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Koalicinis Reicho Ministeriii 
KabinetasAtsistatydino

Socialdemokratų kancleriaus, Muellerio, 
vyriausybė, negavus pritarimo nedar
bo apdraudos klausimu

Praloto K. Olšausko Byla
Kunigas Jarulaitis sugalvojo dar pasaką, 

busią Ustjanauskienę nužudęs ne pra
lotas, bet kažkoks lenkų “poručnikas”

BERLYNAS, kovo 28.—So
čia Idemokmtų kancleriaus, Her- 
manno Muellerio, ministerių 
kabinetas vakar vakarų atsi
statydino, negavęs pakanka
mos paramos nedarbo ąpdrau- 
dos klausimu.

Kancleriaus Muellerio vi
daus reikalų ministeris, Kar
las Severing, bandė Įtikinti so
cialistus, jogei esąs būtinas rei
kalas pagerinti nedarbo ap
draudos situaciją, kuri atiman
ti daugumą valdžios pajamų.
Tačiau darbo sąjungos nesu
tiko nusileisti, ir tuo budu pri
vertė koalicijos kabinetą trauk
tis.

Vokietijoje nedarbo apdrau- 
da per metus surenka arti 220 
milijonų dolerių, bet išmoka 
apie 301 milijoną dolerių. Apie

39 pasmerkti mirt už I Airijos vyriausybė 
maišto kėlimą atsistatydino

Daug kitų nubausti sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos

HA'NOI, Prancūzų Indo-Ki- 
nai, kovo 28. — Ryšy su pra
eito vasario pradžioj Įvykusiu 
Fort Venbey maištu, bombų 
mėtymų ir kitais neramumais, 
per kuinuos penki Prancūzų 
karininkai buvo užmušti, o pen
ki kiti sužaloti, tam tikra kri
minalinė komisija, kuri teisė 
suimtus maišto kurstytojus1 ir 
vadus, trisdešimt devynis jų 
pasmerkė mirties bausmei, tris
dešimt tris nuteisė sunkiųjų 
darbų kalėjimui iki gyvos gal
vos, devynis — dviem dešim
tim metų, vieną penkerfems 

metams, o penkis — depor
tuoti. Visi pasmerktieji, išski
riant vieną, apeliavo.

Maištą, kuris įvyko vasario 
2 dieną, buvo pakėlę čiagimiai 
šauliai, tariamai komunistų su
kurstyti.

Šerifas nušovė du res
torano plėšikus

ATTICA, Ind., kovo 28. — 
Wcst Lebanone deputy šerifas 
Fred Ottinger nušovė du vy
ru, bandžiusiu apiplėšti vieną 
restoraną. Nušauti buvo Joe 
Sharp ir Charles Prakes, po
licijai žinomas kaip Blooming- 
tono buitlegeris.

Netrukus,
“Naujienose” pradės eiti didelis romanas

“Vaivorykštės Tiltu” 
kurį paraše garsus latvių rašytojas, Andreis 
Upits. Tai bus puikiausias dailiosios literatūros 
kūrinys, kokį teko kada nors skaityti lietuvių 
publikai.

Kas dar iki šiol nėra nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas, tegu pasiskubina jas užsirašyti, 
kad galėtų sekti minėtąjį romaną nuo pradžios 
iki galo.

81 milijoną dolerių nepritek
liaus padengia iždas.

Dabar proponuota nedarbo 
apdraudos mokesnį padidinti 
iki trijų ir trijų ketvirtdalių 
nuoš. kiekvieno darbininko 
gaunamos algos. Tai nedarbo 
apdraudos fondan duotų per 
metus apie 280 milijonų dole
rių. Likuisiąją didį padengtų 
iždas. Tą projektą rėmė ir kan
cleriaus Mueller ir vidaus rei
kalų ministeris Severing, bet 
darbo sąjungoms užsikirtus,
turėjo rezignuoti.

Respublikos prezidentas Hin- 
denburgas naują kalbinėtą su
daryti pavedė Heinrichui Brue- 
ningui, katalikų (centro) par
tijos vadui, buvusiam katali
kų darbo sąjungų federacijos 
galvai.

Nauji Laisvos Valstybės pre
zidento rinkimai įvyks atei
nantį trečiadienį

DUBLINAS, Lalfcvoji Airių 
Valstybė, kovo 28. — Pralai
mėję seime 64 balsais prieš 
opozicijos 66 halsus, preziden
tas Cosgrave ir jo kabinetas 
šiandie atsistatydino.

Paskelbus vyriausybės atsi
statydinimą, seimas paliovė 

j posėdžius iki ateinančio trečia
dienio. Trečiadieni susirinkęs, 
seimas rinks naują prezidentą 
— veikiausia tą patį Cosgrave.

