 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281

, Utarn., Ketv. ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedėliomis pagal susitarimą

Tėvas nusišovė sunui 
patarus

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

TeL Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St Room 730
Tel. Central 6390 Vai 9—4
Rezidencija 6158 S. Tahnan At.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLlfMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
r 4649 Ashland Avė.

kampas 47th St. 
-pei# Boulevard 6487

A. K. Rutkauskas, M. IX 
4442 South Western Aveftue 

t 
Tel. Lafayette 4146

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

1931 m., 
antros — 6

— 7:45 vai. ryto.
visus, draugus ir pažįsta

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

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

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KAIISZ
1145 MiRvaukee Aveniu 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

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

PHYSICAL 
THERAPY 

’« MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

VINCENTAS BARAUSKAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 20 die
ną birželio mėn. 1930 m«.» su
laukęs 45 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Saločių parap,, Biržų- 
Pasvalio apskr. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Veroniką, duk
terį Oną, du sūnūs 
Edvardą, 
sų brangaus 
bus laikomos Šv. Mišios Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje 20 dieną 
birželio m!ėn ‘ 
Mišios 6 vai. 
trečios 
čiame 
mus atsilankyti į pamaldas, o pas
kui ir į namus po num. 837 W. 
33 Place. Mes Tave Musų bran
gusis vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši, bęt mes ankščiau ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant! Nubudę liekame 

Moteris, Sunaį it Duktė.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

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

.PhatNBj.Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisasi 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31»C Street

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

mas svarbiausiu šioj© sesijoje. 
Jis jau buvo senato priimtas. 
Reikėjo 7T atstovų balsų jį pra
vesti, bet už įstatymų balsavo 
tik 59 ir 6$ badavo prieš.

Patys darbininkų organizaci
jų atstovai 
nuomonės, 
of Labor 
Atstovas 
priešinosi, 
ninkai vyrai ir moterys neno
ri, kod juos šiais depresijos 
laikais darytų laimingais. Kas 
juos laimingais padarytų, tai 
fabrikų sirenų švilpimas, kurs 
šauktų juos 10 valandų darbo 
dienai, pastoviam darbui ir au
kštoms algoms”.

Atstovai plojo ir vieniems 
ir kitiems.

“Alphonse
tokiu indiktmentu esi kaltina
mas darymu konspiracijos ir 
laužymu prohibicijos akto. Ar 
prisipažįsti kaltas ar nekaltas?”

“Kaltas...”
Capone laukia galutino teis

mo sprendimo birželio 30 d. 
Tuo tarpu teismas eina pilnas 
pašalinės publikos.

darbo savaitė, kad didesnis 
skaičius darbo turėtų, ir kad 
visi prie savo dviejų apmoka-^ 
mų atostogos savaičių imtų po 
vienų savaitę be algos. Be, to 
bus paleista skaičius nenuokb- 
tinių tarnautojų ir panaikintos 
metinės sirgimo vakacijos, ku
riomis kaikurie valdininkai 
naudodavosi.

Chicago, / anot Cermako, jei 
surinks 70 nuošimčių taksų, 
bus gerai; ligi šiol esą surink
ta tik 52 nuošimčiai.

A. A. 0MS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos, nuo 9 ryto iki 5 vai. ▼«. 
3241 S. Halsted St. TeL Vietotu 0302 
^.p /Valandot — 7 iki 9 vakare 
Olia-—Utarn., Ketv. ir Subatoa vak. 
Va»aUx—Pan., Ser. ir Pėmyaoa vak.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują 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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė k graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tek Roosevelt 7532

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžinnas BordeaK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adome St., Rqoh» UU 
Telephone Randolph S727 

Vakarais 2151 W. 22nd Si. nu» 6-3 
Telephone Reosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9609

Telefonas.Yąrds 1138

Stanley P. Mažeika 
Grabams ir 

Balzamuoto jas
Moderoiška Ko'kplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

i

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandas: nuo 10—-12 pietų ir 
nuo 6, iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park, 6755 ar Randolph 6800

