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Komunistai sykiu su
monarkistais prieš 
Ispanijos republiką

Susektas Alfonso ge
nerolų ir komunistų 

suokalbis
Ispanijos rinkimai įvyks šį 

sekmadienį

BULGARIJOJ LAIKE 
RINKIMU DIKTATŪ

RA PASALINTA
Opozicija rinkiniuose paėmė žy

mią daugumą

Madridas, Ispanija, birž. 27. 
šiaurvakariniame Ispanijos 
kampely ką tik buvo įsisteigusi 
nauja valstybė, pasivadinusi 
Galicijos respublika, kuri reika
lavo pripažinti jai lygias teises 
kaip federalinės valstybės Is
panijos respublikoj, bet nepra
ėjus nė trims valandoms ta res- 
publikėlė mirė vos tik užgimus.

Madride, Ispanijos sostinėj, 
naujosios valdžios sargai spėjo 
atsižymėti susekdami suokalbį, 
kuriame dalyvavo trys aršiausi 
nuverstojo karaliaus Alfonso 
generolai ir jų desperatiški 
nauji draugai, bolševikai, sykiu 
susitarę nusukti sprandų jau
nai Ispanijos demokratijai.

Galicionai, kilimo senovės 
Keltai, susirinkę pereitų ketvir
tadienio ryta Orensee mieste
ly pradėjo skambinti varpais, 
švilpinti sirenas ir garsiai pa
skelbė Galicijos respubliką, ku
ri turinti sykiu su Katalonija 
reikalauti federalinės valstybės 
teisių, bet gubernatoriui tos 
proklamacijos nepripažinus, res
publika tuojau pati išskydo.

Madride naktį j penktadienį 
patirta, kad trys Alfonso mė- 
gamiausieji generolai— Barre- 
ra, buvęs vienas stambiausių 
mandarinų toje šalyje; CavaL 
canti, buvęs karaliaus policijos 
šefas ir Dės Pujols, buvęs Bar- 
celonos gubernatorius ir dviejų 
radikalių grupių — komunistų 
ir sindikatų vadai rengiasi 
penktadienio naktį padaryti per
versmų arba jei tas nepavyktų, 
tai šiaip sukelti suirutes.

Viena, Austrija, birž. 27. Po 
aštuonių |ietų aštrios diktato
riškos premjero Liaptčevo val
džios, Bulgarijoj padėtis radi
kaliai pasikeitė rinkimais, kurie 
įvyko šiomis dienomis. Rinki 
muose buvusi konservatorių 
partija begavo tik 79 atstovus 
prieš 150 atstovus, kuriuos ga
vo demokratinė opozicija.

Malinovo valdžia
Liaptčevo vyriausybė jau at

sistatydino ir karalius Boris 
pakvietė Aleksandrą Malinovų, 
demokratinės opozicijos vadą, 
sudaryti vyriausybę. Karalius 
turėjo tatai padaryti, kadangi 
po 8 metų konservatorių dik
tatoriško režimo, Liaptčevo po
zicija labai susilpnėjo ir žmo
nės reikalauja permainos. Ka
ralius jau buvo liepęs Liaptče- 
vui atsisakyti šešios savaitės 
atgal, bet kadangi tuomet opo
zicijos grupės dar nebuvo su
sijungusios, tai Liapčevas savo 
rezignacijų vėl buvo atsiėmęs.

šie rinkimai yra labai reikš
mingi visiems Balkanams, ka
dangi jie praėjo palyginamai 
ramiai, ir valdžios partija tapo 
sumušta. Dabar opozicija im
dama valdžią gaus tartis su ra
dikaliais agrarais, o to ypatin
gai prisibijoma šalimose dik
tatoriškose valstybėse, Vengri
joj ir Jugoslavijoj, kur žemės 
reformos klausimas yra nema
žiau opus kaip Bulgarijoj.

Eksguberantoris 
apiplėšė kavinę

Rusija Vokietija pasira
šė taikos sutartį

Suimtas buvęs Floridos guber
natorius už plėšimų

Maskva, brž. 27. Atnaujini
mas nepuolimo ir neitralitėto 
sutarčių tarpe Sovietų Rusijos 
ir Vokietijos pasirašytos Mask
voj birž. 25 dienų .

Lėksime po 200 mylių j 
valandą

New York, birž. 26.
Ilavvks pranašauja, kad 
tolimoj ateity orlaiviai skraidys 
po 200 mylių į valandų ir su
sisiekimas tarp New Yorko ir 
San Francisco bus atliekamas 
per naktį.

Kapt, 
nebe-

Defuniak Springs, Fla, birž. 
27. Sidney J. Catts, buvęs Flo
ridos gubernatorius ir penki ki
ti vyrai atgabenti j Walton 
county pas grand jury, kaltina
mi išlaužė kavinės seifų pereitų 
savaitę. Apkaltintieji paleisti 
už užstatų kiekvienas po $500.

Buvęs gubernatorius Catts 
teisinasi, kad kavinės savinin
kas Sam Satey buvęs jam sko
lingas $500, ir nenorėjęs ati
duoti, ir kadangi Catts paty
ręs, kad Satey rengiasi išva
žiuoti, tai jis pasikvietęs tuos 
5 vyrus ir išlaužę jo pinigų 
spintų. Satey gi tvirtina, kad 
jis buvęs skolingas eks-guber- 
natoriui $10, ir eks-gubernato- 
rius iš jo šėpos išlaužęs $240.

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

Daugiausiai giedra, tik vie
tomis kiek debesiuota; pasto
viai šilta, švelnus pietų vakarų 
ir pietų vėjais.

Vakar temperatūra buvo 92 
laipsniai 11 vai., dvyliktą nu
krito ligi 78, o apie 4 pasiekė 
vėl 93 ir 95.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
8:29. Mėnuo leidžiasi 2:49 ry-

Sovietai kelia proletari 
atą prieš Suomiją

Maskva, birž. 27 d. “Kol Suo
mių vyriausybė nesustabdys 
dirbtinai plečiamų nepakantą 
prieš Sovietus, tol viso pasaulio 
proletariatas turi būti pasiryžęs 
atremti nuolatines provokacijas 
iš Suomijos fašistų pusės”, 
skelbia S . S. S. R. oficiozas.

Suomijoj tebesmarkauja Lap- 
po fašistinė grupė ir prasidė
jo agitacija už Karelijos perėji
mą nuo sovietų prie Suomijos.

Per dešimtį dienų aplink pasaulį
Paveiksle matomi Wiley Post ir Harold Gatty (žiūrint *iš kairės į dešinę), kurie šiomis dieno
mis skrenda aplink žemes kamuolį, ir dabar randasi kur nors arti Vladivostoko. Išskridę į ry

tus už kelių dienų jiedu turi grįžti iš vakarų.

Rusijos vaizdas po trylikos metų
Aplink trečdalį žemės kamuolio

Vladivostokas, gegužės 20 d. 
(žemiau paduodamas straips
nis yra parašytas vieno žymaus 
“Tribūne” korespondento Hen
ry Wales, kurs gavęs iš savo 
ofiso įsakymą “Vyk į Sovietų 
Rusiją ii’ aprašyk nuogus fak
tus^ be nudažymo ir be šališ
kumo” ,per 4 mėn. parašė 87 
straipsnius ir šis yra visų jo 
įspūdžių suglaudimas). — Nuo 
vakarų iki rytų, nuo šiaurių 
iki pietų atlikau kelionę po So
vietų uniją, padarydamas ke
lio, daugiau kaip 12,000 mylių

Kelionė apėmė plotą nuo le
dinių pakraščių tyrų, —ties Ar
changelsku ligi saulės iškeptų 
Kaukazo stepių, Kaspijos dist- 
rikto, Baku aliejaus laukų ir ru
siškos Rivieros prie Juodųjų 
jūrių. Nuo turtingų girioms 
pasienų Baltgudijoj, prie Len
kijos rubežiaus, išilgai viso 
trečdalio žemės kamuolio per 
Sibirą ir tolimus rytų kraštus 
ligi Japonijos pakraščių.

G. P. U. agentų pagalba
i

Savo noru visą tą • kelią ke
liavau pats vienas, nesivežda- 
mas net vertėjo. Atsitikimuose 
tekdavo šauktis pagalbos ypa
tingai gelžkelių stotyse iš G. 
P. U.' (čekos), kurie, nežiūrint 
savo tamsios reputacijos, daž
niausiai būdavo gana prielan
kus. padėdami surasti nakvynes 
ir gauti maisto, kadangi mano 
maisto kortelė buvo gera tik 
Maskvoj.

Bet nežiūrint i visus sunku
mus su kalba ir keliaujant per 
šalį esančią karo stovyje, man 
pasisekė prasiskverbti ir įlysti 
į daugelį paslaptingų vietų, kur 
joks palydovas niekuomet ne
būtų drįsęs mane vesti ir kur 
joks oficialus nebūty davęs lei
dimo.

šiurpus vaizdai pakelėse
Ties Archangelsku man pa 

vyko surasti baisiąją “kulokų” 
koncentracijos stovyklą, rūpes
tingai paslėptą Kuznecko baž
nyčioj, pora man

tikrino, kad artimiausios sto
vyklos esančios prie Mezen, 
apie 12 dienų kelionės rogė
mis.

Rostove, Charkove, Stalin
grade ir kitose vietose apžiu
rėjau didelės naujas fabrikas, 
pagamintas kaip dalis penkių 
meili plano, ir mačiau jų ap
gailėtiną nepasisekimą, apverk 
tiną rusų nemokėjimą operuo
ti jomis ir gaminti produktus.

Pietų šalyse mačiau bandas 
valkatų, padaužų ir paklydusių, 
benamių vyrų ir vaikų, tūks
tančius jų vos 11 ir 12, metų 
amžiaus, ir mergaites, kaip jie 
kasmet migruoja iš šiltų pietų 
šalies į platesnes sritis šiaurė
je, kuomet žiema ten buvo pra
ėjusi. Basi, nuskurę, juodi ir 
purvini, ilgais niekuomet ne
kirptais plaukais ir barzdo
mis, pilni gyvių, užkrėsdami vi
są orą savo neplautų kūnų 
smarve, sudžiūvę, pageltę, pus
gyviai ir išbadėję tie šiurpus 
padarai klajoja miestelių gat
vėmis, mušdamiesi su šunimis 
ir biauriomis, pastyrusiomis 
varnomis dėl dvėselienos atma
tų gabalo. Arba sėdi dienas iš 
dienų gelžkelių stotyse, akylai 
sekdami progą iškratyti kokiam 
pasigėrusiam valstiečiui 
nius arba pavogti kokiam 
sargiam keleiviui bagažą, 
įsilysti kur į traukini kai 
lios G. P. U. agentų akys 
kreipia į kitą pusę. '

Kaip gyvena kolektyvai
Ukraihoj ir šaurės Kaukaze 

aplankiau tuzinus kolektyviškų 
farmų ir mačiau jų baisias są
lygas, sąlygas taip baisias, kad 
net vietos komunistų lyderiai 
pradeda kalbinti Maskvą pa 
lengvinti spaudimą ir sumažin
ti prievartą grudų ėmime eks
portui, paliekant nelaimingiems 
valstiečiams pakankamai rugių 
ir avižų sau ir savo gyvuliams 
iškusti, arba įvyks nelaimė 
kaip tikrų badų metais.

Lankiausi ir jų “namuose”, 
jų purvo, lūšnose be langų ir 
mačiau tų valstiečių apatiją, jų

kiše- 
neat- 
arba 
žvig- 
nusi-

U,; ii

Lietuvos Naujienos
Gyvuliškas vyro elgesys

Joniškėlis. Sekmadienį, ei
nant į miestelį per žemes ūkio 
mokyklos laukus Vienžindžių k.

VOKIETIJA GAUNA 
DIDELĘ PASKOLA 
B 4 VALSTYBIŲ

Amerikos bankai prisideda su 
$25,000,000

ūkininko Rumpio tarnaitei, pa
sivijo ją nepažįstamas vyras. 
Ėmė kalbinti. Kvietė sėstis pa
silsėti. Ji neklausė. Tada jis 
griebėsi siriurto, įvertė merginą 
griovin, apdraskė jos rubus ir 
išžagino. Besigindama ji su
draskė užpuolikui krakmolytą 
krutinę ir nutraukė kaklaraištį. 
Įtariamas švobiškio malūninin
ko padėjėjas. Tarnaitė užpuo
liką traukia (teisman ir liudinin
ku pristato nutrauktąjį kakla
raištį. “D.”

“Žilvitėli tūta tūta” 
Nemuno dugną!

bilas.
nusileido?
birž. 27 d. Pa

apkurtimą, paeinantį dalinai dėl 
badavimo, dėl reikalingų maisto 
produktustokos ir dalinai dėl 
jų užmuštos dvasios (“ničevo- 
kizmo”), jų fatališkos apatijos, 
jų baimės kad ir jie bile naktį 
gali būti surankioti ir išgaben
ti kaž kur kaip “kolonistai”.

žmonės laukia bile galo
Mačiau gyvulius stačiai dve

siančius iš bado ir padvėsusius 
iš bado. Taip, arklius ir kar
ves, kurie neseniai įkritę ir bū
rius varnų tebeskrajojančių ap
link lavonus, besirengiančių 
“puotauti”.

Tie valstiečiai, tūkstančiai 
tūkstančių jų, savo bade, mize
rijoj ir nusilpime yra pasidavę 
taip vadinamai “pasyviai rezis
tencijai”, kurią vokiečiai išra
do laike Ruhro okupacijos. Jie 
nedirba savo laukų, jie nuduoda 
sergą ir nepajėgią eiti į darbą 
į laukus, kada “kolchozų” prie
vaizda ateina jų skatinti. Su 
savo pačiomis ir miršgyviais, 
išgeltusiais, apkurtusiais vai
kais jie guli per dienas ant sa
vo skarmalų ir šiaudų savo lau
žuose ir laukia galo, koks jis ir 
nebūtų. •

Net Sibire atimta maistą
Sibire mačiau prekinius va

gonus tremtinių išmėtytų pa
gal gelžkelio su visais jų daik
tais, vyrus, moteris ir vaikus, 
paprastus kalinius,- politiškus 
nusikaltėlius ir kulokus, atga
bentus kolonizuoti tą dyką tuš- 
čįą šalį.

Toliau į rytus pastebėjau 
mongolus iš Mandžiurijos, besi 
veržiančius į tą retai apgyven
tą teritoriją, kuomet baltieji 
kaip galėdami spiečiasi arčiau 
gelžkelio linijos, čia

New York, birž. 27. Tarptau
tine paskola sumoje $100,000,- 
000 tapo parūpinta Vokietijai, 
susidėjus Amerikos, Anglijos, 
Francijos ir International Sett- 
lement bankams po lygią dalį; 
tuo budu bus apsaugota Vokie
tijos valiuta nuo kritimo. Pa
skola skaitoma privatiška ir 
duodama ne tiesioginiai, bet 
superkant Vokietijos reichban- 
ko komercines

Hooveris
Washington,

dėčiai paaštrėjus tarpe Suv. 
Valstijų ir Francijos dėl pasiū
lymo skolų mokėjimo morato 
riumo, kad visas reikalas ne
sugriūtų, prezidentas Hooveris 
instruktavo sekretorių Mellon 
nuvykus Paryžiun susitarti su 
Franci j a abiem pusėm sukal
bamu budu. Tai suprantama, 
kaip. Amerikos Franci j ai nusi
leidimas. Kiek toli tas Ame
rikos nusileidimas sieks, dar 
negalima pasakyti, tik supran
tama, kad Melionui duotos 
strukcijos»4 sako, 
mas su 
per toli 
mo.

Alytuje maudymasis eina pil
nu tempu. Atsitinka ir nelai
mių. Tokia nelaime vos neat
sitiko ir Alytuje. Nemune, nuo
šaliai nuo kitų, maudėsi Levic
kaitė ir Dambrauskaitė. Visų 
laikų laikėsi netoli viena nuo 
kitos ir šoko “Tu žilvyti”. Be- 
šokdamos nuėjo į gilesnę vie
tų, jas pagavo smarki srovė ir 
abi ėmė skęsti. Kovų su mir
timi laiku pamatė važiavęs luo
teliu Stravinskas, kuris jas iš
gelbėjo.—P.

skęsta žmonės

Oro

iškelia
i, netu-vau 

rinčias jokių mitimui resursų, 
išskiriant pusbadžias ratas, su 
teikiamas pagal maisto kortelių. 
Gyvuliai, arkliai galvijai, net 
viščiukai sykiu su grudų der
lium, konfiskuoti ir išgabenti 
atgal į vakarus, į naujai įsteig
tus industrijos centrus.

_> kad susitari- 
Francija neturi nueiti 
nuo Hooverio pasiuly

trafikų tvarkys 
moteris

Kansas Miestas, birž. 27. Miss 
Dorothy Werner vienintelė mo
teris visose Suv. Valstijose pa
skirta trafiko manageriu dide
lei oro linijai.

Ketvirtadienio karščiai

—Prie Apytalaukio bažny
čios Nevėžyje, Kėdainių apskr., 
maudydamasis prigėrė 12 me
tų vaikas -Mikalauskas Stasys.

—Šumskis A p tanas, 21 me
tų amžiaus, bemaudydamas 
Raudondvario miškų urėdo pa
vaduotojo arklį Nevėžio upėje, 
prigirdė arklį ir pats prigėrė. .

Kuršėnų valsč., Ramučių 
km., besimaudydamas Ventos 
upėje, prigėrė Papilės vals.. 
Strazdų km. gyventojas Ali
šauskas Pranas, 20 metų am-’ 
žiaus.

—Kuršėnų miestelyje besi
maudydamas Ventos upėje, pri
gėrė Pleinauskas Steponas, 30 
metų amžiaus.

—Tauragės valsč., ties Gud- 
laukių km. Juros upėje besi
maudydama prigėrė mergaitė, 
10 nietų amžiaus. Skenduolė 
dar nesurasta.

—Nemunėlio upėje ties Veli- 
konių dvaru, N. Radviliškio 
valsč., maudydamasis nusken
do pil. Kačiulis Domas, 24 me
tų, iš Vabalninko miestelio. Jo 
lavonas po penkių valandų ieš-

Pereitą ketvirtadienį ne tik 
Chicago, bet ir visi artimieji 
vakarai turėjo karščiausią die
ną Šiems metams. Oficialiai 
termometrai rodė mieste vriš 
102 laipsnių, Morton Grove 104, 
Willow Springs 101, kitur po 
98 ir 100. Tokių karščių šiuo 
laiku bebuvo tik 1923 metais, kojimo surastas.

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

naujienos
1739 So. Halsted Street 
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai.
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandaL
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Tai tikrai žiopals galvo- 
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PeterVcrlinich 1 birželio 30 
d., Hacice^ (Pmk Bowl, Mill- 
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šeštadienis, birž. *27, 1931

Bedarbe siaučia labai 
čiai. Visokie grafteriai vienas 
po kkitam kiek tik galėdami 
naudojasi proga. Eina po kelis 
kartus į pašalpos skyrius ir 
reikalauja pagalbos, štai birže
lio 19 d. rivyko toks atsitiki
mas. Viena suvalskinė mazur
ka, kuri yra vedusi su Rusi
jos totorium, jau kelinti me- 
t|h,* kai ima pašalpą, nežiūrint 
j tai, kad jos vyras dirba pas 
Fordą po tris dienas savaitėj. 
Nuėjo pašalpoj prašyti pats 
-vyras, bet jis negavo. Tąsyk 
moteris susivyniojusi geležinę 
lazdą nuvyko pati pašalpos rei
kalauti. Kuomet policistas norė
jo ją išprašyti lauk, tai ji su 
geležimi smogė jam į galvą.

Už tokį karžygiškumą ji ta
po areštuota ir turėjo užsista- 
tyti kauciją kad atgavus lais
vę. Tenka pasakyti, kad toji 
mozurka dar neseniai tėra išsi
krausčiusi iš taip vadinamo 
žiurkaimio, kuris yra pagarsė
jęs savo munšainu.

' a o o
Birželio 17 d. dviejų frakci

jų komunistai surengė protes
to vakarą Lietuvių Svetainėj. 
Tai buvo bimbiniai ir aidimai 
tavorščiai. Nuo bimbinių kal
bėjo trijų pėdų milžinas Joni- 
kis ir Dr Palevičius. Magary
čioms jie dar pridėjo kokį tai 
komunistą žydelį. Nuo ekstri
nių aidinčių rėžė spyčius M. 
Balčiūnas ir Kasparka. Visi 
kaip vienas smerkė neseniai iš
leistą valstijos įstatymą, ku
riuo einant ateiviai verčiami 
registruotis ir nuo kurių ima
ma net prištų antspaudai. Ta
čiau jokios rezoliucijos neišne
šė, tik liepė eiti į Grant Cir
kus parką.

Porą žodžių apie kalbėtojus.. 
Aidinčių Balčiūnas yra tijy^ 
komedijautas: jis kraiposi,^šai
posi, sknrėčiojasi ir vis guzikus 
sngioja. Jei ne butų guzikų, tai 
jis gal ir kalbėti negalėtų. Kas
parka irgi pasirodė labai “ge
rai”. Girdi, reikia mums dikta
toriaus, pareiškė jis. Tokio dik
tatoriaus, kokis yra Stalinas. 
Tada esą turėsime darbo val
džią. Reiškia Kasparka pripa
žįsta diktatorių, bet Bimbos ne
myli, Smetoną, Mussolinį ir Pil
sudskį neapkenčia. Kaipo dikta
torius jam geras tėra tik Sta
linas.
j imas, 
giau.
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COOK
with

KKAIT 
American

Cheese
| : i t.