Vyriausybė buvo sumušta 
balsuojant fianna fail (respu- 
blikininkų) partijos pasiūlymą 
padidinti išlaidas senatvės pen
sijoms. Vyriausybė tam suma
nymui buvo labai priešinga. 
Socialistai ir nepriklausomieji 
balsavo kartu su respubliki n in
kais.

Resp u bl iki 11 i n k aii a t einan t i
I trečiadienį ketina prezidento 
vietai statyti savo vado, Ea- 
mono de Valeros, kuris dabar 
lankosi Jungtinėse Valstybėse, 
kandidatūra. >

Profesorius nusišovė
MAD1SON, Wis„ kovo 28. 

— Šautuvu nusižudė čia Wis- 
consino Universiteto profeso
rius GrSffilth Richardus. Prie
žastis nežinoma.

(Atlantic and Pacific Photo]

Seattle, Wash. — Laidojimas lakūnų Carl Bęn Eielson ir Earl Borland, kurie žuvo Sibiro tund
rose. Jų kūnai 'tapo surasti ir pargabenti i Ameriką

Motina, nužudžius 
tris savo vaikus, 

pasikorė
1IARRIMAN, Tenn., kovo 28 

— D’Armonde, netoli nuo čia, 
savo nameliuose rado pasiko
rusią darbininko Shermano 
VVelsho žmoną, 28 metų am
žiaus, o kūdroj, netoli nuo na
mų, rado paskandintus tris jos 
vaikus, amžiaus nuo 8 iki 5 
metų.

Tyrinėjimai parodė, kad sa
vo vaikus paskandino, motina, 
kuri paskui pati pasikorė. Jos 
vyras, geležinkelių darbinin
kas, prieš kurį laiką išvyko i 
Cincinnati, (Įirba ten geležin
kelių dirbtuvėj ir dar tik ne
seniai buvo parsiuntęs šeimai 
pinigų.

Kaimynai sako, kad VVelshų 
šeima gyvenus gražiame suti-į 
kime, dėl to spėjama, kad lra«- 
gedija įvyko moteriškei gavus 
staigų proto pamišimą.

Du aviacijos studen
tai skaudžiai susi- .

žalojo
NEW YORKAS, kovo 28.— 

Jų aeroplanui nukritus Į 
Queensborough kla. m p y n e s, 
įskaudžiiai sus i žalojo aviacijos 
.studentai Percy Wamer, 23, 
ir Mathe\v Mack, 21 metų am-' 
žiaus.

Pamišęs farmerys už
mušė dvi savo dukteris

NEWT0iN, Imva, kovo 28. 
— Policija, suėmė gyvenantį 
netoli nuo čia farmerį Georgei 
McKinney, kuris, matyt proto • 
pamišime, mušte užmušė na
mie savo vyresniąją dukterį 
Dorą, 25, po to nuvykęs auto
mobiliu į mokyklą ir parsive
žęs jauniausiąją, Gladys, 12 me
tų amžiaus, nušovė ją. Tai pa
daręs, farmerys ir pats bandė 
nusišauti, l>et tik susižalojo. 
Kitų šeimos narių tuo tarpu 
nebuvo namie.

Suimtas farmerys policijai 
pasisakė, kad jau per dvejus 
metus kažkokia dvasia kuždė
jus jam nužudyti savo duk
teris.

Du gaisrininkai užsimušė
OMAHA, Neb., kovo 28. — 

Dviem gaisravežimiam susidū
rus, čia du gaisrininkai buvo 
užmušti, o trys kiti sunkiai 
sužaloti.

NAS-HVILIJK, Tenn., kovo 
28. — Gaisre, kuris čia sunai
kino IJpscombo kolegijos dor- 
mitoriją, buvo sužalotos pen
kios studentėj.

Kova tarp Stalino ir 
dešiniosios opozici
jos vėl liepsnojanti

Dešinieji vadai reikalauja, kad 
sovietai eitų dar toliau, ne
kaip L e n i n o paskelbtoji 
“nep’a”

BERLYNAS, kovo 28.—Gau
ti čia pranešimai iš Maskvos' 
nugina žinias, busią tarp Sta
lino ir dešiniosios opozicinės 
grupės įvykus taika.

Pranešimai sako, kad jeigu 
tokios taikos pertrakcijos tarp 
Stalino, iš vienos pusės, ir Ri- 
kovo ir Bucharino — iš ant
ros, buvę vedamos, tai tikrai 
jos pasibaigę niekuo, nes kova 
tarp abiejų grupių dabar vėl 
užliepsnojus.