Vincentas Kareiva
kuris mirė gegužės 22 dieną, 1934 m. ir palaidotas tapo gegužės 26 cU 
o dabar ilsis šv. Kązėųaiero kapinėse, amžinai nutilęs ix negalėdąni.as atsi- 
dėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jj į 
tą neišvengiamą amžinybes vietą- . ’

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasisąlinimą iš musų tarpo, reiš
kiame giliausią padėką d*Xvavusiems laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugas. Dėkavojame mųsų dvasiškam tėvui, ,KiMk Mąstinkui, 
kurs atlaikė įspūdingas pamaldąs už jo sielą: dėkayojame g įnoriui A. Ma
salskiui. dėkavojame grabn«hąmi iš S i mano Daukanto Draugijos ifr Japnų 
Liet. Tautiško Khubo ii pagalios dėkavojanM* viekais- dąiyvavusi#9M lai- 
dotavėse žmonėms; a tau musų mylimas vyteli i< tėtelį sakome: ilsėkis 
šakoj žetpėje. \

Vieno mėnesio sukaktuvių a. a. Vincento Kareivos . mirties, atmin
tus laikomos gedulingos $v. Mišios Šv. Jurgio bažnyčioj, peųktadieny, 

J., 7:45 vai. ryte ir pirmadieny, birželio 22 d., 7 vai. ryėe. .

Automobilių draiverių license 
bilius;

Moterų 8 valandų darbo bi
lius;

Moterų teisėjų (jury) bilius;
Chicago real estate board tak

sų reformos bilius.
Viso liko 1,250 bilių ir kito

kių neužbaigtų klausimų.
Tokių “skerdynių” legislatu

ra gribėsi tik dėl tos mažos 
priežasties, kad ateinantį penk
tadienį jai pasibaigia terminas 
ir išsiskirsto vakacįjoms. At
stovų namas paliko apie 1,000 
nebaigtų reikalų ir senatas 250 
reikalų; tie nebaigtieji reikalai 
yra vienoje instancijoj 
ėję, tik rikėjo būti dar 
antrąją pervaryti.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbų busite užganėdinti 
T«t Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Linkoln parke rastas nusišo
vęs per galvą 60 metų senas 
R. J. Capron. Jo kišeniuj rasta 
nota, jo paties parašyta, kuri 
skamba, taip: “Aš paaukauju 
savo kūną medicinos tyrinėji
mams. Prašaus, įdėkite į laik
raščius žinutę. Tam reikalui 
pakaks pinigų, kuriuos rasite 
mano kišeniuj. Šiame pasaulyj 
nėra vietos senam, vienam ir 
neturtingam žmogui”.

Kitas laiškas rastas nuo jo 
sunaus, kurs rašo tėvui kas se
ka: “Mielas tėve: Man labai 
gaila, kad neturiu laiko tau 
daugiau rašyti, nes ryt rytą 
ekzamenai, ir dar tiek daug 
reikia padaryti.

Gavau tavo laiškus iš šešta
dienio ir sekmadienio. Parėjau 
namo iš knygyno laiškų pasi
imti, Man gaila, kad turime per
siskirti. Aš linkiu tau mielas 
tėve, tikėdamas dėl tavęs— 
geisdamas tau viso 
geisti..

Jei rasime išeiti, 
puikus dalykas, tėve, 
sim, tai pajėškok lengviausio 
išėjimo, mielas tėve, žinok, kad 
aš mąstysiu apie tave, puikias 
mintis, tėve. Aš tikiu, kad ir 
aš busiu toks jau drąsuolis 
kai tu, tėve. Aš visuomet at
siminsiu laikus, kuriuos pralei
do v a kartu. Bet jei tu turi, 
jei kitos išeities nėra, pasijėš- 
kok lengviausio kelio. Vaistų ar 
ko. Aš esu tikras, kad tu su
pranti, kodėl aš tai sakau..”

j M. S. Allen
Pranės a apie perkeltiną sava dentbc* rijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER’
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd 3t 
Arti Leavitt St» 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro* 

Seredoj ir PėtnyČioj nao 9 iki <

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidBnaiest7> 
Room (502. 