It mėlti to a smooth and creamy 
sauce. And what flavor! A rich, 
time-mellowed flavor that only 
“cave euring” can gi ve.
r Try it for rarebita, saucee for 
vege tables, baked dishes, toasted 
8andwiches. Yourgrocer hasKraft 
American Cheese. Order today.
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Bimbą. Jis atsigabeno * glėbį 
sklokos “Biulotino”, kurį dar
bščių centristų mergaitė1 par
davinėjo po penkis centus. Kai 
pasibaigė bendros prakalbos, 
tai pirmininkas pareiškė, kad 
esą. dabar busią galima statyti 
klausimus. Tuoj atsistojo J Gu
gas ir duoda įnešimą, kad bu
tų leista kalbėti Pruseikai. Bet 
bimbinis pirmininkas tik nusį- 

• Šypsojo. ir davė suprasti, jog' 
Pruseikos 1 kalbai nėra* papietau
jama. litilo mažais*. ; sujudimas. 
Karštas bimhiniskBar^i'ias dr.ki
ti reikalu Uja, t kad * Pruseika 
kalbėtų. \Rtid;. išvengus • triukš
mo, Pruseika, r StovūžlisMęinipe,- 
pareiškia, jog jis nekalbėsiąs.

Po to Baronas praneša, kad 
subatoj busiąs piknikas, kur 
kalbėsiąs Pruseika ir paaiškin
siąs, kas yra. tikrieji Susivieni
jimo skaldytojai.

Atrodo, kad Pruseikos popie
riai visai nekokie. 'Prieš j j su- 
sibuntavojo buvusieji jo parapi- 
jonai ir jis jų j tikiu 
begali suvaldyti.

• -» » »
Noriu atkreipti 

kuopos narių dėmesį,
pos susirinkimas įvyks subatoj, 
birželio 27 d., 1 vai. po pietų, 
pas draugus Budvidžius, 4094 
—-9th. St. Visi atvykite į susi
rinkimą.

—F. Lavinskas, sek r.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD’įnS YRA VIEKAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 
.. >;.Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI- LENGVOS, JgLYŲOS.

Kiras Motor Salėsite 
3207-09 So. Halsted St. : Tel; Calumet 4589 
-------- '............ - ----- ___- r . - -- -- ' --i r ■"i . 1 '« **“

BUKITE ATSARGUS 
-11 '■ *** - t....... •
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Musų tautiečiai turėtų būti atsargus 
su pirkimu nežinomų bonų arba 
morgičių, už kuriuos sumoka sa- 

• vo sunkiai uždirbtus centus, o po 
to negauna nė tik nei nuošimčio, 
bet ir suma sumažėja.

■ ■■i "'' ' •-ritei/
Daugelis didmiesčio finansinių ištai

gų per geresnius laikus pridirbo 
visokių taip vadinamų auksinių 
bonų/» kuriuos paskleidė dau
giausiai tarp darbininkų ir mažų 
biznierių. Šiandien daugelis mu
sų tautiečių vaikščioja vaitoda
mi ir nežino kų su jais daryti.

Todėl gi, gerbiamieji, nepamirškite, 
kad musų Banko teisingas pata
rimas ir patarnavimas yra duo- 

~ damas jums veltui.
Tad, turėdami pasidėję savo pinigus 

kitur ant taupymo, galite atsi
nešti savo knygutes pas irius. 
Jums bus iškolektuoti Jūsų pini
gai su nuošimčiu ir , tada galėsi
te investuoti j geros rųšies, sau- 

, gius Pirmus Morgičiųs.
i ..

llniversal Štate Bank 
t m C „L J U ii 3t ?■■ "fa •'«« h »*3252SoiHalstedStreet

/L 'ii .

Kampas 33rd Street
Chickgo, Illinois

Mums besikalbant apie viso
kius bėgančius reikalus/ — ži
noma, daugiausia apie darbus, 
— p. P. j Jutkus kiršt man ci
garą ir sako: “še užsikurk ir 
nup. manęs cigarą”. Na, na, 
sakau, - gal bonus . kompanija 
apmokėjo, kad cigarus dalini. 
Ne, sako, mat, mums aną die
ną ponas garnys atnešė labai 
sveiką ir gražią dukrelę. Už
prašė ir į vidų. Apžiūrėjome 
jauną lietuvaitę. Atrodo gana 
sveika kaip jaunoji, taip ir 
motinėle. Aš sakau, kad dabar 
juk garniai nelaksto, —-tai ne 
jų sezonas, .Ei,\sako p. P.^Jut- 
kųs,. tas garnys. pasivėlino ^ne
šiojo visiems, o mus vis\ai>' 
lenkdavo. Kiti juk pradėjo . ir 
“kikinti”, kad pertąnkiai ne
šiojai tą(< munji^^ p$šĮ$o • Į21 
metų,, palauk^;?Beti/mątyti^^aįd 
pp. Jutkai yra gana” patenkipį 
ti jauna dukrele. Jie yra gana 
pasiturintys ir populiarus tarp 
musų lictuyių Ind. Harbore.

Lipkiu nuo savęs sveikai ir 
laimingai augti,, būti gabiai, 
kaip vyresnės sesutės, moksle 
ir visame kame.

Kita žinia irgi nebloga. Ne- 
dėlioj, birželio, 28 d.,t;mes, Ind. 
Ilarboro lietuviai, linksminsi
mos yisi, nes tą dieną Liet. 
Pol. Baltos Rožes Kliubas ren
gia linksmą , pikniką. Vieta la
ba) gerai visiems 
Beach Oak darže, 
vanduo teka iš žemės fontanu. 
Man daug, nėra reikalo ko ra
šyti, kas ten bus, nes kai nu
važiuosime, patirsime. Man yra 
pranešta, kad bus gana daug 
pamafginimų, nes komitetas 
susideda iš gana veiklių narių. 
Būtent pp. J. Sidaugos, St. 
Bartkaus ir dar kokio kito. Vi
si* deda pastangas, kad butų 
šaunus piknikas.

*

*5

h

. «' • 1.1Aieiiies traukinys ’
Naujas {‘Cepelinas ant ratų”, 

Vokietijoj- išrastas greitasis 
traukinys, kurs pirmame ban
dyme per vieną valandą pra
bėgo 143 mylias. Kalbamą, kąd' 
tokie traukiniai neužilgo bus 
įvesti ir Su V. Valstijose.

—■■■IRU
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' Pittsburgho ristynių promo- 
teris p. Arthur Sharkys ' jau 
turėjo , surengęs eilę ristynių, 
kuriose ir lietuviai rištikai da
lyvavo.) Klek 'laiko 1 atgal |<1 ve-* 
joseristyhe^e /Karolis • Požėla4 
(jąįyvkvo 
įibuduįs#kartu nigąlėdainas ga- 

ipH&feir/ Wav8- 
darnas /aipeįrikęnišką publiką; 
birželio 30 d, ,p. Arthur Shar- 
ky ir vėl rengia ristynes Ha- 
ckey Park Bowl, Millvale, Pa. 
šiose ristynėse tarp kitų gerų 
ristikų risis h; Pittsburgho lie
tuvių, drutuolis Kazimieras 
AĮeliųnas-Allen su galingu ser
bu Peter Verlinich • iš Leets
dale, Pa. > ’

' ! ' > . ! I ' I I

„ Ristynių programas sekan
tis; vyriausięj poroj Mike Ro
mano, itąlijonąsz su lvan Vach- 
turoff, rusu. 45 minutes grum- 
ąi$ Milo Steinburn^ vokietis, su 
Pįck Daviscourt, amerikonu ir 
Ruęly Duselę, su Tiny Roebuck 
grųnisis 30 minųtų; Tom 
prake, (su 0teve Znoski, rusu; 
K., A.leliunas-Allen, Pittsburgho 
lietuvių drutuolis,* grumsis su

galijotu iš Leetsdale, Pa. šios 
ristynes, kaip ir buvusios, yra 
rengiamos po atviru dangum, 
kas vasaros metu ristynių mė
gėjams suteikia tikrą smagu
mą. —S. Bakanas.

-r
V

K. »■

Garsirikitės “N-nosė
’ fci. - . s .

r t n« y. 3 1 į

PftiSJRENGES n 
Li@D0$ Juiy6 •
Kiras Motor Sales,Ine.

Pardavinėtojai CHRYSLER $ PLYM0UTH
• Automobilių.

3207-09 S. Halsted St. Tek Calumet 4589
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Lietuvių Knygos Augimo Etapai
(Tęsinys)

, spaustuvės, jų savitarpė kon
kurencija ir reikalas surasti 
spaustuvėms darbo. Po 1865 m., 
be daugumos senųjų spaustu- 

' vių, kurios didesniu ar mažes
niu tempu vis tęsia lietuviškų 
knygų spausdinimą, matome ir 
visą eilę naujų spaustuvių, ku
rių vienos išimtinai tik lietu
viškas Mažajai Lietuvai skiria
mas knygas spausdino, kitos— 
duodavo lietuviškas greta vo
kiškų, greta spausdinamų Di
džiajai Lietuvai. 1865 m. pra
dėjo dirbti šredėrio spaustuvė 
Priekulėj, kuri per ilgus me
tus davė nemaža lietuviškų 
spaudinių. Nuo 1869 m. Klai
pėdoje lietuviškas knygas 
spausdino Holzo spaustuvė, 
1874 m. pasivadinusi Holzo ir 
Šemiaus, o vėliau jų pasekėjų 
spaustuve. Nuo 1871 trumpai 
toje srityje dirbo R. Wieske 
Kaukėnuose. Nuo 1871 m. vie
ną pirmųjų vietų užėmė Trau- 
šio spaustuvė Priekulėje; po 
1873 m. šiek tiek spaudinių 
gavome iš Lehmano spaustuvės 
Kaukėnuose. 1882 m. pradėjo 
savo darbą vėliau žymiausia 
Rytprūsiuose O. V. Mauderodės 
spaustuvė; 1883 m. pasirodo 
Albanas ir Kybelka Ragainėje; 
1885 m. pradeda neilgai veikti

“Savas Pas Sava” v 
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai 8 Loag Diitaace Remov.1 

3244 S. Halsted St
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

#■ PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas k radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyiių ir pianų moveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
817 West 34th St

Tel. Boulevard 9336

liepti knygų ir. laikraščiui' pro
dukcijai. Tačiau stoką energi
jos ir inteligentijos tarp tų 
pirmųjų • lietuviškos minties 
Maž. Lietuvoje pionierių, ne
leido šiam judėjimui reikiamai 
išsiplėsti. ..

šytojams, nežiūrint 
kylančių reikalų. Charakterin
ga, kad nežiūrint, jog tuo me
tu Lietuvoje jau buvo pristeig
ta daugybe plačiai lankomų pa
rapinių mokyklų, vis dėlto šie 
grynai tikybinių knygų rašyto
jai nesuprato net reikalo toms 
parapijinėms mokykloms pa
ruošti tinkamų, vaikams pri
taikintų, tikybos vadovėlių, nes

viškos periodinės spaudos atsi
radimas. Pirmasis lietuviškas, 
grynai tikybinis laikraštis “Nu
sidavimai apie Evangelijos pra
platinimą tarp žydų ir Pago
niu“, pradėjęs eiti Karaliaučiu
je 1832 m. ir ėjęs be pertrau
kos veik devynes dešimtis me
tų, dėl savo pobūdžio žymesnes 
įtakos Lietuvos visuomenės su
sidomėjimui lietuvišku skaity
mu ir knygomis neturėjo; tai 
buvo tik periodiniai leidžiamos 
tikybinės Fridriko Kelkio kny
gutės, kurių ir šiaip tuo laiku 
nemaža buvo. Bet vis dėlto tai 
buvęs pirmasis laikraštis, pasi
rodęs dar tuo laiku, kada kiti 
Mažosios Lietuvos darbuotojai 
apie periodinę spaudą ir svajo
to nesvajojo. Tačiau tikru aks
tinu lietuviškai periodipei spau
dai atsirasti buvo 1848 m. re
voliucija, kuri savo liberališkais 
i alsiais patraukė ir dalį Mažo
sios Lietuvos visuomenės, o be 
to, net ir vokiečių revoliucijos 
šalininkus paragino susirūpinti 
lietuviškų laikraščių ledimu. 
Spėjama, kad jau 1848 m. šes- 
nakas mėgino periodiniai leisti 
Naujus Įstatymų Davadus. 1849 
m. balandžio mėn. Zippelis, 
Klaipėdos diakonas, pradėjo 
Klaipėdoje redaguoti Lietuvnin
kų Prietelį arba Klaipėdos Cei- 
tungas, o vokiečių demokratų 
veikėjas Sommerfeld prie savo 
vokiškai Tilžėje, leidžiamo “Dorf- 
zeitung fur Preussen“ pridėjo 
ir dvisavaitinį lietuvišką prie
dą. Tos visos aplinkybės pri
vertė prūsų vyriausybę asignuo
ti tam tikras sumas lietuviš
kam, valdiško nusistatymo 
laikraščiui leisti, kuris anų įta
ką atsvertų. Tuo bildu nuo 
1849 m„ liepos 4 d. atsirado pir
mas tikra to žodžio prasme lie
tuviškas laikraštis “Keleivis“ 
Fridriko Kuršaičio redaguoja
mas. “Keleivio“ s leidimas neiš
šaukė kokio platesnio judėjimo; 
priešingai jis pats buvo palin
kęs migdyti Maž. Lietuvos lie
tuvius, bet vis dėlto priprati
no juos prie nuolatinio lietu
viško rašto j. skaitymo, leido 
jiems, kad ir labai kukliose ri
bose, susipažinti ir su savo 
krašto ir pasaulio įvykiais ne 
vien iš vokiškų laikraščių, o 
su laiku, didesnei ideologinei 
lietuvių diferencijai atsiradus, 
iššaukė ir kitų laikraščių pa
sirodymą. Patsai Kuršaitis, ku
ris jau nuo 1841 m. dirbo prie 
lietuviškų tikybinių knygų, bet 
buvo pilnai vokiškos orientaci
jos, keletą dešimčių metų da
vė toną yisai Mažosios Lietu
vos lietuviškai knygai ir vi
suomenei, ir net faktiškai su-? 
stabdė Ostermejerio, Rėzos 
pradėtą judėjimą. Jo didžiau
sios įtakos laiku lietuviškpji 
knyga Maž. Lietuvoje nesiple
čia, bet smunka.

Vėl naujas - akstinas jai at
gyti atsirado 70 metų pabai
goje, kada Jurgis Sauerveinas 
pradėjo veikti ir Mažojoj Lie
tuvoje ir jos politinę sąmonę 
žadinti. Atsiradus “Aušrai“ 
Prūsuose, kad ir ne prūsams 
skiriamai, vis dėlto ir prie jos 
susibūrė nedidelė kuopelė vie
tos žmonių: Jurgis Mikšas, 
Martynas Jankus ir kiti, ku
rie tai eidami kartu su Sau- 
erveinu, tai prasilenkdami su 
juo, buvo, pradėję ir tautinio 
Mažosios Lietuvos atgaivinimo 
darbą, o tas negalėjo neatsb

liaudyjeeilę savo tikybinių raštų, tiesa 
neišspausdintų, bet spaudai pa
ruoštų. Išoriniai ši naujoji sro
vė davė tam tikrų rezultatų: 
jei antrojoj XVIII amž. pusėje 
per metus vidutiniškai turėjo
me po pusantros knygos, tai 
1801—1821 m. jau tenka, po dvi 
knygas. Tas prieauglis kaip tik 
tenka naujųjų rašytojų nau
jiems darbams.

Susirūpinę tobulesniu tikybi
nių knygų paruošimu, šie visi 
rašytojai tačiau tuo laiku ne
matė reikalo duoti liaudžiai 
svietišką knygą. Kad kartais 
ir imdavosi plunksnos ir svie
tiškoms temoms aprašyti, ar 
rašydavo eiles (pirmoji svietiš
ka poezija Didžiojoj Lietuvoje 
kaip tik tuo laiku atsirado), 
tai tokj darbą rimtu nelaikė; 
rašė tik sau ar savo priete- 
liams ir pažįstamiems pasiskai
tyti ir pasilinksminti. Net ir 
tikybines literatūros srityje jų 
darbe aiškaus plano nematyti; 
rašyta, tas, kas patikdavo ra-

šventoji istorija ir katekizmas 
atsirado ti,k sekamam laiko
tarpy, iš dalies net svietiškų 
rašytojų parašyti. (B. d.)

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

pirmoji grynai lietuviška Jur
gio Mikšo spaustuvė Tilžėje; 
sekančiais metais—. pusiau lie
tuviška Veyerio ir Arnoldto Til
žėje; 1888 m. Kristupas Voska 
Tilžėje; 1894 m. Otto Sekuna 
Tilžėje. Tais pačiais metais 
Martynas Jankus, kuris jau nuo 
1889 m. pabaigos pradžioj Ra
gainėje, vėliau Tilžėje, ir paga
liau Bitėnuose spausdino kny
gas Didžiajai Lietuvai skiria
mas, pereina ir prie Mažosios 
Lietuvos knygų. Tokio jo dar
bo išsiplėtimo priežastį reikia 
ieškoti kivirčiuose su Didž. Lie
tuvos knygų ir laikraščių lei
dėjais, kurie galėjo jo spaustu
vę visai be darbo palikti, jei 
jis nebūtų pradėjęs spausdinti 
knygų ir gotiškomis raidėmis; 
jis buvo ne tik spausvninkas ar 
leidėjas, bet dažniausiai ir ra
šytojas. 1896 m. nedidelę spaus
tuvėlę įtaiso Absteinuosc Kr. 
Giedraitis ir su ja keliauja tai 
į Tilžę tai j Klaipėdą. Nuo 
1896 m. pradeda spausdinti ir 
E. Jagomastas Tilžėje. Vėliau 
naujos spaustuvės to darbo jau 
nesiima, jei neskaitysime kny
gų, atsitiktinai išspausdintų 
Berlyne, Braunsburge, Barnio
je/ Matyti, tam skaičiui kny
gų ir laikraščių, kuriuos galė
jo suvartoti Mažosios Lietuvos 
visuomene, pilnai jau užteko ir 
esamųjų spaustuvių, juo labiau 
kad jos apėmė visiri didesniuo
sius Mažosios Lietuvos centrus.

Po 1904 m. darbas jau ne- 
beplečiamas. čia atsilėpė Diazio- 
sios Lietuvos spaudinių perkė
limas į Vilnių ir į Kauną. 
Spaustuvės, kurios dirbo veik 
išimtinai Didžiajai Lietuvai, ir 
tik tarp kitko, darbo stingant, 
dirbo ir Mažajai Lietuvai, ke
liems metams nuo spaudos už
draudimo praėjus, galutinai ‘to 
darbo nustojusios, negalėjo jau 
išsilaikyti vien lietuviškais, 
Maž. Lietuvai skiriamais spau
diniais, taigi perėjo prie vokiš
kųjų spaudinių. Taip pat pa
veikė ir nustojimas ryšių su 
knygų platintojais. Nuo 1907— 
1908 m. me$ jau matome lėtą 
Maž. Lietuvoj lietuviškųjų 
knygų skaičiaus mažėjimą, kol 
pagaliau 1914 m; karas visai tą 
darbą nutraukė.

žiūrint į XIX amž. lietuviš
kosios knygos augimą ne vien 
tik technikos bet ir visuomeniai 
literatūrinių aplinkybių atžvil
gių, tenka atkreipti dėmesio į 
keletą atskirų momentų, kurie 
tas knygas veikė. XIX amž. 
pirmam ketvirtadaly veikė ju
dėjimas, koncentravęsis ties 
Liudo Rėzos asmeniu; čia ne
būta kokio nors lietuviško 
patriotiško judėjimo, bet tik 
gilaus susidomėjimo Lietuvos 
tautotyra ir praeitimi. Lietu
viškųjų dainų rinkimo reikalas 
noroms nenoroms surišo Rėzą 
su visais lietuviais inteligen
tais ir savaime palaikydavo juo
se savosios kalbos pamėgimą, o 
vieną kitą jų paragino rašyti. 
Iš jų minėtini Hassenšteinas, 
Budrius, sumanęs net lietuviš
kąją istoriją rašyti ir kiti.

Antru momentu buvo lietu-

VII / ■ .
XIX amž. iki spaudos už

draudimo Didžiojoj Lietuvoj 
nebuvo tokios knygų produkci
jos priklausomybės nuo spaus
tuvių ką tuo pačiu laiku mes 
matome Mažojoj Lietuvoj. Tie
sa, maždaug iki 1831 m., kol 
dar buvo senosios iš XVII! 
amž. veikusios tikybinės spaus
tuves (diecezinė — misionorių 
ir bazilionų), jos tais pačiais 
sumetimais ir toliau spausdina 
tas pačias XVIII amž. evange
lijas, bromas, , maldaknyges. 
Pelningu darbu virsta ir Moks
lo skaitymo spausdinimas; vi
sos, tiek senos, tiek naujos 
spaustuves noriai savo inicia
tyva šį elementorių kartoja. 
Bet ši masinė literatūra, XVIII 
amž. sudariusi veik visą lietu
višką literatūrą, XIX amžiuje 
sudaro tik jos dalį. Daug di
desnę dalį visų tuo laikotarpiu 
pasirodžiusių 500 lietuviškų 
spausdinių, sudaro literatūri
niai idėjiniais sumetimais spau
sdinamos knygos; joms gi leis
ti privačiai spaustuvninkai sa
vo lėšų neduodavo, ar nenoriai 
duodavo. Tik viena kita naujai 
atsiradusi spaustuvė, pavz. Ne- 
umano Vilniuje, lietuviškų kny
gų rinkos padėjime gerai ne
nusivokianti, rizikuodavo ir šį 
tą naujo išspausdinti. Vėles
niais laikais labiausiai išgarsin
ta Juozapo Zavadzkio firma, il
gą laiką net visai lietuviškų 
knygų nespausdino, ir tik rusų 
valdžiai likvidavus tikybines 
spaustuves, .pasiėmė iš jų pel
ningą masinių tikybinių kny
gų spausdinimą, o naujas 
spausdino vien tiktai autoriams 
apmokėjus spausdinimo išlai
das, ir net, kaip tai darė Va
lančius, dovanojus spaustuv- 
ninkui išleistą knygą. Tokiai 
padėčiai esant, naujų lietuviš
kų knygų leidimas buvo guli
mas tik atsiradus asmenims, 
kurie buvo idėjiniai suintere
suoti lietuvių tautos kultUriniu 
pakėlimu ir spausdinimui lėšų 
nešykštėjo. Tokių ašmenų at
skirai ar ištisas grupes, mes 
rąndame per visą XIX amžių. 
Pirmiausia susirūpinta tikybi
nės lietuvių literatūros tobuli
nimu. Ši mintis išėjo iš grupės, 
susikoncentravusios apie vys
kupą Juozapą Atnulpą Giedrai
tį. Jai priklausė pats vyskupas, 
kunigai B. GoileyiČius, Domi
nykas Mogėnas, Vincentas Vil- 
mikas, Bernardas Rudzinskis; 
tos grupes kryptimi, kad ir at
skirai eidamas, pradžioje kai 
kurį laiką dirbo ir kun. Anta
nas Drazdauskis-Štrazdelis; jai 
artimi buvo ir svietiškiai Anta
nas Klementas ir Dionizas Poš
ka. žymiausiais tos grupės dar
bais, be Draztfausko raštų, bu
vo pataisytas Jaknavičiaus 
evangelijų 1806 m. leidimas ir 
Naujojo Testamento vęrtimas,
paskelbtas 1816 m. Gal nebe 
įtakos šių darbuotojų veikimui 
buvo ir anoji išgarsėjusi kun. 
Bagužio knyga “O początkaęh 
języka i narodu litewskiego’’. 
Su jais galėjo būti ryšy ir kun. 
Pabrėža, kuris tuo' laiku davė

Turkiškos, Rusiškos 
Sulforinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulis Spin
dulių treatmentai.