Iš tiesų, tos kovos atbalsiai 
girdėt ir maskviškės “Prav- 
dos” kovo mėnesio 24 dienos 
leidiny, kuriame tas laikraštis 
aštriai puola dešiniuosius va
dus. “Pravda”, kaip vyriausias 
diktatoriams Stalino organas, 
/kaltina (Ješinhiosius elemen
tus, busią jie dabar esą susi
jungę su “kulokais” prieš Sta
liną.

Savo kaltinimams paremti, 
“Pravda” priveda dešiniųjų 
lyderio, Smirnovo, kalbą, ku
rioj Smirnovas pasakęs, jogei 
dešinieji reikalaują ne tik, kad 
“nep” [naujoji ekonominė po
litika] butų tęsiama toliau, bet 
ir kad ji butų daug plačiau 
praplėsta ir didesniame mašta
be, nekaip buvę Lenino lai
kais.

Pilsudskiui ne kaip vyk
sta kabinetas lipdyt
VARŠUVA, kovo 28.—Len- 

kų diktatoriams broliui, Jonui 
Pilsudskiui, naujas kabinetas 
sudaryt nekaip sekasi. Jis pa
reiškė, kad jeigu jam pasisek
sią, jis paleisiąs seimą ir pa
skelbsiąs niaiujus rinkimus.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir vi
dutiniai vakarų ir žiemių va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo, 
tarp 270 ir 400 F.

šiandie saulė teka 5:40, lei
džiasi 6:11. Mėnuo teka 5:39 
ryto.

t

Britu parlamentas 
pritarė paskolai be

darbiams padėti
LONDONAS, kovo 28.—Par

lamentas šiandie priėmė rezo
liuciją, kuria vyriausybei laid- 
žiatna imti tik 50 milijonų do
lerių paskolos bedarbiiams pa
dėti einant nedarbo apdraudos 
Įstatymu.

Pernai 1,119,399 asme
nys išplaukė iš New 

Yorko svetur
NEW YORKAS, kovo 28.— 

Ne\v Yorko uosto vyriausybės 
paskelbtomis žiniomis, praei
tais 1929 metais per New Yor
ko uositą išplaukė į svetimus 
k rast us 1,119,399 pasažieria i. 
'lai yra 22>457 daugiau, ne
kaip 1928 metais.

Morfinistų maištas; 12 
pabėgo iš sanatorijos
EVANSVILLE, Ind., kovo 28. 

— Hollingerio sanatorijoj, ne
toli Newberry, pači jen tai mor
finistai pakėlė riaušes ir per 
dvi valandas ' terorizavo įstai
gos valdininkus ir taima-u to
jus. Dvylika morfinistų suge
bėjo pabėgti, o trys riaušių 
vadai, jų tarpe viena moteriš
kė, buvo suimti.

Banko uždarymas dėl 
$285,000 trukumo

NORTHĮAMPTON, Mass., ko
vo 28. — Valstijos bankų re
vizoriai uždarė čia Hampshire 
County Trusit banką, suradę, 
kad trūksta $285,000.

Del išlaikvojimo yra kaltina
mas taupi nių skyriaus vedėjas 
H. B. Newcomb. Dcpozi toriai 
nenukentėsią.

Komunistų kongresas
negali naudotis paštu

MANILA, Filipinai, kovo 27 
— Filipinų vyriausybė užgy
nė čia komunistų proletarų 
kongresui naudotis paštu. Vy
riausybė įsakė taipjau konfis
kuoti dviejų dešimčių komu
nistų lyderių asmeninę kores
pondenciją ir siųsti ją j nepri
statytų laiškų ofisą.

ISako, kad keletas pašto vy
riausybės konfiskuotų laiškų 
parodą, jogei Maskva siunčiant 
pinigų tam tikriems Filipinų 
legislaturos nariams komunis
tinės propagandos reikalams.

PEORIA, III., kovo 28. — 
šovęs sau į galvą nusižudė čia 
plačiai žinomas gydytojas Dr. 
N. Y. Cosby, 63 melų amžiaus.

Naujas suėmimas.

KAUNAS, kovo 10. [LŽ.]. 
— Praloto K. Olšausko byloje 
padaryta naujas suėmimas; su-

Gaisras Japonijoje
nušlavė 700 namu
TOKIO, kovo 28. — Kilęs 

Komaitsumašy, žiemių vakarų 
Japonijoj, didelis gaisras su
naikino septynis šimtus namų, 
padarydamas, kaip apskaičiuo
ja, apie milijoną jenų (500 tūk
stančių dolerių) žalos.

Rotušė, policijos stotis ir mo
kyklos taip pat sudegė.

Gaisrininkų mašinai apvir
tus buvo vienas gaisrininkas 
užmuštas, o trys kiti rimtai 
sužaloti.