CHICAGO TBMPLB BLDCK 
77 IV. Waehington St. 

Cor. Wasbington and Clark Sts. 
Ofiso Tet. Central 2978 

Namų Tel. Hydt Park 3393

tnal sėkmingai gydomi. Taipgi Akių. Ausų. 
Nosies ir Gerkles 

Akiniai prirenkami

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. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Ptaza 3202

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHtCAGO, ILL.
SPECIALISTAS D2IOVOS 

MoteriSkų, VyriSkų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ęyte, nuo 2 iki 4 
vai. po piei 
vakaro. Ned

Persiskyrė su 
1931 m., sulaukus 61 metų amžiaus, 
kaime. Mažeikių apsk 
sūnų Joną Drazdauską ir jo seseris — ' 
kevičių ir jo sūnų Simoną, giminaičius 
gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 2508 
Virgiui* 0679.

Laidotuvės įvyks subatoj birželio 20 dieną. 9:30 vai. ryte iš namų 
į Tautiškos Šv. Marijos parapijos bažnyčią, 35 ir Union Avė., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten buš nulydėta į Tau
tiškas kapines, kur taikinai bus padėta kapinių koplyčioje.

Visi a. a. Marcelės Vitkevičienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
VYRAS IR GIMINĖS

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžius, Tel. Canal 6174.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vieno menesio 
čiai I _ ,
birželio 19 d., 7:45 vai. ryte ir pirmadteay.

Nuliudusi KAREIVŲ ŠEIMYNA.

Įvairus Gydytojai ' 
0——Irti m RM m .m 11 <■

Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. Phone Fairfaz 6353

Advokatai ______

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po. pietą 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyros keevergą 
Nedėlioj nno 9 iki 12 ryto
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pribūt į viršminėtą vietą, va
žiuokit ir tėmykit iškabAs nu* 
Vedančias Ifčlią. Kviečia visus- 
sas dalyvauti.—Komisija.

Brighton Park
Mirė Antanas Bagdonas

Antanas Bagdonas yra Brigh
ton parkiečiams gerai pažysta
mas. Jis adresu 2649 W. 43 St. 
turėję kriaučių šapą ir sėkmin
gai į vedė biznį. Bet sveikata 
buvę) jo silpna ir prieš porą 
menesių, daktarų patariamas, 
jis išvyko gydytis į New 
Mexi<fo valstijų, kur atsigulė į 
šv. Kryžiaus sanitoriją. Te- 
čiaus jau buvo per vėlu: nū 
sveikas, šiltas ir sausas New 
Mexico valst. oras nebeįstengė 
jo miestų durnuose ir tvankio
se dirbtuvėse pagadintų plau
čių atitaisyti ir vakar ryte mi
nėtoj sanitorijoj jis pasimirė.

Jo kūnas, patarnaujant p. 
Eudeikiui, bus parvežtus į 
Chieagą, kur jis tiek daug me
tų yra išgyvenęs, 
bus palaidotas. Apie 
bus pranešta vėliau.

Velionis buvo dar 
nas žmogus, vos 40
ėjo iš Vilkmergės apskr. Pali
ko žmoną Elzbietą ir tris vai
kus.

ir kur jis 
laidotuves

gana jnu
metu. Pa-

Atydai išvažiuojan 
čių Lietuvon

Kurie pasirengę išvažiuoti 
Lietuvon laivu “President Roo- 
seveFt”, birželio 24 dieną, malo
nėkite atsilankyti j “Naujienų” 
ofisą dėl sutvarkymo dokumen
tų.—Laivakorčių Skyrius.

Roseland
Klaidos pataisymas

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio išvažiavime, kuris įvyks 
birželio (June) 21 šiais me
tais ant J. Dambrausko Raz
mos, įvyko per neapsižiūrėjimą 
pranešime maža klaida. Ten 
pranešta, kad norintieji kartu 
važiuot rinktųsi prie‘Br. Liut
kevičiaus namų, Indiana avė. ir 
98 gatvė kaip 12 vai. dieną. 
Turėjo būt: rinksis kaip 10 vai. 
ryto. Tai šiuomi klaidą atitai
sau. Gerbiamieji neužmirškit 
suvažiuot virš minėtoj vietoj 
kaip 10 vai. ryto, tada visi kar
tu patrauksim link išvažiavimo 
vietos, o kaitriems neparanku

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Stadijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS, 
atlieku 
ki t u s 
darbus; 
metų

visokius 
fotografo 
turiu 25 
patyrimą.