Mineralinis, sulferinis vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulijimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. lyto iki 1 v. nakties. 
Nedaliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Pbone Boulevard 4552
. __ ___ ___ 1 - ________________________ ;__ d

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS. Taipgi 
atlieku visokius 
ki t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrimą.»

' Pranelkit ii anksto telefonu*.

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

Didžiausia Lietuvi 14
Parlor Setu Dirbtuve

PATYS IŠDIRBAM IR PARDUODAM UŽ PIGIAUSIAS 
KAINAS. ATEIKIT IR PASITEIRAUKIT 

MUSŲ PIGIŲ KAINŲ.

s4.7-.95
ir augščiau

Midland Parlor Furniture 
Manufacturing Co.

ADAM PATEJUNAS, Sav. 
i JUOZAS KAZIKAITIS, Mgr.

4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 7404

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

Daktaras
' Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialUkai gydo ligas pilvo, pląučių, 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 Ugydyti, ateikite čia ir persitikrinkite. ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstanėius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Avė.. TeL Crawford 5573

w'

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

J

STAR DUST CopyrttbtMkM*Fwtw

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom it rendnojam 
namas 

3335 S. Halsted St 
Tel. Y.rd. 6 S 94

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
T.L Repoblk 8899

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___

2452 WEST 69th STREET

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
801 W. 81 St. Victory HM

*

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
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) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te— teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boalevard 9122

LOWELL

BORN- 
IN SAN 

FRANCISCO, 
C AL.

CONTACT 
WITH THE. 
STASE-AT 
EARLY AGB

'"■T1" 1 1 ■ ■ - 11 ' t.   ■ "

PRANEŠIMAS
DR. A. J. BERTASH 
'......... .. .. .■ T;"?

praneša perkėlimą savo pfiso
i ’

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

ir 35th St.

Tel. Boulevard 5913 ir 5914 
■' , ' '1 . "> 1 „ 1 . v ■; ; ■ ir , . ‘ x

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

ly- " i

DR. S. NAIKELIS
praneša perkėlimą savo pfiso ir 

permainymą telefono j
»

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted

\ ir 35th St.» * ‘ \

Tel. Boulevard 5914 ir 5913
.. .. \

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

BY WESTPHAL
• _ • 2

PLKYEO IN 
DAVID BELM5CO i 

PRODUCTIONS

j/ a n7j.il ' T iipBimimitiV .p I

T.įf.’l RECEIVED 
MUCH 

COMMENT 
C>NBR0M)WY 
MM

51GNEB PICTURE 
ČONTRACT- PARŲ IN 
YES ORNO?'WTH 
NORMA TALMADGE

IQ2.O

OIRECTEO 
THE PICTURE. 

'PHIPPS' 
ALSO PLAYED 
THE LEAD

GOOD IN - 
•GENERAL 
CRACK* 

Y71TH JOHN 
BARRYMORE

IS MARRIED TO 
HELEN COSTELLO 
-ONCE WEODED 
TO PAULINE SARON 
PLkYED IN’MAIMY' 
W1TH AL TOL^ON
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
Dl. Telefonas Booaavelt 8500.

Metams
r

$8.00' 
4.oo; 
2.00. 
1.50, 

.75;
• l;

Be* 
. i«n 

75c

Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per Uneiiotojms 
Viena kopija _____ _

Savaitei * - , .. 
Mtnęaiui 5 __ _____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
*• paltu:

Metams 57.00
Pusei metų J__ i__________ 8.50
Trims mėnesiams ---------------- 1.75'
Dviem m&iesiams 1.25
Vienam minėsiu!____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ------ i---------- $8.00-
Pusei metų  ___ __ ——----— 4-00
Trims .mėnesiams -------- - 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu Jurta .su užsakymu.

“NEPATRIOTIŠKAS ^RADIKALIZMAS”

Garsiausiojo pasaulyje lakūno Lindbergho tėvas,- 
kongresmenas iš Minnesbtos .valst., buvo radikališkų 
pažvalgų žmogus ir parašė keletą knygų, kuriose buvo 
aštriai kritikuojama Amerikos karo politika, kapitalis
tiški trustai ir šių dienų Ekonominė sistema. Po vie
ną ekzempliorių tų knygų turėjo St. Paul miesto viešoji 
biblioteka.

Bet dabar pranešama, kad dvejetas kongresmano; 
Lindbergho veikalų iš bibliotekos pranyko. Jas paėmę 
ir paslėpę jaunojo Lindbergho garbintojai, kuriems at
rodę nepatogu, kad tokio garsaus žmogaus tėvas buvo 
radikalas ir karo bei kapitalizmo priešas. <

Seniaus Amerika turėjo garsių vyrų, kurie buvo 
gal ne mažiaus radikališki, kaip pulkininko Lindbergho 
tėvas, — pav. Jefferson ir Lincoln. Bet dabar Amerika 
įsivaizduoja, kad jos didvyriai turi būt panašus į 
lidge’ą arba Hooverį.

Coo-

HOOVERIS DARYSIĄS KOMPROMISĄ

karo 
laiko

Prezidento Hooverio pasiūlymą suspenduoti 
skolų ir reparacijų mokėjimą vieniems metams 
Francija priėmė su rezervacijomis. Kokios jos yra, tik
rai nežinia, kadangi valstybęs departamentas Washing- 
tone kolkas neskelbia franeuzų atsakymo. Bet spėja
ma, jogei Paryžius nori Hooverio pasiūlymą pakeisti 
tąja prasme, kad nebūtų formaliai sustabdytas “besą
lyginės” reparacijų dalies mokėjimas. Ta besąlyginė da
lis sudaro 42 nuošimčiu Vokietijos reparacijų. Prancū
zai reikalauja, kad Vokietija ir per moratoriumo laiką 
šią reparacijų dalį mokėtų į Tarptautinį banką Baze
lyje, o bankas tuos pinigus atgal skolintų Vokietijai.

Pranešama, 'kad Jungtinių Valstijų administracija 
šitą franeuzų pataisą (rezervaciją) prie Hooverio pa
siūlymo priimsianti, nes ji 'bijosi, kad kitaip visas mo
ratoriumo planas nepasiseks.

Jeigu Hooveris tokį kompromisą padarys, tai fi
nansiniu atžvilgiu Vokietijai bus tuo tarpu suteikta ne 
mažesnė pagelba, kaip kad įvykinant jo pasiūlymą pil
nai. Bet psychologiška moratoriumo reikšmė bus žy
miai susilpninta. Kada Amerikos valdžia paskelbė, kad 
per metus laiko turi būt sustabdytas tarpvalstijinių 
skolų mokėjimas, tai pasaulyje kilo viltis, jogei karo 
skolos ir reparacijos bus artimoje ateityje .arba visai 
panaikintos, arba bent sumažintos. 0 franeuzų patai
sos priėmimas reikš, .kad skolos pasilieka kaip buvu
sios, tik jų mokėjimas pertraukiamas vieniems me
tams.

Franci jai rupi, kad nebūtų sugriautas Youngo pla
nas, pagal kurį Vokietija turės mokėti reparacijas 
58 metus. Tas planas skiria reparacijas į dvi.dali: 
ną besąlyginę ir antrą sąlyginę.* Antroji dalis gali
suspenduota vieniems arba dvejiems metams, jeigu Vo-^ 
kietijos finansinis stovis butų labai blogas. Bet pirmą
ją, besąlyginę reparacijų dalį vokiečiai ituri mokėti, ne-* 
žiūrint kas atsitiktų Šu jų finansais, vadinasi, kad ir 
Vokietija butų ant bankruto krašto.

Šitokį Youngo plano nuostatai duoda francuzams! 
į rankas virvę smaugti Vokietiją, atėjus gerai progai. 
Ir šiandie franeuzai tos virvės nenori iš rankų paleisti. 
Jie sutinka atsižadėti metams laiko šimto milionų do
lerių, kurie jiems tektų iš besąlyginės reparacijų da
lies; tik jie nori, kad Vokietija tuos pinigus vistiek su
mokėtų -ir paskui įgautų atgal kaipo paskolą. Taigi 
-Francijai svarbu ne tiek pinigai (ji šiandie yra iabąi 
turtinga), kiek galimumas laikyti vokiečius ant pava
džio. i

Bet Jungtinės 'Valstijos tokių tikslų link Vokieti
jos neturi. Hooverio sutikimas' priimti Francijos rezer^ 
vaciją bus parėmimas ;jos politikos, su .kuria Amerika’ 
neprivalėtų turėti riiėko bendro.

• . * * . i”, '
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\ ( BURŽUA?^® Rl^ąS REyOLJŲCifA

Ką kiąpčiųkaiį
Kusijos revaiftiicija savo esme yra buržuazinė, o be pi-o-,'. 
letarinė. ' ■' ":' '■ . v,

Politikos srityje ji labai primena didžiąją Franci
jos revoliuciją, įvykusią pabaigoje 18 šimtmečio. Kaip

Francijoje, taip ir Rūdijoje pirmiausia buvo nuverstas 
karalius (caras), paskui karališka Šeimyna buvo nuga
labinta; buvo sušauktas Steigiamasis seimas (francu-: 
zai turėjo tris tokius seimus, o rusai vieną,\kuWs, vos 
susirinkęs, buvo išvaikytas), bet galų gale viena parti
ja pasigrobė į savo rankas visą valdžią ir įsteigė tero
ristinę diktatūrą. Franci joje diktatoriavo jakobiniečių 
vadai — Dantonas, Marat’as ir Robespierre’as; Rusi
joje?
ir dabar Stalinas. x '

Franci jos jakobiniečiai savo priešams kapojo gal-! 
vas giljotina; Rusijos bolševikai savo priešus naikina 
sušaudymu, katorga ir ištrėmimu. Kaip Francijoje ja
kobiniečiai naikino ne tik rojalistus (monarchistus) ir 
žirondistus (liberalus), bet ir savo partijos vadus, ne
pritariančius diktatoriaus politikai (taip jakobinietįs:, 
Robespierre’as nukirsdino galvą jakobiniečiui Dan- 
tonui), taip ir Rusijos bolševikai veda amžiną karą ir 
su svetimomis partijomis, ir su savo partijos “nukry
pėliais”.

Atrodo tečiaus, kad yra pamatinis skirtumas tarpe 
Francijos revoliucijos ir Rusijos revoliucijos ekonomi
jos srityje. Taip, skirtumas čia yra didelis, bet jisai pa
reina nuo sąlygų. Francijoje buvo konfiskuoti dvarai 
ir bažnyčių turtai — taip pat, kaip ir Rusijoje. Bet 
Francijoje nebuvo išnaikinta buržuazija. Didžiosios 
franeuzų revoliucijos laiku Francijos buržuažija buvo 
stipriausia Europos kontinente, tuo tarpu kad Rusijos 
buržuazija buvo menkiausia. Pramonė Rusijoje turėsi 
daugiausia svetimų šalių kapitalais ir valdžios pini
gais. Revoliucinė Francjja, be *to, buvo užkariavusi vi
są vakarų Europą ir privertusi ją mokėti Paryžiui di
deles kontribucijas. O Rusija yra persilpna stoti į gin
kluotą kovą su vakarų Europos valstybėmis; rusų 
ginklai turėjo pasisekimo tiktai Kaukaze prieš mažas 
gruzinų ir totorių respublikas ir Azijoje. Rusija yra 
nuo kultūringo pasaulio atkirsta.

Menkai Rusijos buržuazijai revoliucijoje susmu-, 
kus,. valdžia pasiėmė jos pareigas ant savęs ir ėipė pa
ti vesti pramonę ir prekybą. G kadangi Rusija yra izo
liuota nuo pasaulio ir jos valdžia bijosi užpuolimo iš 
kitų valstybių, tai ji stengiasi savo pramonę taip iš
vystyti, kad Rusija toliaus galėtų apsieiti be užsienių 
pagelbos. Iš to yra kilusi “industrializacija” ir taip iš-, 
reklamuota pastaruoju laiku ‘“piatilietka”. Sąryšyje su 
'tuo yra vykinama ir žemės ūkio “kolektyvizacija”: ne
galėdama išspausti iš individualių ūkininkų pakanka
mai duonos ir žaliavų pramonės reikalams: bolševikų 
valdžia nutarė paimti žemės ūkį į savo rankas, steigda
ma “kolchozus” ir “sovehozus”.

Bolševikai giriasi, kad tas pramonės, prekybos ir 
žemės ūkio suvalstybinimas -tai 
jiems tikėti gali tiktai ignorantai. Rusijoje yra steigia
mas valstybini^ kapitalizmas, o ne socializmas.

Valstybinis kapitalizmas, nėra aukštesnė ekonomi
nė sistema Vtfž privatinį 'kapitalizmą^ — kas pasirodė 
praktikoje ir pačioje Rusijoje. Kada “nępo” (naujos 
ekonominės politikos) laikais buvo duota šiek-tiek lais
vės privatiniam bizniui, itai šis pradėjo smarkiai augti 
ir nustelbti valdžios biznius, nežiūrint to, kad pasta
rieji naudojosi visokiomis privilegijomis. Suvalstybin
toje pramonėje, mat, šeimininkauja valdžios tarnauto
jai, biurokratai, kurie paprastai nepasižymi nei suma-- 
numu prekyboje, nei žmoniškumu apsiėjime su darbi-, 
ninkais.

Valstybinis kapitalizmas Rusijoje yra karo stovio! 
vaisius. Kai Rusija susitaikys su pasauliu, tai valstybi-i 
nis kapitalizmas bus likviduotas. Daugelis dabartinių 
bolševikų komisarų bus /naujos rusų buržuazijos šulai.

: ■' - ' , * ■ /"i 
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bolševikų vadai: Leninas, Trockis, Zinovjevas

. “socializacija”, bet

las Gasparri pasikeitė gražiai [golžkelio stotį ir teises mokin
ti visose Italijos mokyklose 
Katalikų religijos ir lt, tuomet 
papa butų atsisakęs tikėti į 
tokius stebuklus. Aš esu tik
ras, kad ligi paskutinių dienų 
niekas Vatikane net nesapna
vo, kad gaus tokias koncesijas 
jš Italijos vyriausybės. Be 
abejo, ibuvo daug bandymų 
nuo 1870 metų susitarti. Ka
ralių 'šeimyna yra katalikai ir 
,kaikurie tos šeimynos nariai 
nesijautė patogiai, gyvendami 
nuolatiniame tos bažnyčios 
prakeikime. Pulsas buvo tyri
nėjamas ne vieno jjremjcro. 
Tuo atskyrimu Italijos švie
suomenė buvo paskirstyta į 
juodus ir baltus, į ožius ir avi
nus. Bet pats Vatikanas, rei
kia pasakyti teisybę, dėl tokios 
padėties jokių nepatogumų 
nejautė, ir laukė sąlygų geres
nių, kaip bet kuris valstybės 
vyras galėjo išdrįsti pasiūlyti.

Papa atsilygino Mussoliniui 
balsais 
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Nuo tojaiko kai Mussolini 
įgavo galią, susitarimas bepasi
liko vien laiko klausimas. Pir
mas jo viešas žygis buvo ati
davimas papai brangaus, seno 
knygyno. Kodėl? Daugelis klau
sia įrodymų, kuomet aš sakau 
kad Mussolini niekuomet nebū
tų įgavęs valdžią jei papa ne
būtų sutikęs; tokiems aš pri
minsiu kaiką kas nesenai pasi
rodė spaudoj. Kovo 25 d. 1929 
m. Italijoj buvo naujų preky
bos ^rumų rinkimai. Aš nema
nau čia kritikuoti Mussolini. 
Jei jo politiką indorsavo laikę 
rinkimų arba plebiscito apie 
devyni milijonai balsų prieš’ 
apie šimtą tūkstančių, atrodo," 
kad nežiūrint į jų konstitucijos 
keistumą, Italijos žmonės jį 
priėmė.

Asmeniniai aš esu demokra
tas ir esu giliai įsitikinęs į idė
jas verčiau negu pajėgą, ir 
kuomet fašistų vyriausias laik
raštis man tvirtina, kaip tai jis 
padarė prieš keletą savaičių, 
kad niekas kitas Italijoj išški* 
ri'ant, pačius fašistus, negali kr$ 
tikuoti fašizmo ir niekas abso
liučiai neturi teisės kritikuoti 
Mussolini, aš džiaugiuosi kad aš 
negyvenu Italijoj. Tačiau, tai 
yra ją pačių biznis. Man apei-

aptaisytomis Sutarties kopijo
mis, kurias jiedu pasirašė, 
Mussolini įteikė kardimįlui 
Čekį su daugiau kaip $40,000,- 
000 dolerių. Ta milžiniška su
ma buvo kompensacija* paptų. 
už Italijos okupavimą 'pupos 
valstybės.

Ir aš dabar jums papasako
siu, kokiu budu papos buvo 
įsigiję tas valstybes su pagalba 
nešvariausios apgaulės, kokią 
tiktai žino civilizacijos istori
ja, kaip jie ilgiems amžiams 
užgniaužė kultūros atstatymą 
Italijoj su savo amžinomis, 
kruvinomis kovomis ir karais 
toms valstybėms pasilaikyti 
arba naujoms užkariauti; kaip 
jie baisiai išnaudojo ir skriau
dė tas valstybes, taip kad, iš
skiriant Rusiją, tos valstybės 
buvo paskutiniausios, kurios 
vis dar tobetrunijo Viduramžių 
barbarizme net devyniolikta
me šimtmetyje, ir tapo atplėš
tos iš papų su didžiausiu gy
ventojų daugumos pritarimu. 
Visame pasaulyje nėra nė vie
nos tokios pasaulinės valdžios, 
kuri tokiomis priemonėmis 
butų siekusi pasisavinti valsti
jas. Tai buvo milžiniškas 
juodrankystės darbas.

Bet pirmiausia pažvelgiame 
į dabartinius dalykų vystymo
si, kurie šiomis dienomis tapo 
apvainikuoti aukščiau minėtu 
savotišku susitarimu: sakau 
savotišku, kadangi dar nebu
vo spėję nugaruoti papos nau
jausi pasmerkimai Mussolinio 
“lierczijų,” kaip papos švei
cariška gvardija ir raudonieji 
kardinolai jam jau lenkėsi ligi 
žemės papos šventuose palo- 
ciuose.

Dvidešimts penki metai at
gal aš dalyvavau Romoj Tarp
tautiniame Laisvos Minties 
Kongrese. Rugsėjo 20 dieną 
apie 20,000 musų kongreso da
lyvių maršavome Romos gat
vėmis, iš visų Europos kampų 
susirinkę, giedodami labai 
nuodėmingas dainas ir susirin
kome ties spraga Romos pilies 
sienose, pro kurią 1870 metai? 
rugsėjo 20 dieną įmaršavo 
Italijos kariuomenė.

Jei kas nors tais neramiais 
laikais butų pasakęs papai, 
kad 1929 metais Italijos vy
riausybė jo įspėjimui padova
nos $40,000,000 ir nepriklauso
mą ;suverenybę ir nuosavą na tik tas 

■ -*---.............     , į, ----

aikrtiščiai paskelbt, jog kon> 
<ordatas, kurį Mussolini vasa
rio mėnesj pasirašė su Vatika
nu, davė jam Mussoliniul du 
milijonu balsų iš tų 9 milijonų.

Papa gavo iš Mussolini į 
$40,000,000

ų 
Mussolini, galbūt man paste

bėsite, gali gauti balsus vienu 
ar kitu budu ir neturi reikale 1 rūpintis papos pagalba. Taijį 
aš ir nemanau tvirtinti, kad 
jam buvo reikalingas apaštalinį 
kas palaiminimas. Jis save 
ankstybuose metuose buvo ąg 
resyvus skeptikas ir as turit 
pasakyti, kad ir šiandien jų 
tebėra diplomatiškas skeptikas 
Kuomet Leterano sutarties tų 
rinys tapo žinomas, tai iš kai 
riojo fašistų sparno kilo piki 
protestai, kas yra svarbi jd 
sutarties dalis: dėlto Mussolini • 
galbūt atmenate, pasakė kong 
rese kalbą, kuri ką tik neaj; 
vertė aukštyn kojomis visą t 
biznį: ir butų taip atsitikę j< 
nebūtų buvę vieno mažiuko p< 
piergalio su parašytais ant j 
$40,000,000. (Tiek Mussolini ui 
mokėjo papai už valdymą pi 
pos žemių). Tuomet šventas! 
tėvas kuo tik nepametė say 
ūpą: aš manau, spaudoje, n< 
savo palocių sienose jis tikri 
buvo ūpą pametęs.

(Bus daugiau)

NAUJAS “Kultūros” m 
meris 5 atėjo. Galima gat 
Naujienose. Kaina 45 cei 
tai.