Praneikit iš anksto telefonu:

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 6?nd Street

SPORTAS
The Golden Stars have 

ready won thcir 8th victory 
the season by defeating the 
strong Bush Furniture Tigers 
of So. Chicago 14 to 9. So far 
this season the Stars have been 
able to mect only one Liti) 
uanian Team, that being the 
Flying Eaglės (Holy Cross), 
and they fell before the Star 
8 to 1 as you might know. 
There are quite a number of 
Lithuanian teams in Chicago 
and vicinity now liko Red Rose, 
VVhite Star, White Clover, 
Morning Star, Marquette Ma- 
roons and the K of L teams. 
So we hope we can arrange 
to plny some of these teams 
i n the near future and boost 
our Lithuanian bąli teams and 
clubs. For games call Pull. 
7556 or write (to Julius Dopkus, 
10047 So. La Šalie St.

Julius Dopkus, Mgr.
Golden Star.

Laiškai Pašte

of

šie laiškai yra atfije iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausįji paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat- 
vSs, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrų laikų, o pas* 
kui sunaikina. %

511Kirzgolvis Domenikos
519
520
526
530

Radaviche, G 2 
Schweistal Margarit 
Rutkus Marcele 
Žemaitis F

The English Column

Midwest Orchestra
In June 1924, a small group 

of young musicians, mostly 
violin players, * met in Mark 
White Square Park at 30th and 
Halsted St. to further their in- 
terest in music. The members 
of this orchestra come from 
all parts of Chicagol The meet- 
ings for practice were only 
from itimc to time as occasion 
required. After giving a con- 
cert in the large Hali Park 
with a fair amount of success, 
the interests of the group were 
further stimuląted in 
with the sezult that 
the orchestra was 
under the name of
Orchestra Association of Chi
cago, its activities and meet- 
ings being trapsferred to Ga^e 
Park Hali at 5&th and Western 
Avė., where meetings are now 
being held every Friday even
ing at 8 o’clock.

From the few fiddles of 1924 
under the direction of its lead- 
er W. H. Henri Scott, the or
chestra has 
what is 
chestra
forty to forty five members 
amongst whom are to be founrl 
soloists of recognized ability 
ant talent.

the work, 
in 1927-8 
organized 
Mid-West

developed into 
termed as a full or- 

consisiting of about

g y: ; >5 NAUJIENOJ, Chicago, Hl
Bass, Tūba, Balatone, Bas- 
šoon, Oboe, Horiis, etc. who en- 
joy playing will fiiid this a 
good itime to go out any Friday 
evening to Guge Park at 55th 
and Western Avė. at 8 o’clock 
and get 
members 
chestra 
Director

acquainted with the 
of the Midvvest Or- 
Assaęiation and its 

and.founder
—W. Henri Scott.

Ketvirtadienis, birž. 18, *31
7

Furniture & FixturesFinancial
Finansai-Paskolos
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REAL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI ir įkainuojami; ge
riausia casbi kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

Situation Wanted
Darbo Ieško ,

held 
for 

new. 
Boat

PRANEŠIMAI

PARDAVIMUI elektrinis vakumo va
lytojas, kaip naujas $10. Prospect 5339

ESU jauna našlė su mergaite, ieškau 
darbo prie namų ar restaurante ant die
nų. Turiu patyrimo, dirbsiu pigiai, nes 
esu vargo prispausta. Box 1312, 1739 
S. Halsted St. Naujienos.

■iii<».>ri.i ii,i>in .i

The music library conšistsof 
n large seleetion of differnt 
types of music apd ihc ccming 
of Fidl will heo the additioij 
of ::ymphony music. For sof 
cials features of the association 
are the outings and pienies for 
members and friends during the 
summer months, and concerts, 
Beeitais and entertainments in 
the vvinter climaxed with a Re- 
union Dinner and Dance 
in the fall of each year 
members bot h old and 
The coming event is a
Trip by members and friends 
with the festivities that help 
make th/outing a pleasant and 
enjoyable occasion. In the 
meantime plans for next fall’s 
actvities are being ėarried on 
with the expectations of in- 
creasing the playing member- 
ship to the proportions of a 
symphony orchestra of approx- 
imately 75 players. In the pre- 
sent membcrship are a number 
of players who participated i n 
the firsit rehearsal held in June

There are no fees or 
The rehearsals will con-

1924.
dues.
tinue for most part thru the 
summer months. Anyone with 
an instrument especially string

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

Indiana Harbor, lnd.-r—Pranešimas S. 
L. A. 343 kp. nariams. Gerb. narių 
labai prašau Tamstų užsimokėti užsi
likusias mėnesines mokesnias. Aš pra
šau, kad ateitumėt pas mane į namus. 
Aš bunu namie kas vakarą. Butų labai 
gerai, kad sumokėtumėt iki 20 d. bir
želio, nes po 20 dienos aš pasiųsiu į 
Centrą ir nebepriimsiu, jeigu vėliaus at
eisite. Pageidaujami tie, kurie yra pasi
likę pS du mėnesiu, ’ -

P. S. Rindbkas, fin. rašt.
2111 Broadway.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieny 18 d. birželio, Almiros Simons 
svetainėj, 1040 N. Hancock St., 7:30 
vai. vak. Meldžiu narius nesiveluoti.

šekr. A. W tiekis.

KADA SKOLINATĖS PINIGUS
PIRMA*—Skolinkitės iš užtikimos fir

mos, kuri turėjo chicagieČių pasitikėji
mą ir prieįankumą per 28 metus.

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

TREČIA—Pasirinkite tokį atmokeji- 
mo pieną, kuris jums yra parankiau
sias.

KETVIRTA^-Nepadarykite 
Šaukite

T. B. WARD 
8 S. Dearborn St. 

Room 612 ' Tel. Randolph 2060

RAKANDAI už didelį paaukojimą. 
Valg.. mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Washington Boul., Tel. 
Columbus 4180.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyrus bučeris į bu- 
černės biznį su mažu kapitalu.

319 E. 58 St.

šaukite
klaidos.

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

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

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

Laisvės 
norite 

Naujie-

Miscellaneous
įvairus

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

Vidurm. stotis 232 N. Clark St. 
4640 South Park Avė. Drexel 8080

Help Wanted—Female
______Darbininkių Reikia____ _
REIKALINGA moteris arba Jedusi 

pora *už prižiūrėjimą ofiso, fomišiuota 
virtuvė ir miegamas dykai. Gali dirbt 
kitur. Mokančiai ofiso darbą bus ‘pri
mokama.

Kreipkitės
J. P. VARKALA, 

3112 So. Halsted St.

St. $3

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mieląi suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

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

TUMLER’S CELEBRITY STUD1O
SPECIALĖS kainos — vestuvių foto

grafijos $10 tuzinas ir augs. Taipgi vai
kų ir šeimynų grupės; 1840 N. Wells 
St., Tel. Lincoln 4775.
" — ...... ........—-- --------- / 1 1

FURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kie
to medžio malkos bekernems. Patarnavi
mo kaina. Tel. Prospect 6393.

z Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mea turime ca«h pirkėjus, 
kurtė ralbilt to ir pareidauja. Greitas, kon
fidenciali patarnavimas pirkėjams Ir parda
vėjams. Mus specialybė roominr bonse, ra
šo stotys ir ęaražai. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan, Rm. 603, 612 N. Micbiran Ava.