No. 8 ••Kovos” gauti 
šiandie. Kaina 10c. Klai 
skite Naujienose.

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

faktas, kad Italijos

galite padaryti pa 
mus pigiau ir gėriai 

negu kitur.
Klausdami informaci 

m iš ki$ų miestų 
rašykite

» * ” •? x

NAUJIENOS
, 1739 So. Halsted St

CHICACO. ILL. • ~
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Papa ir Mussolini
" ■

i
K

Juodarankio ir Juod- 
marškinio Komedija

Dar 1929 m. rudeniop Romos pa* 
pa su Italijos despotu Mkssolipi jlai-i, 
sirašė taip vadinamą Laterano su
tartį, kuria Mussolini papai grąžino 
jo dvarus ir,.,leido, vėl ^psikabMti 
kunigaikščių, baronų ir suvereno val
dovo titulais. Klerikalų spauda tuo
met visam pasauliui triubijo apie 
"istorišką” įvykį, apie' atstatymą po
piežių svietiškos galybės!

Tuo pačių laiku žinomas Anglijos 
kovotojas «ji, pąpiimu, Joseph Mc+t 
Cabe parašė įdomų straipsnį, pava
dintą ‘,'Mdssdlini .ir Pąpa. Juodnlarš-dinfą ‘fiM

/kirlio _
Kadangi /tų .dviejų ,bičiulių, papoj1 

ir ?ikta(pr|4us “meilč” jau; atšąlo /(į 
Mussolini papą včl pradėjo į ožio 

, ragą ^Ukti, | verta perapąiudind šį ,'tal 
iš to straipsnio, nes jis ir šiandien 
nėra čįar pasenęs. v t

‘'Papą .dabar -yra visįi nė-; 
įpriklą " 
aW 
vo *aU
.visa ./ii

■' t

, ijį I
sigijo papildomų pirmenybių., 
Jr net paties pąpps palaimini
mą. Yra, žinomai kaikurif; > 
skaičius ^ugščiij an.tikleL’ikaūl, 
kurie griežia dantimis dėl to- 
kio dvasinių spėkų išsiliejikno 
musų amžiuj, tačiau kiekvie
nas platesnių pažiūrų vyras ir ' 
moteris su* tikru skoniu ploja ■ 
dėl šio kilnaus ir naudingo 
susitarimo.

Aš liėsijaučįu ypatingai rųk**1 
šČiai, tačiau aš esu antikleri- 
kalas, ir .pasitaiko taip, .kad aš 
turiu gana daug žinių apie vi
są tą ginčų istoriją tarp baž
nyčios įir valstybės 'Italijoj, ku
ri itaip ‘pašekmingM tąpo l|k^ 
Vaduota : ligi sekamo įusipeši- < 
$io. . sM* -j'; H /'•/j -PC H

UkStąiį pdJsiUMtinyfcei < sų 
dv^bjhįo ’fkirš'čįd 

energija. ‘Italijos ^Valstybė/' ne* 
'užleido ne vieno? ■' savo prb« 
Milicijos ir jos visų-išmiįitin- 
giausfas valdovas "Mtiššolini į*

kashprJaėjo ir "kbųel
neipjti^kuįiiįušl tpUldią, S įkųkte 
jie ^rd’Ir* taįp ?
liau.A Vienok dalyko z ‘ /įaliak^ 
pradžiai. Kuomet, keletą diė- 
hų atgal Musfsolini ir kardino

A ' *»* • '
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BUS LABAI GYVAS IR ĮVAIRUS

79th ir,; Archer Averiuę

Chemausko Darže 
Dabartiniame “Birutes” Parke

<■

i*



Phone Virginia 2054

Garsinkitės “N-nose
Kaimynas.

Bričportas

Dabar
aikas

Brighton Park
ties

ROLL OF HONOR BANK

Extra Pale Alaus va

Vėl atsidarė lietuvių 
rakandų dirbtuvė

Įsigykite Gerą Radio
NUPIGINTA KAINA

Elckt rikiu iai
Bakšiai .......

nu-
kad

(kurie musų (banku 
laimėjo.

<hvi»oratiho 
tooo ron c<xvAun*c»

GQOD »OR TH< HOM»

Na, tai tiek šį kartų. Prie 
progos parašysiu daugiau. O 
kai sugrįšiu, tai parvešiu visų 
glėbį naujienų. Labų dienų vi
siems naujioniečiams.

šiomis dienomis atsidarė nau
ja lietuvių rakandų dirbtuvė— 
Midland Parlot1 Furniture Ma- 
nufacturįng > Co.- (4140 Archer 
Avė.) Savininkas šios dirptu-

Nors šiluma kaulų nelaužo, 
bet prakaito, tai tikrai daug iš
spaudžia, ypatingai Bričporte. 
Ir todėl visi mano pažįstami 
ieško priemonių atšalti. Aš ir
gi negaliu nuo jų atsilikti. Va
dinasi, einu atšalti.

Kaimynas prakaitų nusišluos
tė kairės rankos rankove ir sa-

Springs, 
tir kiekvienų dienų nuo 2 iki 6:30 vai 

parodys šių gražių vietų.

Boulevard 2538
Del aplinkinių inįestelių kreipkitės-prie St. Bartkus,

1 » A 1 • i

:3824 Deoflor St., Indiana Harbor, Indiana -
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Chicagiečio laiškas 
iš Lietuvos

[Acmc-P. W A. Photo]

Trečios respublikos steigėjas 
Paveikslėly Armand Fallieres, 
buvęs Franci jos prezidentas ir 
vienas iš nedaugelio likusių tre- 
šiosios respublikos steigėjų, mi
rė birželio 22 d. sulaukęs 89 m. 
amžiaus. , ‘į

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. RocAtveZZ St. 

CH1CAGO, ILL.

Del žindamų moti- 
1 a t ■

nų. Nei vienas ne
gali būti be

didžiausiais aržuolais, 
Nepadarysi 

kur tamsios investmentas. nepražus,

Brighton Parko apielinkės 
lietuviai neblogai gyvena. Čia 
yra daug Įvairių .lietuvių biznie
rių, ir kiek teko patirti, šioje, 
apielinkeje biznis neblogai ei-

ma jau manęs kankinti progų 
neteko. Namo parėjęs įkritau 
į maudynę, o kiek vėliau į lova, 

šiluma man kaulų nesulaužė, 
bet pilvų tai pusėtinai aplamdė.

—Mat.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jmcago

naminę gena, 
kūmutės dainuoja, 
ausis drasko. čia 
varva, bet jo niekas 
Tegul sau varva — 
ir taip jau šlap?, o

MALTTONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Kopenhaga — Klaipėda

Prašykite savo 
suteik^, tuomet pašaukite

SVARBI ŽINIA
Lietuviams apie lietuviu Roju

ves yra Adam Patęjunas, bu-, 
yęs kontraktorius. Jis yra pa
tyręs biznierius ir turi pasam
dęs Juozų Kazikaitį kaipo ma- 
nagerį Midland JParlor sFumi-j 
ture Munufacturing Co. J. -Ka- 
zikaitis tame biznyje turi dain 
gelio metų patyrimų ir yra 
geras mechanikas, todėl reikia 
tikėtis, kad biznis šioje rakan
dų dirbtuvėj eis gerai, nes pa
tyrę žmonės vadovauja. i

Linkėtina jiems geriausio 
pasisekimo.

NEW YORKO ~KIJMP£DOS

Specialės Ekskursijos į Lietuvą
Visos' Išplaukia Motorlaiviu “GRU’SHOLM” •

BIRŽELIO 27 d. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia i 
Amerikos Lietuvių Ekon. Centras.

RUGPIUČIO 1 d. Specialu Lietuviu Ekskursija.
RUGPIUČIO 19 d. - - -

Platesnių informacijų 
agentą, ar bet

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

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

$59
Lengvais 

Išmokėjimais

ŠVEDU AMERIKOS UNIJOS
a tl J,.. >*' į^.-- V ■’ v j ■ , 1 ■

Dideli, Moderniški Motorlaiviai 
Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

Am. Liet. Ekon. Centro Ekskursija, 
ir laivakorčių kreipki tSs 1 'edVo laivakorčių ■ 
kurią Švedų Amerikos Linijos raStinę. n *

V •

AMERICAN LINE,

MALT TONIG’O
arba

■kaip aš aplan- 
o 'Vienok per tų 
įvyko daug per- 
kur kas geriau 

sutvarkyti. Visko pakankamai, 
taip kad bado niekur nėra.

Pavasarį oras buvo gana šil
tas. Atrodė, kaip Chicagoj 
“fortdžiulajus“. Tik dabar jau 
kelinta diena siaučia smarkios 
audros su ledais. Ledai padarė 
nemažai žalos, o kai kuriose 
vietose net langus išdaužė. 
Birželio 1 d. Stačiūnų kaime, 
Šiaulių apskr., buvo tikrai bai
si audra su perkūnija. Nema
žai nuardė tvorų, išvartaliojo 
stulpus ir perkūnas Įtrenkė Į 
ūkininko P. Bešonio namus, 
suskaldydamas kaminų. Viena 
stogo pusė tapo išdraskyta ir 
nunešta apie pusę kilometro. 
Aš kaip gyvas dar niekuomet 
nebuvau matęs tokio lietaus. 
Viskas buvo -paskandinta van
denyj. Ėmė porų valandų, kol 
vanduo nubėgo.

Aš dabar gyvenu netoli nuo 
rytų sienos arba rojaus žemės. 
Tad pasitaiko kartas nuo kar
to susitikti su žmonėmis, ku
rie gyveno komisarų šalyj. 
Matyti, tie žmonejiai bolševikų 
rojuj nekokią duoną tevalgė, 
nes jų pilvai susitraukę, kaip 
Chicagos komisarų, kurie susi
giminiavo su “juodais broliais“.

Prieš kiek laiko vienas žmo
gus pabėgo iš bolševikijos į 
Latviją, o iš Latvijos su dvie
jų metų mergaite dasigavo iki 
Lietuvos. Kai jis 
tas, tai pareiškė: 
ne, kur norite, 
kokį darbą visą 
mą,- 
rojų

Aš manau, kad Chicagos 
tavorščiai su bolševikišku roju 
elgiasi panašiai, kaip žydelis su 
barankomis: kitiems giria, bei 
pats nevalgo. Tavorščiai irgi 
visiems perša rojų, bet patys 
ten nevažiuoja. Jeigu kuris jų 
patenka Į bėdų, tai pasisamdo 
bent kelis »advokatus, kad tik 
pasilikus Dėdes Šamo žemėj.

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

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

nuolatinis susisiekimas New York

Žinomas chicagiečiams Geor
ge Skobis rašo vienam savo 
draugų sekamai:

Aš jau Lietuvoj gyvenu apie 
mėnesis laiko. Pusėtinai vietų 
jau spėjau apvažinėti. Visur 
atrodo gana gražu. Dar tik du 
metai praėjo, 
kiau Lietuvą, 
trumpą laikų 
mainų. Ūkiai

—'štai išmeskiva po vieną spi
ritinės. Matai, šaltas vanduo 
karštj didina, o šitas skystimė
lis imažina. Aš buvau armijoj, 
tai, brolau žinau. )

Jeigu buvaunas žmogus sako, 
tai jisai žino ką sako. Išmeteva 
po vieną ir dar po vienų. Gerk
le sucypė, pilvas suvaitojo, bet 
prakaitas, rodos, iš naujo at- 
gyjo. šilta ir tiek.

—Einame pas Bruzgaitę na
minio alaus išgert—pataria ki- 
-tas kaimynas—jinai gera mo
teris, jos alus atšaldo vidurius.

Ištuštinova kelis butelius 
alaus, bet prakaitas kai varvė
jo, tai vis dar varva.

—Ar žinai ką 
šluostąs senbernis tarė— 
minis alus gadina vidurius 
va Į Džiano saliuną, jis laiko 
gerą alų. Atsivėdinsiva.

Sutinku ant visko, nes tas 
prakeiktas prakaitas jau mano 
kaulus pradėjo laužyt. Džiano 
saliune ištuštinova daug stiklų 
adatinio alaus, bet prakaitas 
vis dar varva, tik jau, tiesa, 
mudu mažai ką jaučiava.

Ieva parsivedė pas save ant 
porčių. čia vejalis dulkeles 
nešioja, čia skarmaluose šuo 
liežuvį iškišęs alsuoja, čia po
ra burdingierių 
čia basos 
čia radio 
prakaitas 
nepaiso, 
marškiniai 
basos kojos prakaito nebijo.

Už pusvalandžio ir aš prakai
tų užmiršai. •Ncžinah ar jisai 
sušalo, ar oras atvėso, bet šiitetapo sulaiky- 

“Dekite ma- 
Dirbsiu* bile 

savo gyveni- 
tik negrąžinkite alga] j

I Jis ~ yra ’ rekomen- 
Įduojamas per 
' Dr.B.McNicholas 
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

JOS. F. SUDRIK,
INC. ’

3417-21 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 8167-4705

Klausykitės Lietuvių 
Radio Programų:

Ncdeliomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų — W. C. F. L.

Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro — W. II. F. C.

kakta nusi 
na

O pasiaiškinti, jei policija/ k 
sulaikytų tokį automobilį; W 
aunkui: -Esą, -važiavome; šriubė- 
Įis ^plokštei j prisukti nukrito, tai 
-pririšome, ją pančiu; iki sųįr|- 
šime namo ^pataisysime. Į?ur- 
vfcip . poikštė i nutaškyta./ Ąk, 
taip. Reikės į nuplauti... Ojt! ir 
pasiaiškinta.—Ęep. J

Penktadienio rytmetį teko 
pereiti chicagiškia Laisvės alė
ja—Halsted gatve. Nieko nau- į 
jo. Tik karštis kepina šaly 
gaivius, gatvę ir namus. ; 

. Ir dar p. Stulpino rcal estato i 
ofiso ir p. Rūtos saldainių krau
tuves langai kažinkaip rūsčiai 
žiuri tuščiomis didelėmis aki
mis. ;

Vietos piliečiai turi dabar kal
bų rišti problemai, kas išdaužė ; 
juos. Vieni spėlioja, kad po
litikieriai keršinę. Mat, p, > 
Stulpinas aktyviai dalyvauja! 
apielinkės politikoj. Bet ve 
klausimas: kodėl gi politikieriai 
suskato keršyti taip vėlai, ka
da rinkimų sujudimas Jau kuo
ne užmirštas? Arba vėl p. Ru 
ta—jis, .rodosi, politikoj visai . 
nedalyvauja.

Kad kerštu langai išmušti— 
neabejojama. Sako, kai kurie 
piliečiai matę net kaip, daužyta. 
Važiavęs, girdi, automobilis. Ja. 
me keturi vyrai. Vienas jų da
vę komandų: “One, two, three!“ 
—kitu du paleidę po plytų. Taip 
ties vienais namais, kaip 
kitais.

Ar negalėjo automobilio 
merį paimti ? Aiškinama, 
kurie važiuoja panašiomis ‘ 
pedicijomis“, tie ir savo auto
mobilių laisnius moką paslėpti. 
Adrapsto juos purvais. Arba 
perriša, pavyzdžiui, virvagaliais, 
na, ir nebematysi numetę.

M. BLACKSTONE 
SUPPLY CO., Ine.

853 W. Lake St.
Tel. Monroe 0825

PILNAS PASIRINKIMAS GARU i 
KARŠTU VANDENIU APŠIL

DYMO PLANTŲ.

Mes taipgi galime parų- 
pinti pilną įrengimą dėl u i | 
paprastos penkių kamba- || |
rių bungalow, įskaitant 
boilerį, radiatorius, pai- 11 
pas. fittingus ir valves. M 
už $259,50. Mes taip- 'ffi 
gi paskolinsime įrankius. ||| I
kad patys galėtumėt įsi- Iii Uj
vesti. Mes taipgi gali- lA'“■ 
me parūpinti pilnus u 
plantus su pirmos klesos 
vartotomis medžiagomis už didelį su 
taupimą.

Patelefonuokite mums ir musų in
žinierius atsilankys ir dykai apskai
čiuos.

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

Atdara nedėliomis nuo 9 iki 12 
vai. dieną.

Tokios progos dar nebuvo girdėti, kad su $15 įmokėjus ir mokėdamas kas mė
nesį $15, per penkis metus, arba mažiau, tapsi savininku loto su namu. Namas bus 
pastatytas pagal jūsų norų.

Vieton mokėti rendų $25 į mėnesį per visų savo .gyvenimų; jėŠkoti fialų, persi
kelti iš vienos vietos į kilų. Nusikratyk tuos vargus ir apsigyvenk, kur jums ateity 
nereikės mokėti rendų, bet pats bu§i savininku savo nuosavybės, mokėdamas ma
žiau kaip rendų. Pirmų sykį tokia proga .pasitaikė visoje Amerikoje.

Taigi, brolau' lietuvi, išsikeik iš to surukusio miesto, kol dar nėra vėlu.
Yra tikras malonumas gyventi tarpe didelių kalnų

km yra M, ip 1 akro dideli lotai. Lotų 'kaina nuo $300 ir augščiau 
klaidos pirkdamas,šioj gražiausioj tkolonijo 
nesudegs ir niekas nępąvęgs. •

- Tenai rasite'visus pųrankumus: gųlvekariai. geležinkelis į didmiestį, cementi
niai keliai, įvesta gusas ir ęteklrų, lietuvių .krautuvės :ir daug lietuvių gyventojų. Jie 
čia yra jpilmd užganėdinti ir linksmai gyvenu. Taigį, nepamiršk ir atvažiuok į tų 
gražiausi lietuvių Rojų . • . ;j •

Subatpje ir Nedėlioję, 

Birželio-June27ir 28,1931
I r ■ , 1 t '.(lt > !!■ v... , • y . ■ • "• .-L

Rasi ofisų prie ARCHJĘR AVĖ. ir Spring St.. Spring Forest (Willow
I1L). Savininkų galima matyti nedalioj
kare. Jis mąndagįai suteiks visas informacijas

CHICAGOS OFISAS RANDASI:

2839 West 63rd Street
(Netoli Mozai-t Streėt) Tel. RERUBLIC 8899

u, v ’ ' .’-Mč fU"'

(S. P. Kazlauskas-Kazvvell tai ta pati ypata).

Per daugelį metų METROPOLI
TAN STATE BANKAS vedė Vi
sus reikalus taip, kad įgyti savo 
kostumerių pasitikėjimą. Šis dar
bas tikrai yra musų .banko .už
pelnytas ir jis pilnai apsimokėjo. 
Musų kostumeriaf niekuomet ne
buvo nusigandę, neg -jie žinojo ir 
Žino, kad METROPOLITAN 
STATE BANKAS yra saugus }ir 
stiprų^.,, rF 
ipasitikčjo

. Mes dar syki atkartojame: 'nelai
kykite savo pinigų namie — pa
vojinga. Saugiausia vieta jūsų 
■pinigams — bankoje.

BeiropjHilai
State Bank

Naujas Radio su 

r'"1":..$59.00
$29.00

..$59.00
3 šmotų parlor <ĮT jį

. .suteikia 
barzdaskutyklos

i komfortą
■■ skutimos

namie

Rengia
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

Liepos-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII”
Liepos-July 25 d. Laivu ‘‘UNITED STATĘS”

Lietuvių Laivakorčių Agentams Kooperuojant
--- ------———————————————————————————--------- į------ įy-į- |-| ,, į ihi^hmuim, niT——IMI 11—

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę) atmintiną ir pilną įvairumų ir 
malonumų idel tų kurieLdaĮy^ius^eklkunųoje.i K M U

y Reikalaukite Ntro' Savo A^entoYLaivakoę^sr'ant^ p

PROBAK

(PROBAK BLADE)

HIHI'I

27 Whitehall Stret, Nęu) Yotk City
248 Washington St., Boston, Mass., 130 La Saite St., Chicago, III.

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



Yards

Mano Spaktyva
Rašo NEMUNAS

Šiandien!

Naktinis Piknikas!

Kaip Pusę Pinigų!

nesuge

istorija

Stiprus Bankas

METINIS PIKNIKAS

nes
ras

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

kliubų, 
nuo čia

Lietuvių Radio 
Programas

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo gtoser- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinemis 
bonkomis

WILLYS SIX, 
nuoširdžiai

Rimtai apsvarsčius šiuos 
jus turėtumėt pasirinkti Peoples

Chicagos Lietuvių 'Choras 
Pirmyn” rengia linksmą nak-

IŠparduodame Victor JRadios, 8 tūbų 
tetai

Rimkus, baritonas; J. 
vargonais ir bus

visados 
ir yra 
mums 

finansi- 
Universa'

Kas dabar Chicagos Lietuvių 
Draugijoje veikiama

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kaip buvo tikėtasi, kad kon- 
testas bus sėkmingas,' tai jis 
yra sėkmingas. Ypačiai kon- 
testantas Adomas Markūnas 
naujus aplikantus glebias neša. 
Sparčiai darbuojas Smalelis, 
jGalskis, Kiniauskas, Mrs. Bend- 
žius, Dargužis, Lukas ir kai 
kurie kiti. Chicagos lietuviams 
dabar yra gera proga rašytis 
Draugijom Užsibaigus kontes- 
tui bus kur-kas sunkesnis įsto
jimas. Nariais priimama vy
rai ir moters nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Prašymu ' įstoji

14 W. Washington St. Dear. 0087 
Brovvnirtg Bldg.——S uite 612

Nūnai Chicagos Lietuvių 
Draugija turi užbrežusi kilnų 
tikslų. Nori išaugint, savo na
rių skaičių iki 1500. Esant to
kiam skaitlingam buriui narių, 
Draugijos sekamas žingsnis bus 
įsigyti nuosavą namą. Pirma, 
negu tas bus padaryta, Drau
gija rūpinasi kiek galima pri
rašyti daugiausia naujų narių, 
o ypač jaunuolių. Nutarta kas
met rengti Chicagos Lietuvių

Mes sąžiningai galime pasakyti, kad 
Peoples National Bank yra stipri įstaiga. 
Jos stiprumas tapo įgytas per dvidešimt 
septynius metus griežto laikymosi saugaus 
ir sveiko bankininkavimo principų. Dė
lei vedėjų teisingų pastangų suteikti kiele* 
vieną galimą apsaugą depozitorių pini- 
giau kaip 50,000 kostumerių ir pasiekta eile 
giau kaip 50,000 kostumeriu ir pasiekt eile 
ŠEŠTO DIDŽIAUSIO TAUPIMO BANKO 
CHICAGOJE 
faktus 
National Bank kaipo saugią vietą depozi 
tuoti jūsų sutaupąs,

Nes PEOPLES įstaiga turi nuosavą dirbtuvę ir sekly 
čiom setus parduoda už išdirbystės kaštus

TODĖL TAMISTŲ
SUTAUPYMAI SIEKIA DAUGIAU

Jungtinių Valstijų valdžia 
depozitudja šiame banke 
savo specialius fondus.

trumpakojį. Bus kalbama lie
Galėsime pasimatyti su senai matytais drau

Chicagos Lietuvių Draugijos S 
P. Kontestas

Sena musų tautos 
parodo, kad lietuvių tauta, vi
sados buvo garbinga tauta. 
Čionai į Ameriką atkeliavę, 
lietuviai visados sunkiai dar- 
davosi, teisingai užsilaikė ir 
šiandien gali didžiuotis, kai 
jie yra geresniam padėjime, 
negu ateiviai kitų tautų, gal 
išskiriant čekus.

Jeigu musų tautiečiai pasi
stengtų tiktai draugiškai su
gyventi, prašalintų savo širdy
se įsigyvenusį nereikalingą 
užvydėjimą, o remtų gerus dar
bus, mes tada pralęnktumem 
visas ateivių tautas Ameriko-

Šiandien pažiūrėkime į mu 
sų įstaigas. Kokis biznis riebu 
tų, lietuvių tarpe jis 
yra vedamas geriau 
pelningas. Paimkime 
visiems gerai žinomą 
nę įstaigą, kaip

Kreipkitės
1739 So. Halsted St

Atdara kasdien

4177-83 Archer Avė
Tel. LAPAYETTE 3171

M. KEŽAS, Vedėju

Padaro
F Skalbimą

Lengvą,

NAUJAS
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

Įžangos Bilietas 50c, iškalno perkant 15c su išlaimejimu Automobilio 
kurį parūpins White Sox Motor Sales, sav. S. Ruinchaks. Taigi visi esate 
kviečiami atsilankyti ir linksmai laiką praleisit ant tyro oro ir pasišoksi! prie puikios 
muzikos. Kviečia Chicagos Liet. Auditorijos Bendrove

BILE O
DKESĖ k|]|

VYRŲ S|UTAI ■

IŠVALOMI tj O
DYKAI pasiėmimas ir 

pristatymas
Mes valome viską nuo pirštinių iki 
dreipsų- AtsineškiteJį apg..su savim.

Kai dabar yra gražios, šil
tos dienos, tai ir gražu pralei
sti laiką tarp medžių mėnesė
lio šviesoj.

šiandien bus gera proga, 
Chicagos Lietuvių Cho- 
“Pirmyn” rengia linksmą 

naktinį pikniką, kuris įvyks 
Birutės Darže (buv. Chcrnaus- 
ko darže).

Visi galės praleist linksmai 
laiką, nes bus gera muzika, ir 
prie to bus dar Fordo laimėji
mas.

Npujas gražus Tudor Ford 
bus išleistas ir tas, kuris lai
mės 
sau.

Nelaikykite
Pinigus Namie
Naujienų Spulka moka iki 7% ant 
mokamų įdėlių. Gali sutaupinti 
$100.00 mokėdamas po 25c savaitė
je per 6 metus ir 3 mėnesius, arba 
$100.00 mokėdamas po 50c savai
tėj per 3 metus ir 6 mėnesius.
Už įdėlius šimtinėmis mokame 4%. 
Jūsų pinigai apsaugoti pirmais mo
kamais morgičiais.

> Užtai nėra pavojaus pražūti.
Ant notų ar antrų morgičių nesko
liname.

Draugijon galima priduoti bilc 
vienam Draugijos nariui arba 
kreiptis pas Draugijos pirmi
ninką, J. Mickevičių, 3653 So. 
Halsted St. Telefonas 
4754 arba 4755.

Kas veikiama pas kitus 
kaimynus

Be Chicagos Lietuvių Drau
gijos S. P. dar čia gyvuoja 
Lietuvių Rubsiuvių skyrius 269. 
Beabejo, k r jaučiai ne ką dau
giau gali ir veikti apart rupim 
tis savo darbo padėtimi, nes iš 
to pelnosi kasdieninę duoną. 
Padėtis kriaučių, kaip ir kitų 
darbininkų, šiais laimingais 
Hooverio laikais, nėra pavydė
tina. Dirbantieji dar šiaip taip 
galą su galu, nors vargingai, 
suduria, bet netekusiems dar
bo—gyvenimas ne piragai. Rub
siuvių skyriuj daugiausia dar
buojasi Kairys, Prusis, Pačkaus- 
kas, Bačiunas ir kai kurie kiti.

Northsidės lietuviai, turi sa 
vo kliubą—Humboldt Park Lie
tuvių Kliubą. Kiek teko nugirs
ti, iki šiam laikui kliubas nie
ko kilnesnio nėra nuveikęs.

Beabejo, kliubo jtura yra po
litinė, bet nariuose yra Babi- 
liono bokštas: čia priklauso de
mokratai, republikonai, socia
listai, aidoblistai, leninistai, 
bimbistai ir pruseikiniai. Kliu 
bas, kuris iš įvairių pažvalgų 
narių susideda, turi su kiekvie
na oro atmaina mainyti ir sa
vo nusistatymą. Viską, ką ge
ro dėl savo narių yra padaręs ir 
padaro, tai surengia išvažiavi
mus ir vakarus, kuriuose nariai 
tinkamai pasilinksmina.

Naujai susiorganizavo N. W. 
Lietuvių Moterų Kliubas. Koks 
šito kliubo tikslas— nežinau.

Manau, kad socialis (sočiai). 
Dabar, mat, atėjo laikai, kad 
žmonės nemėgia nieko rimtes
nio budavoti, na, o linksmintis 
reikia. Seniau susitvėrusios 
progresyvės draugijos bei kliu- 
bai lenktyniuodavo kulturįnia- 
mc darbo laukei Nūnai lenkti- 
niuoja parių rengime. Bet jei
gu Hooverio “prosperity”’ dar 
metus kitus pasitęs— netiktai 
moterims, bet ir vyrams dide
lių linksmybių laikai išgaruos. 
Ekonominė šalies padėtis, ro
dosi, mumis verčia prie rimtes
nio galvojimo. Bet, deja, gal 
mes nieko rimtesnio 
bam subudavoti.

Yra čia ir daugiai! 
bet mažai kuo skiriasi 
minėtų.

Jaunimo Dieną. Kiekvieną su
sirinkimą Draugija virš valan
dos laiko duoda savo susirin
kusiems nariams šaunius pro- 
gramus: prakalbas, prelekcijas, 
dainas, muziką. Kadangi Drau
gija skaitlinga nariais, tai sa
vo eilėse turi žymių talentų, ku
rie patys, be išlaukinės prigel. 
bos, sudaro puikius programus.

Pavyzdžiui, pereitas Chicagos 
Lietuvių Draugijos S. P. susi
rinkimas, kuris įvyko birželio 
9 <d., Masonic Temple svetainėj, 
154'7 N. Leavitt St., buvo vie
nas* įdomiausių. Atlikus bei 
apsvarsčius Draugijos reika
lus, prasidėjo gana įdomus pro 
gramas. Inž. K. AugustinavL 
čius skaitė įdomų referatą apie 
maistą, dainininkė Salaveičikiu- 
tė sudainavo porą dainelių, 
Steponavičius akomponavo pia
nu, adv. K. Gugis kalbėjo apie 
koperacijų reikšmę. Visi pro- 
gramo dalyviai yra Draugijos 
nariai.

Sekamą susirinkimą Dr. Ka
ralius kalbės apie sveikatą, drg. 
J. Jankus apie progresą, p-lė 
Galskiutė skambins pianą. Su
sirinkimas bus liepos 14 d. mi- 
nėtoj Masonic Temple svotai-

galės parvažiuoti namo 
linksmai nauju karu.

Nepamirškite savo bilelų, o 
tie kurie dar neturi, galės bile- 
tą gauti prie vartų. Visi turės 
linksmą laiką.

Nepamirškite, kad šiandien 
vakare bus naktinis, piknikas.

Iki pasinlįtymo!

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOST13 

Gydo. ‘ Reumatizmo. Ranku, Kojų. 
Nugaroe ekaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, dmima. DurmH. Galvoa kkau> 
dėjimą, ir telp vieokius skaudejimua 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra llslgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.SO ir $3.00. 
ir 10 centu estra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 

Hartford, Conn.

Peoples-National "Bank 
and ^rust Company 

ofChicago
( 47TH STREET AND Ashland AVENUEr

State Bankas; kuris yra stip
rus kaip uola. Daug bankų, 
eurie spekuliaciją varė su 
jondsais ant didelių apart- 
mentų, mažos vertės fabrikų, 
didelių skalbykhj ir tuščios 
žemės
užsidaryti. O kadangi Univer- 
sal State Bankas atsargiai ve
dė reikalus, tai ir šiandien yra 
visiems žinomas kaipo vienas 
iš stipriausių bankų pietinėj 
dalyj miesto, kurio direkto
riai dabar, kaip ir ' pirmiau, 
savo mėnesiniame susirinki
me nutarė išmokėti dividen
dus šeri ninkama iš gero uždar
bio, kurį bankas turėjo per 
praeitus šešis mėnesius.

Todėl gi musų tautiečiai tu
rėtų pasididžiuoti savo teisin
gai ir gerai vedama įstaiga ir 
Ją remti kiek galint. Vieniems 
galima pasidėti pinigus > ant 
taupymo, kitiems nusipirkti 
geros rųšies pirmus morgi- 
čius, nešančius 6-lą nuošimtį, 
o tretiem galima patarti savo 
draugams, kad remtų savo įs
taigą, kuri yra tikrai lietuviš
ka. —Tautietis.

Rytoj, iš^ radio stoties W« 
C. F. L., 970 kilocycles, nuo 1 
iki 2 vai. po pietų, bus tikrai 
šaunus Budriko radio progra
mas. šiame programe dalyvau- 
ja: p-ia Oželis, mezzo soprano; 
Stasys 
Sauris gros 
puiki muzika,

Jus jau klausėtės labai daug 
Budriko radio programų, pasi
klausykite ir rytojaus progra- 
mo, jis jums patiks.

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

Peoples Furniture Co 
KRAUTUVĖSE

po 20c už bonką 
Išdirbėjai

Linco Products Corp.
Chicago, III.

Tel. Pullman 6201

Nėra Palyginamos Niekur Kitur Ant

Parlor Setu

Rengiamas Chicagos Lietuvių Auditorijos Bendrovės t

Sekmadieny, Birželio-June 28, 1931
CHERNAUSKO DARŽE 79th ir Archer Avenue

Dabartiniam Birutės Parke

PIKNIKĄ—LINKSMĄ PIKNIKĄ
Rengia 

DRAUGYSTĖ GARSUS VARDAS LIETUVIŲ

Nedėlioję, 28 d. Birželio, 1931
ALEX KUČINSKO DARŽE, priešais Tautiškas Kapines 

Pradžia 10 vai. ryte.

GERBIAMIEJI LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS:
Kviečiame visus atsilankyti j šį pikniką ir linksmai praleisti laiką prie 

geros muzikos ir su gerais draugais. Kam rupi linksmumas ir puiki draugija, 
tas atvyks į musų pikniką ir papuoš savo skaitliu- 
gumu musų surengtą pikniką ir prisidės prie šio 
prakilnaus darbo, nes VISAS PELNAS EINA DEL 
ŠELPIMO IR GEROVĖS LIETUVIŲ.

Šis piknikas bus su gausinga ir turtinga do
vana. Draugija laikydama priešmetinį susirinkimą 
nutarė suteikti dovaną lietuvių jaunuomenei, nuo 18 

____ ______ _______ nutų iki 25, dovaną šiame piknike ir iki Naujų 
Metų. To amžiaus jaunuoliai galės įstoti į šią draugiją dykai. Tad 
brangus lietuviai, nepraleiskite progos, bet pasinaudokite ja, nes ateity 
bus labai patogu._________________________ •

KVIEČIA KOMITETAS.

tinį pikniką, kuris įvyks šian
die (subatoje, birželio 27 d.) 
Birutės Darže. Čia visi galėsi
me praleisti linksmai laiką 
prie geros muzikos ir tarp sa
vo draugų. Prie to, dar b.us 
laimėjimas Fordo. Nepamirš
kite atsivežti savo biletus.
. Kviečiami visi praleisti lin
ksmai laiką tarp jaunuomenės 
ir susitikt su savo senais drau
gais. —

Subatoj, birželio 27 dieną 
vakare!

Busiu ir aš!

$80.00 Vertės 2-jų šmotų Jacąuard CLQC| R H 
dengti seklyčiom setai po .....................
$100.00 Vertės 3-jų šmotų Jacąuard CErt HA 
dengti seklyčiom setai po.....................
$125.00 Vertės 2-jų šmotų gražios spal- JĮ E A 
vos tikro Mohair setai pd ........
$175.00 Vertės 3-ju šmotų Mohair arba CtQQ RA 
tapestry seklyčiom setai po .................
Labai skaitlingas pasirinkimas madų, piešimų ir spalvų 
Imame specialius užsakymus ir greitai išpildome pagal 

pirkėjo norą.
Duodame gerą nuolaidą už senus rakandus imdami į 

mainus ant naujų.
Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems pagal išgalę. 
Didžiausios, saugiausios, ir prieinamiausios krautuvės 

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

J^=?==^^^^^iNGFbrThė HOMES

Liguisti Skilviai 
Liko Išgydyti

PaRtcbėtina yra kaip rr«*itai Nnra-Tone 
nugali nevirtkinimt), rugfttų skilvi, gaauR ar 
ikputimą skilvyje ar vidnriuoRe. atairaugėji- 
muR, galvos skaudėjlmg, pranta skoni bur
noje ir panagius nesmaguniUR pacinan^us 
nuo prasto virRklnimo. Nuga-Tone pabalina 
iA kūno ligų perus ir suteikia naują jėgą 
ir gyvumą gyvastingiesiems organams. Jis 
sustiprina nervus ir raumenis, nuveikia 
konstipaciją, pagerina abelną sveikatą ir 
padaro jūsų miegą poilRingą ir atgaivinanti. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas aptiekinin- 
kų. Jeigu aptiekinir.sa-i nttur- papraAy- 
kit ji užsakyti dėl jus IA savo urmininko.

JONIŠKIEČIŲ L. K. KLIUBO 

PIKNIKAS » 
įvyks ateinantį

Sekmadienį, Birželio-June 28 d.
Senajame Blinstrupo Darže,

Priešais p-ios S. Malinauskienės rezidenciją, pusė bloko 
į vakarus nuo Kean Avė., prie Archer Avė. Važiuojant 
automobiliais įvažiavimo vieta iš Kean- Avė., kur bus 
nurodyta Lietuvos ir Amerikos vėliavomis.

Piknikas prasidės 10 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlaus 
vakaro. Bus gera muzika. Žagariečiai su Gruzdiečiais 
šoks prancūzą, šiauliečiai su Meškuitiečiais—vengerką, 
Pašvintiniečiai su Kriukiečiais—kreicpolką, o Joniškie
čiai su Suvalskiniais 
tuviškai 
gaiš ir linksmai laiką praleisti tyrame ore, po žaliuo 
jančiais medžiais. Kviečia visus KOMITETAS.

specialiai Birželio mėnsiui

S89.50
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO. 
3621-23-25 So. Halsted St.

apg..su


Graboriai

S. D. LACHAVICH
ŽINIOS

Gra riai

Phone Boulevard 4139
Lietuvės AkušerėsA> MASALSKIS

reMestątininkaiA
• .J*' 41 »» ' ' '• <

ChicagosVėlpuolė j O’Donnelli
butlegcrystūs

ne

Mokyklos užsidarė

Dr. H. H. Rohwedder 127

Degins svarstykles CHICAGO, ILL

MM

po piet

KIU^ SPECIALISTAS

6373]

Ofisas

Duokite savo akis išegzaminuoti
ten

esat

Lietuviai Gydytojai

metai

ią .0036

6657 Šo. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

Valandos nuo 10 
Nedėliomis John Kuchinskas

Lietiivis Advokatas

buvusi keleto mirčių
Trys, paskendo be-

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 <$• Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

1800 South Halsted Street, 
pietvakarinis kampas 18-tos gatves

Dr. > Susan A. ■Siekis 
Specialistė Moterųir Vaikų Ligų

Rendos nupuolusios nuo 
10 iki 30 nuošimčių

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 
boulevard 5203

Boulevard 8413

Andrės Pavley, buvęs keletą 
metų Chicagos operos kompa
nijos baleto vedėjas, nusižudė, 
iššokdamas iš McCormick vieš
bučio 16 aukšto.

Ofise, kur rekorduojama tem
peratūra Chicagos universitete, 
karštis ketvirtadieni pasiekė 95

LIETUVIS GRABORIUS

Klaidingai rodančias svars
tykles, kurias užgriebė miesto 
svarstyklių prižiūrėtojas Joe 
Grein, bus sudegintos. *■

:AMBULANCE PATARNAVIMAS PIENĄ it NAKTĮ 
Mep visuopięt teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuėnjet ji^ yra Jabiąuąiat ręįkalijigas/

Iki 3 vai. kortuose —3 Ikf $ 
Subatomb nuo-9 iki 9’r

Vincą, Juozapą, Jo
Mar

95 laipsniai ketvir 
. tadienj

Nusižudė paskilbęs 
šokėjas

Pašautas rodhauzės 
vinirikas • ,

DR. A. J. KARALIUS
. , ' . • { i r , < ' 1 ’

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumej J294.....
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Petkus, tel. Yards 1138.

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

Musų patarnavimas lai 
dotuvese ir kokia merei 
kale visuomet esti sąži 
dingas! ir nebrangus to 
dėl.- kad . neturime iš 
<■ i.,
laidų užlaikymui sky

Lietuvis Advokatas
4631 So. Ashland

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So.^ Roekivell St,

TtL Republic 9723 ;____ i

Šakių apsk 
no 28 metus, 
nubudime moterį Oną 
- Pranciškų, marčią An- 

Vytau- 
Marijoną, Ago-

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Širdies, 
mat M

ifles iShi)kus,il2 ^me- 
sdnaus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1
4 ir 6 iki 8 yak.’Ned
j. a .’ iki į 12 j diei

Telephonal diejuą U ’.naktj

Vai. 10 iki. 12 ryto;. 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel.'Hyde Paik 3395.

BUTKUS 
Undertdking Co. 

Wm. A'.' Pakorriy 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Cajnat ,3161

Vakar daugiau kaip 400 vie
šųjų Chicagos mokyklų užsida
rė. 500,000 vaikų paleista ato
stogoms.

Apskaičiuojama, kad pradinės 
mokyklos išduos diplomus 14,- 
375 vaikams, aukštesnes mo
kyklos—6,950; dviejų metų au
kštesnes mokyklos kursų bai
gusių bus 3,500, ir vadinamas 
junior higli school baigusių bus

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

8:30 P. M.

si parendavojime'apVtmentų ir 
rezidencijų,*prai-iešįa, kdd jų ap
skaičiavimu, apartmentų ir re
zidencijų rendos bendrai nupuo
lusios lino 10 iki 30 nuošim-

JOHN B; BORDEN 
(John Bagdžiufco Borderi) 
LIETUVIS ADVOKATAS— 

105 Adome
Telephone Randolph 6727 

Vakarute 2151 IV; 22nd> Skverno 6-9. 
.. Telephone. Rooscvelt 90 • 
Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

•aulo pakriki- 
, Akiu. Amų.

Akiniai prirenkami y
DK. ALEX W; MABMOR

Gydytojau, Chirurgas, Osteopataa 
4407-0 Ne-■*• ’ 

Tel. Ind
Valandos: O ryto 11

liepos 1 dienų, 1931 m 
savo ofisų į

One North<X« U
One North La Seile, S

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

Tel. Lafayette 4146

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

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

Phoųe Boulevard 7589

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Antanas Prabisz, Tel. Melrose 
Park 797.

M. S^Allen
Pranęša apie perkėlimą savo ydentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR ” CHIRURGAS 
220J West 22rid Street 

Valandos: 1—-J ,ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Ricbmond Street 

. Telefonas Republic 7868

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas ‘

4712 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 7589 <

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

BUGVILAS 
šiuo pasauliu bir- 

5 vai. po piet, 1931 
amžiaus; gi-

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
. i. -Į* Į'! į •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas*. 3102 So. Halsted St., ChicagO
arti 31st Street

Valandos: I.t—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dieni.

Ketvirtadienio vakare auto
mobilio nelaimėj mirtinai su
žeistas Andrevv f Redy, 70 me
tų, dirbęs kaip sargas stok j ar
duose. Taipjau J'528 asmens ,už- 
Hiušti automobilių1 , nelaimėse 
bhičago j į1 Šiuo 'pradžios metų. |

■ ■ »- ,;v ’ a - Didysis Ofisas J

4605-07 South Heririitage Avenue
; Visi TfMonait,^

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYŠICAL
THERAPY

« MIDWIFE

6109 * South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

William v Dovvgiallo, savinin
kas L rodhauzės j vardu * “Horse- 
shoė”, kuri randasi keturių my
lių tolumoj, i rytus nuolElgin,* 
111.? tapo peršautas keturis kar
tus ir sunkiai sužeistas.

Į Dowgiall6s užeigą užsuko 
du vyrai. Vienas . jų f padėjęs 
ant daisų pluoštą dolerių ir,pa
sakęs, kad.jis norįs,juos lošti 
išlyga, jogei pirks:gėrimus tas, 
kas prakiš.