——■o-----
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Buy gloves wlth what 
it savęs

MBra reikalo mozfitf BOo er 
daužiau, kad rauti rere dantų \ 
kolele. Llsterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas , parsiduoda ui 
25o. Ji valo Ir apsauro daa- 
tls. Be to rallte sutauplntl 
23, ui kuriuos raUte nusipirk
ti plriUnaltes ar k« kitų. 
Lambert Pbarmaoal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

IEŠKAU $4000 pinigų apmokėjimui 
pirmųjų morgičių. Geras, didelis kam
pinis bizniavas namas. Mokėsiu 6%. 
857 E. 75th St. Tel. Triangle 7157.

DIDELIS PELNAS PIRKTI 
VIŠTUKUS

Mes auginame ir pardavinėjame pasi
dalinimo pelnu pagrindu investoriams 
$10 ir daugiau. Mes siūlome pardavi
nėjimo ‘darbą. Del smulkmenų kreipki
tės 2512 Irving Park Blvd. Atdara va
karais iki 8, nedėliopiis nuo 11 iki 4.

■  -O—-—
PARDAVIMUI buČernė ir grosemė, 

cash biznis. Turi būti parduota į sa
vaitę iš priežasties ligos už $1,500. 
Bargenas, 2001 S. Allport Avė., arti S. 
Racine Avė.

o

MADOS

Specialistas rydyme .chroniškų Ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis ISrydytl. ataflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas Ifiegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą lirą ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų* 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISerzamipavimo—kas jums-yra.galutino IBerzamipavimo—kas jumz yra.

Dr. J. E. Zaremba 
IV. Jackson Blvd.; netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki1 7130 vakaro. Nedė 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

20 St.

po

SKOLINAM PINIGUS 
ant pirmų morgičių 

Kreipkitės pas 
JOHN KUCHINŠKAS 

2221 W.22St.

KARPENTERIO. plasterio, muro, ka
minų taisymas. Darbas guarantuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Diversey 8775.

--------- o---------
BIZNIERIŲ ATYDAI

Jutų pinigams dabar pavojus, nusi
pirkite savo šapą ir bukite nepriklauso
mi. Parsiduoda gerai išdirbtas restau- 
ranas ir 4 kambariai, tarp didelių gara- 
džių ir šapų, iš priežasties, turiu du 
bizniu.

Savininkas
903 W. 35 St.

Furnished Rooms
ŠVARUS kambarys su visais* patogu

mais prie mažos šeimynos, pigiai. 6111 
So. Albany Avė. Prospect 10434, > 

- "i'..................................................................SS

PASIRENDUOJA didelis ir šviesus 
frontinis bedruimis, su visais patogu
mais, 3309 S. Union Avė., antros lubos 
iš fronto, Tel. Boulevard 8143.
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PARDAVIMUI Standard Oil Stotis ir 
refreshment stand. išdirbtas biznis, gera 
vieta, pigiai. Route US — 30, pasukit 
į rytus į Indiana 19. J. & J., Bass 
Lake, Ind.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

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

3218 So. Halsted St. / 
Tel. Victory 4965

-m......... . ■ iVloni............ i..i i m -........... ......—■

0x12 KAURAI
• Domesne

IŠVALOMI-------$1.75
Gyvumas ir spalvos atstelgiamos 

kaip naujiems.
Nieko nelinam Už paslertiinią Ir pristatymą 
ant $5 ar daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas. _ 

PENSACOLA 7983
CRYSTAL CARPET CLEANERS

Dirbt., 4420 EIston Avė., prie Montrose

VĖLIAUSIOS mados 3 kėdžių bar
benti pardavimui. Pigiai.

2453 W. 71 St.

For Rent PARDAVIMUI Shoe repai ring sbop. 
Turiu parduoti į trumpą laiką, nes 
svarbių reikalų verčiamas išvažiuoju į 
Lietuvą. Parduosiu pelningą dirbtuvėlę 
už prieinamą kainą. Del platesnių in
formacijų rašykit.

Box 131(, 
Naujienos,

v 1739 S. Halsted St.

PASIRENDUOJA graži Golden Dome 
Ballroom sale Brighton Parke, kampas 
Archer Avė. ir S. Whipple St. Salė tin
kama, vestuvėms, bankietams, šokiams ir 
visokiems niitingąms. Žema kaina už 
bile vakarą, kurį jus pasirinksite. Kreip
kitės prie

RUBIN BROS.
Archer Avė, ir S. California Avė. 