Kadangi Dovvgiallo atsisakė 
priimti pasiūlymą, tai vėlyvi 
svečiai pradėję rūstauti. Daw- 
giallo paliepęs jiems pasišalinti. 
Jis grūmojo šautuvu. Vienas 
vyrų tada peršovęs Dovvgiallo 
keturiais šūviais iš revolverio.

hių ^Dirbtuvė
; 35th St.

kampas Halsted St.i
4, nuo 6 iki 

nuo 10 iki 12.

> Konkurentai 
bizny vėl > mėgino,; pasiųsti S O’ 
Donnellį į tų pasaulį, kur 
šilta, nė šalta, nė lietaus, 
sausros niekas nejaučia.

Mašininė kanuolė suvarstė 
bungalovą, tkuris randasi . 
resu 8145 So. Ilonore Si. Pats 
O’Donnell paspruko nuo numa
tyto jam rojaus draugo auto
mobiliu.

Vėliau policininkas John ()’- 
Connor pašautas susikirtime su 
gengsteriais, kaip manoma, tais 
pačiais, kurie buvo užpuolę 0’- 
Donncllio namus. Policininkas, 
mat, pamatęs, gengsterius va
žiuojant, liepė jiems sustoti.

Namų Tel. Ravenswood 1664 

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Milivaukee 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

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr, 
4645 So. Ashland Avė. 

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

Namai:
6641 So. Albany Avė.

TeL Prospect 1930

DR.* MARGIRIS fe
Išvažiavo Lietuvon, i

i1 U1 .
Grįš hepos' menesio 

pabaigbj.

4631’*
Ofiso'valaridosh,

Nuo 10 iki<12 dieną,<*2Uki;3; po piet, 
t 7 iki 8 vai. , Nedėl. nuoA0«iki l2

Rez. į Telephone į Plaza s-3202 
_______________ 12____ ' .**-L ____

Telefonas Boulevard 1939 4

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Cbicago, III.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Teisėjas Prystalski paskyrė 
bausmės Willie Doody, banditui, 
kalėti visų amžių/Doody buvo 
kaltinamas Bervvyno policijos 
Virininko, Charles Levy, užmu
šimu. i

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Ažuot paklausyti, jie pavaiši 
no jį kulkomis.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’ 1900 So. Halsted Sf.'
Rezidencija: , 

4193 Archer Avė.
Valandos

Phone Lafayette 0098

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyėia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

* • y ‘ ‘

3319 Auburn Avenue

Pb VILAS
Persiskyrė su 

želio 26 d 
m., sulaukęs pusės 
męs Lietuvoj, Šiaulių apskr., Vai
guvos parap., Užupių kaime. • A- 
merikoj išgyveno 19 metų. Pali
ko dideliame nubudime ■* moterį 
Aleksandrą, du sūnūs — Povilą ir 
Edvardą, 5 podukres, 5 žentus, 2 
dėdes — Kazimierą ir Vincentą, 
seserį Elzbietą, švogerį Joną Ma
salski it gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 2754 W. 43 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, bir
želio 29 d., 8 vaL ryte iš namų 
į St. Agnės parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
pines.

Jonas Kaczynskis
*

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 24 dienų, 11 vai. 
vakare, 1931 m., sulaukęs pusamžiaus; gimęs Kauno red., 
Kėdainių apskr., Krakių parap. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Agniešką po tėvais Kavaiiauckaitę, 3 sūnūs 
•— Bronislovų, Kazimierų ir Joną ir tris dukteris —• Zofi
ją, Josephine ir Genevieve ir gimines, o Lietuvoj vieną 
brolį Juozapą. Kūnas pašarvotas randasi 4457 S. Fairfield 
avė.

Laidotuves įvyks pirmadieny, birželio 29 d., 8 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. švenč. parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos (už ve
lionio sielų, o iš ten nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono’K^cžynskio giminės, , draugai ^ pažįs
tam i esat nuoširdžiai kviečiami' daį^vąuti)' laįdotiiV^e ir 
suteikti jam paskutinį pathrnavimą Ir ’atsisveikinimą.

Nuliūdę1 liekame ;.t . ' ■ f
Moteris, Sunai, Dukterys, Brolis ir Giminės. '

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis,' telefonas 
Yards 1741. , . . ...tU f

Visį a. 2. Povilo Bugvilo 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami .. dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam. pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Moteris, Sunai, Podukrės, Žen
tai, Dėdės, Sesuo, Švogeris ir 
Giminės.

Advokatai .______

K. G UG I S
/ ADVOKATAS, ,/t 

MIĘSTO OFISAS
/. Dearborn St.,* Room 1113. 
Telefonas Central .4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki- 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. .Boulevard P.IO 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyras ketvergi u 

Nedėlioj nno 9 iki 12 ryto

a/moNtvid/m.*dj
West Town State Bank Bldg. 7 

2400 W<

Phone Armitage\2822*

DR. WzF. KALISZ 4
I ■*' *....... 1

■h 11454Milutaukee ^Avenue * 
andos:* Iž^ikę 2^ir *6^ 8-P.*M.

Seredos vakare uždaryta '
• Nedėlioj pagal sutartį

- Air 
29 S. La S; 
Tel. Central 
Rezidencija 6158 S. Talman A v,

- Tek Prospect 8625 į 
.............-■ii i .... .. -Į'įi1 ......  *

Paul M. Aflomaitis

R. A. VASALLE
- ’ ADVOKATAI'--’ P
11 South La SaUe Street

Room f Randolph 0332
Valandos nno 9 ryto iki 5 t vaL vak. 
3241 S, Halsted Su Tel. Všctorp 0562 
< , : Valaųdps — 7 ikį 9 vakąre - 
Olis—Utarų.. Ketv., kir Subatos vak. 
Vasallt-7-Pan., Ser. ir Pėtnyėios vak.

————.j1 ?' i;* ieg> kr—

J. P. VVAITCHES 
Lietuvis Advokatas

JUOZAPAS STARAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 25 dieną. 11:30 valandą 
vak.. 193! m., sulaukęs 55 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kėdai
nių apskr.. Surviliškio parap., 
Naujųjų Bakainių kaime.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Aleksandrą. 3 sūnūs — Pran
ciškų. 16 metų. Petrą, 14 m. 
Stanislovą. 11 m. ir Lietuvoj dvi 
seseris — Oną ir Salomiją ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 146 
N. 2 3rd Avė., Melrose Park. III.

Laidotuvės įvyks panedėly. bir
želio 29 dieną, 10 vai. ryte iš na
mų į Mt. Carmel parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa- 
maldos-už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Mt. Carmel kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Staro gimi
nės. draugai ir pažįstami esatYiuo- 
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai ir Giminėr.

i ADVOKATAS,
Miesto Ofisas 77 W... Washiniįton St. 
Room 1502 , . .. Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto ikj 4 p<^ pietų
• • ■ . • -..-r ' ..

Vakarais: Utarn., Ketvy- ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avc. Tel. Lafayette 7337(

Namų Tel. Hyde Park •3395 '.

J' ” ■ ■ A. , ’■ « ■

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

Telefonas MYa?d»£>0994

Madison. Sk ,t
Vai.: 1 ’ iki 3 po. pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West <2860
Namų telefonas Branswick 0597.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS !

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

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

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

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

Tel. Canal 3110/ 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SĖGAL
Praktikuoja 2 

‘ OFISAI 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

' Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki ,4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki- 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki, 12 v. dieną

A. PRABISH 
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir pi- 
giai patarnauju 

■dien? naw 
visose miesto da- 
lyse. Moteris pa- 
gdbininkė.

2205 Laite St.
' ’’ Tel. Melrose

I Park 797,

Banditui paskirta kalėti 
visą amžių

Telefonas Čand 255Ž 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pitnyčioj nuo 9 iki 6

-.r?.,*. .

Akių Gydytojai

laipsnius. Tai buvo šilčiausia 
iki šiam laikui diena šiemet.

Federaliame trobesyj vidur- 
miesty temperatūra siekė 98 
laipsnius— aukštesnė tempera
tūra, nei kada yra buvusi užre
gistruota 25 dieną birželio vi- 
durmiesity.

šiluma
.0 1

priežastinii
simaudydi imi. •. Jų. tarpe yra pa 
varde tįCh
• I < Įtų bernaičio, į farmer
kuris gyveno su ^tėvais arti* Dės 
Picines.

> Penki asmens mirė,* kaip ma
noma, dėl karščio. /

PRANAS SKAMARAKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 25 dieną, 3:53 valandą po 
piet, 1931,. m., sulaukęs 49 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Karališ- 
kių kaime, Kaimelio parap., Ki
dulių yąlsč., Šakių apskr. Ameri
koj išgyveno 28 metus. Paliko 
dideliame 
4 sūnūs ■ 
taniną, Joną, Vincentą 
tą, 4 dukteris 
tą, Ceciliją ir Norą ir Lietuvoje 
4 brolius 
ną ir Antaną ir 2 seseris - 
celę ir. Marijoną .ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 6829 
S. Calumet Ave„ tel. Triangle 
3176.

Laidotuvės įvyks pirmadienyje, 
birželio 29 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Prano Skamtfrako gi
minės, . draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarpavimį ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo,- 
rius S. D. Lachavich, Telefonas 
Rooscvelt 2515. '‘ 1

> I 'K V A.'-fU * ' ».ū ...

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILU

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., ChicagoI < -i
1439 S. 49 Coiirti Cicero,J III: 

Tel. Cicero 5927

CHICAGOS
* ■ v*’ ’F* A*4 i*—*'

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912 

DR. M. J. SE 
•GYDYTOJAS

Office 1724 
kamp. 18 ir 

Valandos: 10 to 
8 7 to

Res. Phone Fairfaz 6353

Phone Boulevard 7042

P *7 Vtf’TPT TQ JL/J.V. £Ja V jCėud MiJLiJlM
Dentistas - ?■

4645 So. Ashland Avė.
J arti 47thv§ęte«t . i

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR - CHIRURGAS .

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

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

Nedėlięj pagal sutartf ,

' S. Mj SKUDAS' ■
-• k Lietuvis ..........

GRABORIUS IR ’BALSAMUOTOJAS 
Didelė įr graži kdplyčia dykai 

718 W. 18 St. ' 
TeL Rppiąyelt 7532

----- - ------------------- -----

J. Lulevičius
< JKOS / GRABORIUS IR 

W BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė- 
se visose mies^P ir 
miestelių dalyse.1 Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115



Tarp Chicagos 
a ■ o Lietuviu

Didysis Naujienų 
Piknikas

Paskelbimas Naujienų pikni
ko 5 dienai Liepos šukele tar
pe musų draugų didelį suju
dimą. Mat nekurie manė, kad 
jau Naujienų vasarinio pikni
kas visai neivyks, tai pradėjo 
planuoti ant švenčių apleisti 
Chicagą. Bet dabar, sužinojus 
apie Naujienų pikniką, prisei- 
na pienus mainyti.

Vakar gavome apie 15 pa
šaukimų per telephoną su klau
simais— 
piknikas įvyks Liepos 5 d.?” 
Iš kitų miestelių jau turime 
pranešimų;
gi a si 
leisti 
vauti

ar tikrai Naujienų

ren- 
pra- 

daly-

kad daugelis 
atvažiuoti į Chicagą 
šventes ir būtinai 
Naujienų piknike.

* r a n o Skamarako 
laidotuvės pirma

dieny

29 d., 
į Lic-

Kara-

Prano Skamarako, apie kurio 
mirtį buvo pranešta vakar, kū
nas vakar tapo parvežtas į na
mus 6829 S. Calumet Avė. ir 
ten tapo pašarvotas. Laidotuvės 
bus pirmadieny, birželio 
2 vai. po piet, iš namų 
tuvių Tautiškas kapines.

Velionis buvo kilęs iš 
liškių kaimo, Kidulių vals., ša
kių apskr. Paliko žmonų Oną, 
4 sūnūs ir ,4 dukteris ,taipgi 
marčią Antaniną (žinomą dai
nininkę Feravičiutę, žmoną vy
resniojo sunaus Prano) Lietu
voj liko 4 broliai ir 2 seserys. ,

Ameboje išgyveno 28 me
tus, daugiausia Collinsville, III., 
kur labai daug darbavosi tarp 
vietos lietuvių. Persikėlę j Chi
cago d. d. Skamarakai nepalio
vė darbuotis ir čia taipjau visą 
laiką darbavosi daugiausia so
cialistų eilėse. Taipjau pri
klausė prie SLA. 36 kp. ir Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos S. P. 
Taipgi visą laiką bendradarbia
vo lietuvių socialistų laikraš
čiams.—b. ’

Juozo likimas
(Iš chicagiečių gyvenimo)

i

Juozas buvo gabus žmogus 
darbui. Labiausia jam sekėsi 
plumberiauti. Nusimanė ir apie 
dailydės amatų. Nesibijojo nė 
bet kurio kito sunkaus ar leng
vo1 darbo. Visuomet jis noriai 
dirbo, ir todėl prasigyveno, su
sitaupė šiek tiek dolerių, nusi
pirko namų. Gyveno sau su 
žmona ramiai, sutikime auklė
jo tris dukteris.

Leisdavo vaikus priklausyti 
draugijėlėms, nuvesdavo ir 
parvesdavo jas iš pamokų. Rū
pinosi. Juozas, kad išauklėti 
dukteris kaip geriausia.

Juozo žmona irgi buvo ge
ra namų šeimininkė. Tad ir at
rodė gražus Juozo gyvenimas.

Be,t štai prohibicijos laikais 
išaugo savo rūšies pramonė. 
Atsirado galimumo ne tik vy
rams, bet ir moterims pasida
ryti iš jos šimtelj-kitų.

Taigi ir Juozo žmona sumar 
nė pasinaudoti proga — ėmė 
virti naminėlę. Kostumerių ir-

Furnished Rooms
moteris ar mergina

2231

III.

galimas 
Tai y ta

RENDON kambarys vyrams ar mergi
nai, prie mažos švarios "šeimynos, yra tik 
viena moteris. 828 W. 34 St. 2 lubos 
front.

RENDAI didelis šviesus kambarys, 
su visais patogumais, pavieniam arba 
porai. REIKALINGA tarnaitė abelnam na

mų darbui, $10. La Grange, III. Ra
šykite Box 1315, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.RENDAI kambarys dėl vyrų. Antros 

lubos iš užpakalio.
4601 S. Washtenaw Avė

REIKALINGA moteris prižiūrėti na
mus ir vaikus. Motina dirba. Atsi
šaukite tiktai vakare. 6810 S. Rockwell 
St., Tel. Hemlock 5*933.

PARDAVIMUI Delicatessen, grosernė, 
saldainių ice čream 
Renda $40. Kaina

2500 W>

Antros lubos,
3243 Emerald Avė, 

hL—--------- '. . .....'.. l--.... ................

PASIRBNDUOJA kambary, vaikinui 
arba ženotai porai. Didelis, švatus, vi
si parankumai, 2 lubos. 3365 South 
Uhibri Avh Tell Boulėvard 50281

RENDON didelis, šviesus ir pigus 
kambarys vienam vaikinui su ar be val
gio. 1615 S. Union Avė., 2 lubos 
fronte

REIKALINGA
prie namų darbo, du vaiku - pridaboti ir 
namus apžiūrėti. 2 fl. J. Armon, 
920 W, 35 Place.»

Kainavo mąn $2,200 virš metų

je. Takai yra kaip 
iliu pati karo draivinti kampinė sankrova. 

$1,450. 
39th St>

Nlght and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

WriU for Free “Eye Care" 
or ^EyeBeauty^ Book

M ariju (X, Pert. H. S,9 B. OlfeSuOmt*

NAUJIENOSE

■ ........ .  "

gi nestokavo, ir, abelnai, biz
nis neprastai ėjo. Juozas pri
sidėjo prie žmonos biznio, na, 
ir rieda biznio ratai sklandžiai.

Bet žinote kaip yra. Su kos- 
tumeriais tenka ir patiems iš
sigerti. Juozui daugiausia tek
davo kostumerius priimti. Jam 
daugiausia ir išsigerti prisiei
davo. O juo toliau, tuo dau
giau.

Metams-kitiems praslinkus, 
Juozas jau nespėdavo išsipagi
rioti, ir jau kartais sunku 
davo suprasti, ar jis yra 
tas, ar pamišęs.

Juozienė susidraugavo 
kostumeriais. Šeimynos santy
kiai pairo. Prasidėjo barniai, 
nesutikimai. Juozo nervai dar 
labiau pairo.

Juozienė, jausdama tvirtes
nė, sumanė atiduoti Juozą j 
pamišėlių namus. Ir atidavė.

Pagyvenęs porą mėnesių tuo
se namuose, daktaro priežiūroj, 
Juozas išsiblaivė, sustiprėjo ir 
pasijuto atgavęs sveikatą. Lau
kia Juozas moterį atvažiuojant 
jį parsivežti namo. Laukia, bet 
ąesuJaukia.

Laukia jau penkerius metus. 
Vis laukia: Tur būt ir lauks.

Pilietis.

bu- 
gir-

su

SPORTAS
Unity wins 2 more games

Sunday, June 14, Unity de- 
feated the well known Purple 
Crusader’s by the score 4-2. It 
was a pitehers battle. Unity 
had their star piteher Al La
kom, pitehing a 4 hit game. The 
Crusader’s had Frank Bagdon 
the well known K. of L. piteher.

It was a timely hit by Whitey 
Baker vvhich won the game i n 
the first inning. He hit a double 
with bases loaded. Unity de- 
feated Union Tigers at 42nd 
and Union, Sunday, June 21s>t, 
by a score of Unity 12—Tigers 
2.

Ed Lakom, brother of Al, 
pitehing a very good game — 
striking out 15 men.—N.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra ateje iŠ Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prią 
langelio, kur padėta iškaba “Adver< 
tised Window” lobe j nito Adams gat? 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaiti 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas* 
kui sunaikina.

924
925
928

,934

Planchunas Frank 
Radomsko Mrs FeJiks
Skiris Jazopas
Vaicieni Zopija

TheEnglishColumn

Moonlight Picnic!
The Chicago Lithuanian Cho

rai Society “Pirmyn” again 
comes forth with a big sočiai 
funetion, this time a big Moon- 
light Picnic at Birute’s Park. 
The young chorai members are 
planning a good time, and ithere 
will be good music for the 
dancers and dim lights and a 
moon for the romancers — per- 
haps. The weather is ideal, 
and what more can there be 
for the moonlight picnic!

Besides the “good time” 
which is assured, there will be 
our friends whom we will meet 
once again and above all, there 
is >the Grand Raffle. A Ford 
is to be given away, and the 
lucky onė will be ablc to ride 
home in a new car. Don’t for
get that this big picnic takes 
place Saturday, June 27.

The chorai members inyite 
all, and would likę to see all 
the young folks from the out- 
lying distriets of Chicago, Cice
ro, and Roseland. Letrs make 
this Moonlight Picnic a grand 
reųnion! What about the Uni- 
versals, Golden Stars, White 
Rose, K. R’s, and Ruta Girls! 
Well, well se you there J

'i ,|ii i,....... '.............................—"*"i11"1 " 1........... -.*........... ...

Today!
What?—Moonlight Picnic.
Where?—Birute’s Park —79 

& Archer.
When ?—8 o’clock—-Saturday 

—June 27.--Today!
Whom ?—The

Chorai Socioty, 
vitės all!

Don’t forget 
fle!

See you there! —A. K.

Chicago Lith. 
“Pirmyn” in-

Raf-the Gtrand

BALTIMORES LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj
702 W. Lombard St. 

Baltimore, Md.

PRANEŠIMAI
Draugijos Lietuvos Ūkininkas jubi

liejinis piknikas įvyks birželio 28 d., 
Shady Tree Inn., Archer Rd., priešais 
Oh Henry Park, Willow Springs, III. 
Maloniai užprašome visus lietuvius į 
musų pikniką.

Inžanga veltui.
— Komitetas.

Joniškiečių L. Kliubo piknikas įvyks 
birželio 28 d., ateinantį sekmadienį, se
najam Blinstrupo darže, pusė bloko nuo 
Kean Avė. į vakarus, prieš P. S. Ma
linauskienės rezidenciją, prie Archer Avė. 
Malonėkit atsilankyt kur galėsite links
mai laiką praleisti. — Komitetas*.

i i į. ........-................

Marųuette Park. — Marųuettc Park 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo įvyks mė
nesinis susirinkimas nedėlioj, birž. 28 
d.. 2 vai. po pietų, parap. sve., 68 ir 
Washtenaw gat. Malonėkite visi na
riai ateiti ir draugus atsivesti, ba ap
kalbėsime laimėjimus, kaip šviesų vedi
mas tūlose gatvėse, reikalus pradėtus 
Marųuette Parko pagerinime, ir daug ki
tų svarbių kolionijos reikalų —Valdyba.

Chicagos Liet. Auditorijos Bendrovės 
piknikas įvyksta sekmadienį, birželio 
(June) 28 d., 1931 m., G. Chernausko 
Parke, 79 ir Archer Avė. .(arba nauja
me Birutės Parke). Tikietai iškalno po 
15 centų, su laimėjimu automobilio ir 
įėjimas į daržą, galima gauti pas direk
torius arba Bendroves raštinėj, 840 W. 
33rd St. Taigi nuoširdžiai kviečiame 
publiką kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir 
paremti lietuvių įstaigą. (Chicagos Lietu
vių Auditorijos Bendrovę).

— Komitetas.

Atyda Delegatams Lietuvių Staty
bos ir Taupymo Bendrovių Lygos. Ber- 
taininis susirinkimas bus laikomas šešta
dienyje birželio 27 apie 7:30 vai. vak., 
p. John J. Zolp, rezidencijoj, 6627 So. 
Richmont 
delegatai, 
lankytų, 
styti.

St. Labai svarbu kad visi 
raštininkai ir prezidentai atsi- 

Svarbių reikalų turime svar-
— J. J. Zolp.

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
pi. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atellan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaniinavi- 
niatf atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apel- 
imsiu Jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

St20

galutino iScgzamlnavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvro iki 1 po pįetu.

yra.

po

CLASSIFIED ADS.
h

Educationąl
___Mokyklos___

MOKYKIS BARBERYSTĖS
. AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: ’

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE 4IR VARGUS GALIMA, 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių ■
' Mokykla

3106 So. Halsted St,
ChlCAČOi ILL}

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
v * ■ ]

Financial
____ Finansui-Paskoloa_______ t

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

--------O-------

----- o-----
TUOJAUS paskoliname ant automo

bilių, rakandų ar algos. ,
WEST HIGHLAND LOAN CO.

7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815
------- O-------

SKOLINAM PINIGUS 
ant pirmų morgičių 

Kreipkitės pas 
JOHN KUCHINSKAS

----- o------
CASH UŽ BONUS 

Pilnos informacyos mielai suteikiamos. 
Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 

BONDS REALIZATION TRUST 
134 N. La Šalie St. ’

Room 316 > Tel. State 4030
--------- O—— 

■ —..... - - * '■ ...........

---------- O----------

PERKAME Lietuvos Laivės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės | Naujie
nas, Box No. 1258.

Business Service
Biznio Patarnavimas 

9x12 KAURAI 
Domestlo 

IŠVALOMI ------  $1.75
Gyvumas ir spalvos atstelglamos 

kaip naujiems.
Nieko nelmam už pasiėmimą 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 CLEANER9

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie MontrOse

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- 
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.
►— ....... — — ——— —  M ———

DUMAN
SHEET METAL .B ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
3552 So.' Halsted St.
Šaukite Yards 0385

•...... .....• ........... t . -■»!'. •...... .
KAURAI, knrpetal valomi musų dirbtuvėj, 

0x12 $2.50. 8x10 $2. Tel.i Douglaa 8813.
--------------------------------------- --------------------------------------? ■ <

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

F. Skrabutėnas, 
5348 S. Halsted St. 

Yards 2773

JUS KANKINA VABALAI?” 

Patelefonuokite savo bėdas į 

CHICAGO GERMICIDE COMPANY 

dėl nemokamos demonstracijos 
17% S. Paulina St, 
Tel. Seeley 3345

KONTRAKTORIUS. Budavoju na
mus, garadžius, taisau porčius, pleste- 
riuoju, cimentuoju. Darbą padarau grei
tai ir pigiai. Zolp, .32'14 S. Halsted St. 
Phone Victory 5926.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2U82

AŠ ESU priverstas paauokti asvo vi
siškai naują BUICK 1931 MASTER 
SPORT ROADSTER, 6 , dratiniai ra
tai su visiškai naujais tairais, 2 jų fen
deriuose. RUMBLE SEAT. Chromium 
tairų uždangos. Kiekvienas 
įrengimas ir labai sportiškas, 
tikrai visiškai naujas karas ir mano iš
važiuotas kelis šimtus mylių. Reikalas 
pinigų verčia mane paaukoti jį. Pri
imsiu $750. Namie visą dieną nedė
lioj, 3719 North Sawyer Avę„ 2nd fl.

LINCOLN SEDANAS
Vėliausio modelio. Custom darbo 

DIETR. Visas aluminum body. Tiek 
pat geras, kaip dieną AŠ^jį pirkau. Tai 
yra geriausias > karas, k<flq‘ aš esu , turėjęs. 
Mano išvažiuotas 8,,000 mylių nedalio
mis 'ir šventadieniais. ■ Karas kainavo 
man $5,000 tik trumpą laiką atgal. 
Aš turiu parduoti jį, kad sukelti pinigų 
ir paaukosiu jį už $450 cash> 2231 
North Kedzię Blvd., apt. 1.
—............ — "i" ■■ ' '..... — 7-—-.....

STŪDEBAKER VĖLIAUSIO 
MODELIO SEDANAS

Našlė yra priversta paaukpd* kad su
kelti pinigų, Karas buvo storadžiuj 10 
mėnesių ir dabar yra tiek pat geras kaip 
naujas. Mano išvažiuotas 6,000 my
lių, Kainavo mąn $2,200 virš metų 
atgal. Motoras garantuotas, kad yra
geriausiame stovyje. Takai yra kaip 
nauji. AŠ negaliu pati ’ karo draivinti

St.

Miscellancouš
Įvairua

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

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

--------- O---------
FURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kie

to medžio malkos bekernėm?. Patarnavi
mo kaina. Tel. Prospect 6393.

----- o-----
KARPENTERIO, plasterio, muro, ka

minų taisymas. Darbas guarantuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Diversey 8775.

—o------ .
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, nedėliomis nuo 11 iki 4.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai *»**%***WWV****W%*^X^W^*^*%**»X**%***,**>**^^W^W*, *^^****»

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

6328 S. Mozart St.
-------- o...—.

sa-

ir

nusl-

------o-----
Nudažykit debesie eu eaulėa Šviesa 

Elektriklniu 
REFRIGERATORIU 

Kam pirkti lodą kuomet Jus galite 
pirkti garantuotą elektriklnį Refrigeratorlų už 

$59.50 ir augš. 
ALLIED REFRIGERATOR SALES

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

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

-------- O---------
BARGENAS.—Hoover vac. cleaner 

su atač. $15, ger. stovy. Englewopd 7640

artinos, dreip! 
arba atskirai grei

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr, radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos,| indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus 
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162, 

■................ ....... .. ................... ■ ....................... ...

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO.. 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PARDAVIMUI elektrinis vakumo va- 
lyto jas, kaip naujas $10. Prospect 5339

ELEKTR. SKALBIMO maSina, $20. serams 
stovy j. 4826 N. Leavitt. 1, tol.Rav. 3209.

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

SAVININKAS išparduoda moderniš
kus rakandus, 9x12 Wilton kauras $25, 
seklyčios setas $85, 4 šmotų miegamo
jo setas $125, 9 šmotų riešuto valgo
mojo kambario setas $125, lempos, ma
ži kaurai, pusryčių setas, elektrikinis 
radio, baby grand piano. Geriausias 
pasiūlymas paims, parduos ir atskirai.

7816 S. Marshfield Avė..
1 blokas į vakarus nuo Ashland Avė., 

Tel. Triangle 4146

PARDAVIMUI 3 šmotų parlor sėt, 
naujos mados, mažai vartotas. Pigiai 
Julius Johnusky,. 3917 W. 13 St.

TURIU parduoti 5 kamb. rakandus iš 
priežasties mirties, verti $2,000, už $200 
arba parduosiu atskirai. Šaukite tarp 12 
ir 6 v. dieną, tel. Austin 6075, arba 
Van Buren 4373.

For Rent
PASIRENDUOJA už $14 į mėn., 3 

švarus kambariai, 2 flatas iš priekio, ga- 
sas, elektrą, toiletas, 913 W. 20 St.

RENDON 2 flatai 4 ir 5 kambariai. 
Moderniški. Pigi renda. 3212 So. 
Wallace St. » . •

PASIRBNDUOJA 6 kambarių flatas, 
garu šildomas. Pigi renda.

3337 S. Morgan St.

•"M—... .  ...........—iy-n I ..... ..... ......
MARQUETTE park. Rendon kam

barys prie švarių žmonių, vaikinams ar 
merginoms. 6955 S. Rockvvell St. 2 lu
bos. Te|. Hemlock 9499.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos vaikinui ar

ia merginai, $10 į mėnesį. 7029 So. 
Artesian Avė. Tel. Hemlock 6564.

PAS1RENDUOJA gražus kambarys 
su valgiu pr be valgio. 3402 South 
A'uburn Avė., 3čios lubos.

Personai
MES PALIUOSUOSIME JUS

NUO SKOLŲ
Sullz musų oririnallo visoj Saly linomo pie
no, indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausiu -biznierių, samdytoju ir ekonomis
tų, kurie tik j| žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visų savo skolą paversk!to į mėnesinį pie

ną, su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. II* 
vengkite nlyu nnralinėjimo, garniSmentų, la
bai griežtų kolektavlmų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų: ne
reikia pasiralytojų: nėra *red tapė'; Jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė.

Mes telmam mažą kalną už patarnavimą 
ir ilsiuntinėjlmą.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Salk St.

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

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynės. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewood 6425.

PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.Clark st.

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masažistės. 807 E. 63 St., Tel 
Mldway 4378.

REIKALINGAS senas auksas. Cash 
už seną auksą, sidabrą, platiną, dantų 
crowns. United States Smelting Works, 
39 S. State St., kamp. Monroe.

IEŠKAU savo brolio Domininko Pet- 
rdčio, paeina iš Gedrimų kaimo, Ilakių 
parapijos, užaugęs Židikų valse., Dornai- 
čių kaime, Lietuvoj. Ilgus metus gyve
no 712 Western Avė. Peoria, III. Trys 
metai nežinau kur dingo. Turiu svar
bų reikalą. Jeigu kas žino prašau pra
nešti, kas pirmas, duosiu $5.00. Frank 
Petrutis, 2307 S. Leavitt St., Chicago, 
Illinois, i

IEŠKAU Vincento Noreikos, Kvėdar
nos parapijos, Prapimo kaimo, apie 25 
metai gyveno Colorado valstijoj. Ma
lonės jis pats ar kas jį žino pranešti.

P. BARSKIS

1748 W. 47 St., 
Chicago, III.

PAIEŠKAU Stanley. Paeina iš Mil- 
waukee ar Kenosha. Apie 24 metų. 
Turėjo Gasoline Station ir Restauran- 
tą. Turi gražų automobilių. Tėvas 
gyveno Floridoj dėl sveikatos ir pasi
mirė keli mėnesiai atgal. Buvo Chicago, 
Gegužės 10, 1931. Turiu svarbų rei- xw»» * v f * v * x » — ** — x » w •• B•B3i MH Bww JL—» — x V 1U B ■ 1 w K/ a i va —

kalą ir noria žindtf jo dabartini antra- Korpensky Avė., tef. Prospect 9553. 
šą. Malonėkite duoti žinoti apie visas ..
ypatas atsakančias aukščiau duotam ap
rašymui. $10 už pirmą informaciją, 
Malonėkite atsišaukti.

Box 1316, Naujienos

PAIEŠKAU apsivedimui moteries 
45, iki 55 metų amžiaus, turi būti iš 
visų atžvilgių atsakominga moteris ir 
nebiedna. Apie'save duosiu deskripciją 
vėliaus.

Rašykit Box 1317 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGA PARTNERIS

Prisidėti prie labai pelningo vasarinio 
biznio, kur randasi tyro vandens šalti
niai, geros maudynes ir apie šimtas akrų 
žemės su puikiu žaliuojančiu mišku.

Kalbama vieta randasi arti Chicagos. 
Privažiavimas yra patogus, gatvekariais 
ir automobiliais iš visų pusių miesto.

Nepraleiskit šios taip pelningos pro
gos, kuri jums gali užtikrint saugų in- 
vestmentą ir pelningą biznį.

Norintys pamatyti kalbamą viteą, pri- 
bukit į musų ofisą subatoj kaip 3 
P. M. arba nedėlioj 10 A. M. Mes 
nuvešim jus ir parodysim jum tą taip 
puikią vietą.

THE CRYSTAL SPRING POOL 
6812 S. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią______

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia_______

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė, parduosiu prieinama kaina. 
Naujos mašinos. 41^8, Archer Avė.

' ■ .........................- H

PARDAVIMUI 19 kambarių room- 
ing house su light housekeeping. Visi 
furnišiuoti, įrengimas vėliausios mados. 
Kaina $350. 1441 W. Adams St.

Fanus For Sale

DIDELIS BARGENAS
Mainysiu ant namo 80 akerių, farmą, 

tinkama dėl vasarnamio, 
beismantu stuba, barnis, 
tis, gyvuliai, didelė rivė 
per visą farmą. Forest 
Kas norite įsigyti geros 
kreiptis pas savininką. H. A. P., 2534 
W. 46 St., 2 lubos. Tel. Lafayette 7921 

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

55 kamb. su 
lietuviška pir- 

pagal stubą — 
County, Wis. 
žemės meldžiu

PARDAVIMUI ar mainymui. Di
delis bargenai, 870 akrų farma su dviem 
setais triobų, randasi arti St. Anne, 
Illinois. 
Chicago je.
būti parduota pigiai — po $60 

Bus išdalinta į mažesnes 
butų reikalas.

Mainysime ant namo ar lotų 
Tai yra gera farma ir gali 

už ak- 
farmas.rą.

jei

CO.JOHN R. O’CONNOR
1663 E. 79th St.

Tel. South Shore 7300
-------- o--------

DEL saugaus investmento pirkite In
diana farmas. Nepaprastai pigios, mažas 
įmokėjimas, likusieji į 10 metų. Pas
kolų kompanija nori parduoti. Viso
kio didumo. Ab. Freeman, Winamac, Ind.

Exchange—Mainai
FARMŲ 

Turiu mažą 
nėra skolos, 
vininką. F. 
Chicago.

agentai arba savininkai. 
namą, mainysiu ant farmos. 
Rašykite arba fnatykite sa-

Roman, 2500 W. 47th St.

o

MAINYSIU bizniavą lotą Western 
Avė. ir 69th, ant namo arba parduosiu 
pigiai. John Krazauskas, 444 5 South 
Wasbtepaw Avė.

i ■ ■ i o

MAINYSIU lotą ant nedidelio auto- 
mobiliaus arba štorelio. Galima matyti 
vakarais. 1 fl. 4002 So. California 
Avė. . m 4: uddLBMRl

Real Estate For Sale
Na'mai-žemž Pardavimai

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 parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

TeL Lafayette 0455

TIKRAS pirkinys. Nauja 6 kambar. 
bungalow, ąžuolu trimuota, karštu van
deniu šildoma. Pilniausia įrengtas na
mas mieste. Savininkas 6148 South

MŪRINIS 3 flatų ir štoras —- bu- 
černė ir grosemė. Labai gera vieta. Vi
sas cash biznis. Pardavimui ar mainy
mui. 9263 South Park Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui Road 
House 95tb ir 88 Avė. Palos Park — 
gera pelninga vieta — ant- aptrtment 
namo ar biznio.

BUNGAL0W 5 kambarių, mūrinė, 
moderniška, furnasu šildoma, 5 me
tų senumo, gražioj vietoj — 100 St. 
ir Calumet Avė., parduosiu arba 
mainysiu ant biznio, loto, farmos 
ar geno automobilio.

408 W. 103rd St

PARDAVIMUI pigiai medinis 6 
kambarių namas su trimis lotais, 
Stickney, III. Norintieji kreipkitės 
prie savininko. Ch. Paul. 5159 So. 
Marshfibld Avė. Phone Grovehill 
1235.

ALGONQUIN. ILL.
Keletas puikių namų prie pat Fox upės, 
yra vanduo, gasas, suros ir elektra. Kai
na $3,000 ir augščiau. Ištirkite šiuos 
bargenus. Del platesnių žinių kreipkitės

JOHN DVORAK. Jr.
Telefonas Algonųuin 8J

PARDAVIMUI 5 kambarių, su karš
tu vandeniu, 2 lotai, 2 karų garažas, 
mainysiu ant 2 flatų kur mažas morgi
čius. 3833 W. 66 St.

BARGENAS. Esu priverstas par
duoti medinį namą ir šalę lotą už pirmą 
pasiūlymą. Randasi prie Lietuvių Vie
nuolyno. Savininkas, 4916 Kildare Av., 
2ros lubos.

5 AKRŲ DARŽOVIŲ FARMA prie 
Bue Island. šalę Oak Forest vieškelio, 
arti Western Avė. Geros triobos, elek
tra, vanduo, daugelis vaisių medžių. 
Ideale vieta dėl gaso stoties, road house 
ar bite kurio kito biznio. Parduosiu 
už bargeno kainą. Priimsiu morgičius 
ar bonus kaipo pirmą {mokėjimą.

Agentai reikalingi.

1110 N. Ashland Avė.
Tel. Armitage 3638

MAINYSIU savo 4 kambarių forni- 
šiiiotą surnmer cottage prie Sister Lake 
ežero. Michigan. Lotas 75 pėdų plo
čio. prieina prie ežero. 100 pėdų ilgio. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant mor
gičių ar bonų.,

/Telęfonuokit

South Shore 7300

Klauskite
MR. BRAASCH.

5 KAMBARIŲ namas. Bargenas. 60 
pėdų frontas.

A. F. LEWE 
4027 Anna St., Lyons, 

Teli Lyons 6988
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Tarp Chicagos 
Lietuvį

Didysis Naujienų 
Piknikas

Paskelbimas Naujienų pikni
ko 5 dienai Liepos sukėlė tar-^ 
pe musų draugų didelį suju
dimų. Mat nekurie manė, kad 
jau Naujienų vasarinio pikni
kas visai neįvyks, tai pradėjo 
planuoti ant švenčių apleisti 
Chicagų. Bet dabar, sužinojus 
apie Naujienų piknikų, prisei- 
na pienus mainyti.

Vakar gavome apie 15 pa
šaukimų per telephonų su klau
simais—
piknikas įvyks Liepos 5 d.?” 
Iš kitų miestelių jau turime 
pranešimų; kad daugelis 
giasi atvažiuoti į Chicagų 
leisti šventes ir būtinai 
vauti Naujienų piknike.

gi nestokavo, ir, abelnai, biz
nis' neprastai ėjo. Juozas pri
sidėjo prie žmonos biznio, na, 

i ir rieda biznio ratai sklandžiai. 
| Bet žinote kaip yra. Su kos- 
tumeriais tenka ir patiems iš
sigerti. Juozui daugiausia tek
davo kostumerius priimti. Jam 
daugiausia ir išsigerti prisiei
davo. O juo toliau, tuo dau
giau.

Metams-kitiems praslinkus, 
Juozas jau nespėdavo išsipagi
rioti, ir jau kartais sunku 
davo suprasti, ar jis yra 
tas, ar pamišęs.

Juozienė susidraugavo
kostumeriais. Šeimynos santy
kiai pairo. Prasidėjo barniai, 
nesutikimai. Juozo nervai dar 
labiau pairo.

Juozienė, jausdama tvirtes
nė, sumanė atiduoti Juozų į 
pamišėlių namus. Ir atidavė.

Pagyvenęs porų menesių tuo
se namuose, daktaro priežiūroj, 
Juozas išsiblaivė, sustiprėjo ir 
pasijuto atgavęs sveikatų. Lau
kia Juozas moterį atvažiuojant 
jį parsivežti namo. Laukia, bet 
ąesuJaukia.

Laukia jau penkerius metus. 
Vis laukia: Tur būt ir lauks.

Pilietis.

Today!
What?—Moonlight Ricnic.
Whcre?—Birutė’s Park — 

& Archer.
When?—8 o’clock—Saturday 

—June 27.--Today!
Whom?E—The

Chorai Society, 
vitės all!

Don’t forget 
fle!

See you there! —A. K.

■79

Chicago Lith. 
“Pirmyn” in-

the Grand Raf-

.i

»

ar tikrai Naujienų

ren- 
pra- 

daly-

Prano Skamarako 
laidotuves pirma

dieny

29 d., 
į Lic-

Kara-

Prano Skamarako, apie kurio 
mirtį buvo pranešta vakar, kū
nas vakar tapo parvežtas į na
mus 6829 S. Calumet Avė. ir 
ten tapo pašarvotas. Laidotuvės 
bus pirmadieny, birželio 
2 vai. po piet, iš namų 
tuvių Tautiškas kapines.

Velionis buvo kilęs iš
liškių kaimo, Kidulių vals., Ša
kių apskr. Paliko žmonų Ona, 
4 sūnūs ir ,4 dukteris ,taipgi 
marčių Antaninų (žinomų dai
nininkę Feravičiutę, žmonų, vy
resniojo sunaus Prano) Lietu
voj liko 4 broliai ir 2 seserys.

AmeiNcoje išgyveno 28 me
tus, daugiausia Collinsville, III., 
kur labai daug darbavosi tarp 
vietos lietuvių. Persikėlę į Chi
cago d. d. Skamarakai nepalio
vė darbuotis ir čia taipjau visa 
laikų darbavosi daugiausia so
cialistų eilėse. Taipjau pri
klausė prie SLA. 36 kp. ir Chi
cagos Lietuvių Draugijos S. P. 
Taipgi visų laikų bendradarbia
vo lietuvių socialistų laikraš
čiams.—b. ’

Juozo likimas
(Iš chieagiečių gyvenimo)
Jpozas buvo gabus žmogus 

dafrbui. Labiausia jam sekėsi 
plumberiauti. Nusimanė ir apie 
dailydės amatų. Nesibijojo nė 
bet kurio kito sunkaus ar leng
vo darbo. Visuomet jis noriai 
dirbo, ir todėl prasigyveno, su
sitaupė šiek tiek dolerių, nusi
pirko namų. Gyveno sau su 
žmona ramiai, sutikime auklė
jo tris dukteris.

Leisdavo vaikus priklausyti 
draugijėlėms, nuvesdavo ir 
parvesdavo jas iš pamokų. Rū
pinosi. Juozas, kad išauklėti 
dukteris kaip geriausia.

Juozo žmona irgi buvo ge
ra namų šeimininkė. Tad ir at
rodė gražus Juozo gyvenimas.

Bet štai prohibicijos laikais 
išaugo savo rūšies pramonė. 
Atsirado galimumo ne tik vy
rams, bet ir moterims pasida
ryti iš jos šimtelį-kitų.

Taigi ir Juozo žmona sumar 
nū pasinaudoti proga — ėmė 
virti naminėlę. Kostumerių ir-

<^nUBLN^

Nlght and Motnlng to keep 
them Clean, Clear ana Health? 

Write for Free **Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book 

Morta. (X,M EL S,9 B. OHeSuCHcagt

bu- 
gir-
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SPORTAS
Unity wins 2 more games

Purple
4-2. It
Unity

Al La-

Sunday, June 14, Unity de- 
feated the well known 
Crusader’s by the seore 
was a pitehers battle. 
had their star piteher
kom, pitehing a 4 hit game. The 
Crusader’s had Frank Bagdon 
the well known K. of L. piteher.