Tel. Lafayette 8705
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JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockivetl St. 

CHICAGO, ILL 
L X ■ . h- S‘ » .

3 rilENU 
PATARNAVI

MAS 
Puikiausias 

Valymas 
Chicaroje 

VISI 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI

Vyrų siutai --------   7Oo
Moterų skrybėlės 35e
Vyrų skrybėlės 60c
Specialiai gegužės mėn. 

plrStynės — pora 17e
Dresės nudažomos 32.69
SECURITY MASTER CLEANERS 

159 N. State St.
kampas Randolpli.. Ropm 1612 

6 ar daugiau rubąl vprlatatomi dykai. 
Atvežkit juoą.

69c
40%; Nuolaidoj ant Drapea

Saukit 
Randolph 6028 
dėl pristatymo - 
patarnavimo

CHAMBERS ROOFING CO. — Se
nas darbas musų specialybė. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
26jO VVallacę St., tel. Victory 0943.

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

PASIRENDUOJA užeigos vieta — 
Road House — netoli nuo Chicagos, 
pigi eenda, gera vieta, galima pirkti. Ra
šykite į Naujienas, Box 1313.

Personai '
Asmenų Ieško

Juodieji inkštirai, spuoral paSaUHaml ant 
visados, taiprl visokie odos išbėrimai.

SOUTH-PARKWAY LAB. 
403 E. 61 St. 
Normai 5303 

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

PĄRDAVIMUI drabužių valymo ir 
kriaučių šapa. garu šildoma, karštas van
duo. 4 kambariai pagyvenimui užpa
kaly. Garantuota, kad daro gerą biz
nį. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu mie
stą. 4440 Archer Avė., Tel. Virginia 
2555.

PARDAVIMUI pigiai bučemė ir gro- 
serne iš priežasties išvažiavimo į kitą 
miestą. Šaukit Victory 8218.

Reąl Estete For Sale )
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

DUMAN
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas. Žemiausios kainos. Darbas 

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

MES PALIUOSUOSIME JUS
NUO SKOLŲ

Sulir musu orlrinallo visoj Baly žinomo pie
no, Indorsuojamo Ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytojų Ir ekonomis
tų. kurie tik j| žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visa savo skolų paverskite | mėnesini pie

ną. su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. U- 
vonrkit*' alru nnraftinėjimo, rarnilmentų, la
bai rriežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatui 
reikia pasirašytojų: nėra *red tapė*: jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė.

Mes telmam mažą kalną už patarnavimą 
Ir IBsiuntinėjimą.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Salk St.

Tel. Lafayette 0455
ne-*

Automobiles PARDAVIMUI bungalow 5 kamba
rių dar 5 kambariai gali būt padaryti 
viršuj, 3 karų garažas, viskas eonerete, 
vertės $9500, parduosiu už $5500. 
Randasi Lisle, III. 24 mylios nuo Chi
cagos, pusė valandos traukiniu, arba mai
nysiu ant Chicagos propertės. Kreipkitės 
prie savininko. Wm. Mitreviz, 739 N. 
Troy St., Tel. Nevada 8509, Chicago.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
įprašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1^31 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimai?, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

PASENTAI išgaunami, lengvi išm., kny

gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
ar parduodami. E.Sanders, 536 S.Clark st.

REIKLINGA NAMŲ MAINIT 
v 80 akerių farma netoli Chicagos su 

visais intaisymais kaina $6,500.
5 akeriai. 10 mylių nuo Chicagos. 

visi intaisymai.
2 lotai, nėra morgičių, priedas pinigų. 
Mažas namas, nėra morgiėių, kaina 

$6,800. ,
C. P. SUROMSKIS CO., 

3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751

PAIEŠKAU dėdės Vinco Permino, 
Rubikų kaimo, Sėdos parapijos. Girdė
jau gyvena Detroite, turiu svarbų rei
kalą. Lucia Perminaitė, 1739 South 
Halsted St., Chicago.