It was a timely hit by Whitcy 
Baker which won the game i n 
the first inning. He hit a double 
with bases loaded. Unity de- 
feated Union Tigers at 42nd 
and Union, Sunday, June 21s«t, 
by a seore of Unity 12—Tigers 
2.

Ed Lakom, brother of Al, 
pitehing a very good game — 
striking out 15 men.—N.

Laiškai Pašte
šie laiSkai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyriausijį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobe j nūo Adams gat* 
vės, pasakant laiško NUMERI, kai]) 
kad Siame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką? o pas* 
kui sunaikina.

924
925 
928

x 934

Planchunas Frank 
Radomsko Mrs FeJiks 
Skiris Jazopas 
Vaiciėni Zopija

/
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BALTIMORES LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj
702 W. Lombard St.' 

Baltimore, Md.

PRANEŠIMAI
Draugijos Lietuvos Ūkininkas jubi

liejinis piknikas įvyks birželio 28 d., 
Shady Tree Inn., Archer 
Oh Henry Park, Willow 
Maloniai užprašome visus 
musų pikniką.

Inžanga veltui.

28
Rd., priešais
Springs, III.

lietuvius i

Komitetas.

Joniškiečių L. Kliubo piknikas įvyks 
birželio 28 d., ateinantį sekmadienį, se
najam Blinstrupo darže, pusė bloko nuo 
Kean Avė. į vakarus, prieš P. S. Ma
linauskienės rezidenciją, prie Archer Avė. 
Malonėkit atsilankyt kur galėsite links
mai laiką praleisti. — Komitetai

Marquette Park. — Marųuette Park 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo įvyks mė
nesinis susirinkimas nedėlioj, birž. 28 
d., 2 vai. po pietų, parap. sve„. 68 ir 
Washtenaw gat. Malonėkite visi na
riai ateiti ir draugus atsivesti, ba ap
kalbėsime laimėjimus, kaip šviesų vedi
mas tūlose gatvėse, reikalus pradėtus 
Marųuette Parko pagerinime, ir daug ki
tų svarbių kolionijos reikalų —Valdyba.

Chicagos Liet. Auditorijos Bendrovės 
piknikas įvyksta sekmadienį, birželio 
(June) 28 d., 1931 m„ G. Chernausko 
Parke, 79 ir Archer Avė. (arba nauja
me Birutės Parke). Tikietai iškalno po 
15 centų, su laimėjimu automobilio ir 
įėjimas į daržą, galima gauti pas direk
torius arba Bendrovės raštinėj, 840 W. 
33rd St. Taigi nuoširdžiai kviečiame 
publiką kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir 
paremti lietuvių įstaigą. (Chicagos Lietu
vių Auditorijos Bendrovę).

—- Komitetas.

Atyda Delegatams Lietuvių Staty
bos ir Taupymo Bendrovių Lygos. Ber- 
taininis susirinkimas bus laikomas šešta
dienyje birželio 27 apie 7:30 vai. vak., 
p. John J. Zolp, rezidencijoj, 6627 So. 
Richmont 
delegatai, 
lankytų, 
styti.

St. Labai svarbu kad visi 
raštininkai ir prezidentai atsi- 

Svarbių reikalų turime svar-
— J. J. Zolp.

k
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CLASSIFIED .ADVERTISEMENTS Į
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Financial
____ Finnnsui-Paskoloą_______ .

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

---------O---------
TUOJAUS paskoliname ant automo

bilių, rakandų ar algos. .
WEST HIGHLAND LOAN CO. 

7848 S. Ashland Avė. Tel. Stevvart 8815 
--------- O--------

Miscellancouš
įvairus

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

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

t ' --------- O---------

St.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos vaikinui ar

ba merginai, $10 į mėnesį. 7029 So. 
Artesian Avė. Tel. Hemlock 6564.

PASIRENDUOJA gražus kambarys 
su valgiu įar be valgio. 3402 South 
A'uburn Avė., 3čios lubos.

--------- O---------
FURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kie

to medžio malkos bekernėm?. Patarnavi
mo kaina. Tel. Prospect 6393.

--------- O---------

SKOLINAM PINIGUS 
ant pirmų morgičių 

Kreipkitės pas
JOHN KUCHINSKAS

--------- O
KARPENTERIO, plasterio, muro, ka

minų taisymas. Darbas guarahtuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Diversey 8775.

o
•A

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacįjos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
*BONDS REALIZATION TRUST 

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

---------O——
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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, nedėliomis nuo 11 iki 4.

Personai
Ašmena ledko

MES PALIUOSUOSIME JUS
NUO SKOLŲ

Sulig mūzų originallo visoj Saly iinomo plo
no, indormiojamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik iį žino.
KAM ‘ SKOLINTI NUO PETRO. 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visą savo skolą paverskite j mfineslnį pie

ną, su mokfijimu tiktai vienoje vietoje. IS* 
vengkite nlgn nnraSinSJImo. garniSmentų. la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų; ne
reikia pasiraSytoJų; nfira *red tapė*; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per <U*

Mes teimam mažą kalną už patarnavimą 
ir iSsiuntlnfiiimą.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Šalie St.

Farm s For Sale 
Ūkiai. Pardavimui 

DIDELIS BARGENAS 
Mainysiu ant namo 80 akerių, farmą, 

tinkama dėl vasarnamio. 55 kamb. su 
beismantu stuba, barnis, lietuviška pir
tis, gyvuliai, didelė rivė pagal stubą — 
per visą farmą. Forest County, Wis. 
Kas norite įsigyti geros 
kreiptis pas savininką. H. A. P., 2534 
W. 46 St., 2 lubos. Tel. Lafayette 7921 

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

žemės meldžiu

PARDAVIMUI ar mainymui. Di
delis bargenas, 870 akrų farma su dviem 
setais triobų, randasi arti St. Anne, 
Illinois. 
Chicagoje. 
būti parduota pigiai — po $60 

Bus išdalinta į mažesnes 
butų reikalas.

JOHN R. O’CONNOR 
1663 E. 79th St.

Tel. South Shore 7300
-------- o--------

rą.
jti

randasi
Mainysime ant namo ar lotų 

Tai yra gera farma ir gali 
už ak- 
farmas.

CO.

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

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

Laivės 
norite 

Naujie-

Business Service

9xlS KAURAI 
Domestic . 

IŠVALOMI ------- $1.75
Gyvumas ir spalvos atetelglamos 

kaip naujiems.
Nieko neimam už pasiėmimą 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 ęiston Avė., prie Montrese

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- 
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

DUMAN
SHEET METAL O ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
3552 So.' Halsted St. 
šaukite -Yards 0385

........ ■ —■.   *  ....................
KAURAI, karpetai valomi musų dirbtuvCJ, 

9x12 $2.50. 8x10 $2. Tel.) Douglafl 8813.

Yards 2773

------------------------------r......................... .......... —
BUDAVOJU naujus ir taisau senus 

namus ir visokį darbą prie budinkų. 
Ant lengvų išmokėjimų. Atlieku darbą 
atsakančiai ir pigiai.

JUS KANKINA VABALAI?”

Patelefonuokite savo bėdas į 
i‘

CHICAGO GERMICIDE COMPANY

dėl nemokamos demonstracijos 
17% S. Paulina St.
Tel. Seeley 3345 .

Moonlight Picnic!
The Chicago Lithuanian Cho

rai Society “Pirmyn” again 
comes forth with a big sočiai 
funetion, this time a big Moon- 
light Picnic at Birutė’s Park. 
The young chorai members are 
planning a good time, and ithero 
will be good music for the 
dancers and dim lights and a 
moon for the romancers — per- 
haps. The weather is ideal, 
and what more can there be 
for the moonlight picnic!

Besides the “good time” 
which is assured, there will be 
our friends whom we will meet 
once again and above all, there 
is <the Grand Raffle. A Ford 
is to be given away, and the 
lucky one will be able to ride 
home in a new car. Don’t for- 
get that this big picnic takes 
place Saturday, June 27.

The chorai members inyite 
all, and would likę to see all 
the young folks from the out • 
lying distriets of Chicago, Cice
ro, and Roseland. Letrs make 
this Moonlight Picnic a grand 
reunion! What about the Uni- 
versals, Golden Stars, White 
Bose, K. R’s, and Rūta Girls! 
Well, well -se you there!

—Ai K.

Specialistas arydyme chroniškų ir naujų 11- 
6. Jei kiti neralSJo jumis išgydyti, atsllan- 

kit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
maS atidengs jūsų tikrą ligą ir Jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryg. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po

KONTRAKTORIUS. BudavojuJ&- 
mus, garadžius, taisau porčius, plės ty
riuoju, cimentuoju. Darbą padarau grei
tai ir pigiai. Zolp, .3214 S. Halsted St. 
Phone Victory 5926,

galutino IScgzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvro iki 1 po pįetu.

yra. Automobiles

20 St.

po 
Nedė-

s

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS
. AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: ’

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madišon Street

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘJR VARGUS GALfMA, 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių • 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHlCA.d®, U.LI

Furniture & Fixtures
Rakandal-Itafaai

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 
Vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.
------ o...

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynės. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewood 6425.

DEL saugaus investmento pirkite In
diana farmas. Nepaprastai pigios, mažas 
įmokėjimas, likusieji į 10 metų. Pas
kolų kompanija nori parduoti. Viso
kio didumo. Ab. Freeman, Winamac, Ind.

šei-
sa-

Nudažyklt debesis su saulCs Šviesa Ir 
Elektrlkiniu 

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuotą elektrikinl Refrlgeratorlų už 

$59.50 ir augš. 
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1735 Jackson Seeley 10090
1401 W. Randolph 
5081 Broadway Edgewater 1300

............o..........

; -------- o... ...-
BARGENAS.—Hoover vac. cleaner

su atač. $15, ger. stovy. Englewopd 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, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162. 

1 i ——  n ■ " — ................ " ■ i —
Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 

$40—kol jų išteks. 
RELIABLE REFRIGERATOR CO., 

3253 Ogden Av. Rockwell 7540

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

ELEKTR. SKALBIMO mažina, $20, gerame 
stovy j. 4825 N. Leavltt. 1. tel.Rav. 8299.

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

SAVININKAS išparduoda moderniš
kus rakandus, 9x12 Wilton kauras $25, 
seklyčios setas $85, 4 šmotų miegamo
jo setas $125, 9 šmotų riešuto valgo
mojo kambario setas $125, lempos, ma
ži kaurai, pusryčių setas, elektrikinis 
radio, baby grand piano. Geriausias 
pasiūlymas paims, parduos ir atskirai.

7816 S. Marshfield Avė.,
1 blokas į vakarus nuo Ashland Avė., 

Tel. Triangle 4146

PARDAVIMUI 3 šmotų parlor sėt, 
naujos mados, mažai vartotas. Pigiai 
Julius Johnusky,. 3917 W. 13 St.

PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.CIark st.

Exchange—Mainai

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos maaažiBtčs. 807 E. 63 St., Tol 
Midway 4378.

REIKALINGAS senas auksas. Casb 
už seną auksą, sidabrą, platiną, dantų 
crowns. United States Smelting Works, 
39 S, State St., kamp. Monroe.

IEŠKAU savo brolio Domininko Pet- 
rūčio, paeina iš Gedrimų kaimo, Ilakių 
parapijos, užaugęs Židikų valse., Domai- 
čių kaime, Lietuvoj. Ilgus metus gyve
no 712 Westem Avė. Peoria, III. Trys 
metai nežinau kur dingo. Turiu svar
bų reikalą. Jeigu kas žino prašau pra
nešti, kas pirmas, duosiu $5,00. Frank 
Petrulis, 2307 S. Leavitt St., Chicago, 
Illinois.

IEŠKAU Vincento Noreikos, Kvėdar
nos parapijos, Prapimo kaimo, apie 25 
metai gyveno Colorado valstijoj. Ma
lonės jis pats ar kas jį žino pranešti.

P. BARSKIS

1748 W. 47 St., 
Chicago, III.

PAIEŠKAU Stanley. Paeina iš Mil- 
waukee ar Kenosha. Apie 24 metų. 
Turėjo Gasoline Station ir Restauran- 
tą. Turi gražų automobilių. Tėvas 
gyveno Floridoj dėl sveikatos ir pasi
mirė keli mėnesiai atgal. Buvo Chicagoj 
Gegužės 10, 1931. Turiu svarbų rei
kalą ir noriu žinoti jo dabartinį antra
šą. Malonėkite duoti žinoti apie visas 
y^atas atsakančias aukščiau duotam ap
rašymui. $10 už pirmą informaciją, 
Malonėkite atsišaukti.

Box 1316, Naujienos

PAIEŠKAU apsivedimui moteries 
45, iki 55 metų amžiaus, turi būti iš 
visų atžvilgių atsakominga moteris ir 
nebiedna. Apie' save duosiu deskripciją 
vėliaus.

Rašykit Box 1317 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

FARMŲ 
Turiu mažą 
nėra skolos, 
vininką. F. 
Chicago.

agentai arba savininkai. -— 
namą, mainysiu ant farmos. 
Rašykite arba fnatykite sa- 

Roman, 2500 W. 47th St.

o

MAINYSIU bizniavą lotą Western 
Avė. ir 69th, ant namo arba parduosiu 
pigiai. John Krązauskas, 4445 South 
Washtenaw Avė.

■ ..... —o......... ■■

MAINYSIU lotą ant 
mobiliaus arba štorelio. 
vakarais. 1 fl. 4002 
Avė.

nedidelio auto- 
Galima matyti 
So. California

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Tel. Lafayette 0455

TIKRAS pirkinys. Nauja 6 kambar. 
bungalow, ąžuolu trimuota. karštu van
deniu šildoma. Pilniausia įrengus na
ftas mieste. Savininkas 6148 South 
Koipensky Avė., tel. Prospect 9553.

MŪRINIS 3 flatų ir štoras — bu- 
černė ir grosernė. Labai gera vieta. Vi
sas casb biznis. Pardavimui ar mainy
mui. 9263 South Park Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui Road 
House 95th ir 88 Avė. Palos Park — 
gera pelninga vieta — ant' aptrtment 
namo ar biznio.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

Aš ESU priverstas paauokti asvo vi
siškai naują BUICK 1931 MASTER 
SPORT ROADSTER, 6 dratiniąl ra
tai su visiškai naujais tairais, 2 jų fen
deriuose. RUMBLE SEAT. Chromium 
tairų uždangos. Kiekvienas 
įrengimas ir labai 'sportiškas, 
tikrai visiškai naujas karas ir mano iš 
važiuotas kelis šimtus mylių. - 
pinigų verčia mane paaukoti jįL 
imsiu $750. Namie visą dieną nedė
lioj, 3719 North Sawyer Avę., 2nd fl.

galimas 
Tai yra

Reikalas 
į. Pri-

— .1 .l...l^lMll IIR..I .... ,11 I | J II I .1 I. » ! ll>lIIĮII.»....,M.

LINCOLN SEDANAS
Vėliausio modelio. Custom darbo 

DIETR. Visas aluminum body. Tiek 
pat geras, kaip dięųą aš? jį pirkau. Tai 
yra geriausias * karas, kdlęį’ ąš esu turėjęs.. 
Mano išvažiuotas 8,000 mylių nedelio- 
mis ’ir šventadieniais. ■ Karas kainavo 
man $5,000 tik trumpą laiką atgal. 
Aš turiu parduoti jį, kad sukelti pinigų 
ir paaukosiu jį už $450 cash. 2231 
North Kedzie Blvd., apt. 1.
————■  ..................‘ —    .................. .. ..............—

STUDEBAKER VĖLIAUSIO 
MODELIO SEDANAS

Našlė yra priversta paaukoti, kad su
kelti pinigų, Karas buvo storadžiuj 10 
mėnesių ir dabar yra tiek pat geras kaip 
naujas. Mano išvažiuotas 6,000 my
lių. Kainavo man $2,200 virš metų 
atgal. Motoras garantuotas, kad yra 
goriausiame stovyje. Tairai - yra kaip 
nauji. AŠ negaliu pati karo draivinti 
• .. ..i 1.

TURIU parduoti 5 kamb. rakandus iš 
priežasties mirties, verti $2,000, už $200 
arba parduosiu atskirai, šaukite tarp 12 
ir 6 v. dieną, tel. Austin 6075, arba 
Van Buren 4373.

For Rent
PASIRENDUOJA už $14 į mėn., 3 

švarus kambariai, 2 flatas iš priekio, ga- 
sas, elektrą, tbiletas, 913 W. 20 St.

RENDON 2 flatai 4 ir 5 kambariai.
Moderniški. Pigi renda. 3212 So.
Wallace St. '

PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas, 
garu šildomas. Pigi renda.

3337- S. Morgan St.

Furnished Rooms -
RENDON kambarys vyrams ar mergi

nai, prie mažos švarios 'šeimynos, yra tik 
viena moteris. 828 W. 34 St. 2 lubos 
front.

RENDAI didelis šviesus kambarys,

Antros lubos, 
3243 Emerald Avej

11 1 ■ ...... ■ 1 .................. .. / ■>

RENDAI kambarys dėl vyrų. Antros 
tūbos iš užpakalio.

4601 S. Washtenaw Avė
.1,11 mini ..iii——.•IIII II -■ II    

su visais patogumais, pavieniam arba 
porai,

MARQUETTE Park. .Rendon kam
barys prie švariu žmonių, vaikinams ar 
merginoms. 6955 S. Rockvvell St. 2 lu
bos. Tek Hemlock 9499,

RENDON didelis, šviesus ir pigus 
kambarys vienam vaikinui su ar be val
gio. 1615 S. Union Avė., 2 lubos 
fronte

M

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 
arba ženotai porai. Didelis, švarus, vi
si parankumai, 2 lubos. 3365 South 
Union Avėl T<li Boulivard 5028i

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGA PARTNERIS

Prisidėti prie dabai pelningo vasarinio 
biznio, kur randasi tyro vandens šalti
niai, geros maudynes ir apie šimtas akrų 
žemės su puikiu žaliuojančiu mišku.

Kalbama vieta randasi arti Chicagos. 
Privažiavimas yra patogus, gatvekariais 
ir automobiliais iš visų pusių miesto.

Nepraleiskit šios taip pelningos pro
gos, kuri jums gali užtikrint saugų in- 
vestmentą ir pelningą biznį.

Norintys pamatyti kalbamą viteą, pri- 
bukit į musų ofisą subatoj kaip 3 
P. M. arba nedėlioj 10 A. M. Mes 
nuvešim jus ir parodysim jum tą taip 
puikią vietą.

THE CRYSTAL SPRING POOL 
6812 S. Western Avė. 

Tel. Prospect 2102

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti na
mus ir vaikus. Motina dirba. Atsi
šaukite tiktai vakare. 6810 S. Rockwell 
St., Tel. Hemlock 5933.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo, du vaiku • pridaboti ir 
namus apžiūrėti. 2 fl. J. Armon, 
920 W. 35 Place.»

Help Wanted—-Male-Femalė
•Darbininkų Reikia
REIKALINGA tarnaitė abelnam na

mų darbui, $10. La Grange, III. Ra
šykite Box 13.15, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

Business Chances
. Pardavimui Bizniai  

PARDAVIMUI • čeverykų taisymo 
dirbtuvė, parduosiu prieinama kaina. 
Naujos mašinos. 41^8 Archer Avė.

■■t .................. ............................................  1 ■■■ '

PARDAVIMUI 19 kambarių room- 
ing house su light bousekeeping. Visi 
furnišiuoti, įrengimas vėliausios mados. 
Kaina $350. 1441 W. Adams St.

PARDAVIMUI Delicatessen, grosernė, 
saldainių ice ęream kampinė sankrova. 
Renda $40. Kaina $1.450.

2500 W» 39th Su

. -................ .... ■— ...........  .■■—K

BUNGAL0W 5 kambarių, mūrinė, 
modemiška, fumasu šildoma, 5 me
tų senumo, gražioj vietoj — 100 St. 
ir Calumet Avė., parduosiu arba 
mainysiu ant biznio, loto, farmos 
ar gero automobilio.

408 W. 103rd St.

PARDAVIMUI pigiai medinis 6 
kambariu namas su trimis lotais, 
Stickney, III. Norintieji kreipkitės 
prie savininko. Ch. Paul. 5159 So. 
Marshfield Avė. Phone Grovehill 
1235.-

ALGONQUIN. ILL.
Keletas puikių namų prie pat Fox upės, 
yra vanduo, gasas, suros ir elektra. Kai
na $3,000 ir augščiau. Ištirkite Šiuos 
bargenus. Del platesnių žinių kreipkitės 

i , R TJOHN DVORAK, J r. 
Telefonas Algonųuin 8J

PARDAVIMUI 5 kambarių, su karš
tu vandeniu, 2 lotai, 2 karų garažas, 
mainysiu ant 2 flatų kur mažas morgi
čius. 3833 W. 66 St.

BARGENAS. Esu priverstas par
duoti medinį namą ir šalę lotą už pirmą 
pasiūlymą. Randasi prie Lietuvių Vie
nuolyno. Savininkas. 4916 Kildare Av., 
2ros lubos.

5 AKRU DARŽOVIŲ FARMA prie 
Bue Island, šalę Oak Forest vieškelio, 
arti Western Avė. Geros triobos, elek
tra, vanduo, daugelis vaisių medžių. 
Ideale vieta dėl gaso stoties, road house 
ar bile kurio kito biznio. Parduosiu 
už bargeno kainą. Priimsiu morgičius 
ar bonus kaipo pirmą {mokėjimą.

Agentai reikalingi.

1110 N. Ashland Avė.
Tel. Armitage 3638

MAINYSIU savo 4 kambarių forni- 
šiuotą summer cottąge prie Sister Lake 
ežero. Michigan. Lotas 75 pėdų plo
čio, prieina prie ežero. 100 pėdų ilgio. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant mor
gičių ar bonų.,

/Telęfonuokit

South Shore 7300

Klauskite 
MR. BRAASCH.

5 KAMBARIŲ namas. Bargenas. 60 
pėdų frontas.

A. F. LEWE 
4027 Anna St., Lyons, 

Tek Lyons 6988NAUJIENOSE III.
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