Naujausia sios vasaros spor
to modelis. Kas užginčys kad jis ne 
elegantiškas ir gražus.

Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
24, taipgi 36, 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršriurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio v 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 Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STRE] 

Tel. Kedzie 8902

5514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louir Avė. 
CHICAGO, ILL

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

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, 

632£ S. Mozart St.

šei

MASAŽAS per diplomuotas masažis
tės. 1520 S. Wabash Av., Victory 5091, 
Room 2.

...-...........utį ■■■;■■ ..........  ■■■i) "i..i..........-..■■■■■"■■... ........ ......

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynės. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewood 64^5.

VVISSIG, 
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

Daktaras
' Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uŽnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas • 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare, Nedėliomis tfuo 10 ryto iki 1 vai. 
4 200 We»t 26 St.. kampas Kseler Avė., Tel. Crawford 5573

4
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NAUJIENOS Paitern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia idedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No........ ......
Mieros ............... ....... per krutinę

(Vardas ir pavardė)• ' t

(Adresas),
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CIASSIFIEDjlDS.
Ik

Educational
’ , _ _____ Mokyklos_______________

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar. vakarais. Del informacijų 
. 7 šauk arba rašyk: j

INTERNATIONAL BAREER 
COLLEGE, 

672 West Madisoą Strdet

_______ ■■■ • - _____ ‘ ____________ •_______ ■_______________

Nudažyki! debesis sU saulės Šviesa Ir " . Elektrtklnlu 
REFRIGERATORIU

Kam pirkti ledą kuomet jus rallte nusi
pirkti rarantuotą elektrikinj Refrižeratorių už 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

-----  Beelay 10090
Edrewater 1300

1736 Jackson 
L401 W. Randolph 
5081 Broadway
...... .... ...... . ............ ■■

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

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb, 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsal ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162i ■ ■ - * * -

DEMĖS1UI NORINČIŲ GYVENT 
LIETUVOJE. Delei nesveikatas skubiai 
parduodu veikiančią dirbtuvę vilnų ver- 
pyklą ir audinių apdirbimo, su nuosava 
ženje, namu ir įvairiomis mašinomis, kas 
duoda gryno pdno apie 12000 litų per 
metus. - Parduosiu už 6000 dolerių. 
Kreiptis Lietuva, Kretinga, T. Poluckui.
. ...... ........-......................<"■:. .  .... . ... i....... . ..... ......................

H. O. STONE CO. 
Fairmont Apartments 

Bondholderiai minėto aptart. 
4845-51 N. Lincoln Street 

prisiųskit savo vardą ir adresą 
Bond Holderių mitingui 

M. Benson, 348 S. Homan Avė.

PARSIDUODA už morgičių 7 kam
barių rezidencija, ant kampo, arti gat- 
vekarių. platus lotas, furnasu šildoma. 
Kaina $5.000.

6 kambarių muro bungalov, karštu 
vandeniu Šildoma, aržuolo trinias, arti 
gatvekarių, prie Marųuette Parko. Mor
gičių kompanija parduos už pirmą tei
singa pasiūlymą.

Taipgi turiu daug kitų gerų bargenų 
ant pardavimo, arba mąinymo, namų ir 
lotų, taipgi priimam bonus ir morgiČius 
už pirmą kainą.

Norint pirkti ar parduot, matykit mus 
visuomet gausit teisingą patarnavimą.

A. N. MASULIS 8 CO.
X 6641 So. Western Avė.

Tel. Republic 5550

REIKALINGAS senas auksas. Casb 
už geną auksą, sidabrą, plątiną, dantų 
crowns. United States Smelting Works, 
39 S» State St., kimp.-Monroc

PARDAVIMUI lotai lietuvių apie- 
linkėj, labai pigiai — persunku seniems 
žmonėms išlaikyti. 75 pėdos ant Clif- 
ton Park Avė., tarp 111 ir 112 gatvių; 
šalygatviai ir suros sudėti.

Savininkas 
5346 Sbields Avė., 

Te|. Ęoulevard 9280
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