Priėmė bilių pašti
ninkų darbo valan

das sutrumpinti
WASH1NGTONAS, kovo 28.

Atstovų binto komisija paš
to reikalams priėmė Kendallio 
bilių, kuriuo numatoma pašto 
tarnautojų darbo laiką sutrum
pinti iki 41 valandų savaitėje.

Einant bilium pašto tarnau
tojai šeštadieniais dirbtų tik 
keturias vadandas. Jei kartais 
tektų dirbti daugiau kaip nor
mali laiką, tarnautojai butų 
ekstra atlyginami.

Geografijos Draugijos 
medalis Eckeneriui

WASHINGTONAS, kovo 28.
Nacionalinė Geografijos 

Draugija įteikė specialų auk
so medali l)-rui Hugo Ecke
neriui, kuris dirižabliu Graf 
Zeppelin padarė kelionę aplink 
pasaulį.

IMedaljio įteikimo ceremoni
jose dalyvavo 26 valstybių di
plomatei, kabineto ir kongreso 
nariai ir daugelis kilų žymių 
asmenų.

PAT-o pranešimu, lenkų vy
riausybe leidus Lietuvos ba’t- 
gudžių katalikams laikyti Vil
niuje suvažiavimą, kuriame 
busiąs suorganizuotas nuolati
nis komitetas tiems 'balt gūdžių 
gyventojams atstovąuti.

imtais pik Adomas Valadka, 
dirbęs kanalizacijos darbus 
Kaune.

Jo suėmimo priežastys esą 
v • sios:

Kalėjimo .ka<pelionas kunigas 
Jarulaitis Vyriausiame Tribu
nole esą pareiškęs, kad kaž 
koks kriminalistas Žebrauskas, 
ailliekąs dabar kalėjime baus
mę, pranešęs, kad 
Ustjanauskienę nužudęs... len

kų karininkas
,poručnikas Malinauskas, kurio 
sandarbininku esą buvęs minė
tas. Adomas Valadka.

Bet ir Žebrauskas ne pats 
tas žinias turįs, o tiktai esąs 
jas gavęs iš kito kriminalis
to, kaž kokio Dobkevičiaus, ku
ris dabar sėdįs Šiaulių kalė
jime.

Dobkevičius esąs plėšikas, 
šis amatas jį išvedžiojęs po 
plačias apylinkes. Esą jis lan
kęsis ir Lenkijoj. O ten jis 
susitikęs su poručninku Mali
nausku, kuris ir papasakojęs 
esą jis esąs Birštono įvykių 
geroj u s...
Malinausko romanas su Ust- 

janauskiene,
kaip pasakojąs plėšikas Dob
kevičius, esąs toks: Malinaus
kas prieš karą Kaune buvęs 
gaisrininku ir susimylėjęs su 
Ustjanauskienę.

Malinausko meilė buvusi tiek 
didelė, kad jis negalėjęs pakel
ti Ustjanauskienės santykių su 
.pralotu Olšausku, ir pavidulia- 
vimo stumiamas atvykęs Lietu
von ir Usitjanauskienei atker
šijęs... čia jis susiėjęs su ban
ditu Valadka, kuris už HMM) 
litų sutikęs Malinauskui pa
dėti.

Atlikęs baisų darbą, Malinau
skas vėl sugrįžęs Lenkijos ka
riuomenėn.

Suimtas Valadka pareiškęs: 
“tai Žebrausko darbas”.

Esą Žebrauskas turįs ant jo 
pyktį ir kur galėdamas jį pri- 
kišąs. Tai jau esąs devintas 
jo painiojimas.

Dabar esą pradėta tardy
mas — Valadkos ir Dobkevi
čiaus, kurio tardyti į Šiaulius 
nuvykęs krini. policijos virš. 
BudreviČius.

•

Spėjama, kad tai ilgai ne
užtruks ir Vyr. Tribunolas by
lą galėsiąs svarstyti apie ba
landžio 24 dieną.
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KORESPONDENCIJOS
Toronto, Ont

Jaunimo Sąjunga

kios organizacijos, kur jūsų 
vaikai reikalingi prigulėti.

Gerai žinot, kaip pirmiaus 
Jaunimo Sąjunga stovėjo, da
bar kas kart žemyn eina. Ma
tomai, stengiasi kuogreičiausiai 
ją pribaigti. Be to tai nebus, 
nes yra pakankamai narių, ku
riems rupi jaunimo gyvavimas 
ir ateitis. Aš manau, kad ir 
toliau pasistengs ją tose pačio
se

Paieškojimas Nr. 27 Kas ką sako

Kovo* 23 d. Jaunimo Sąjunga; 
buvo surengusi paskaitą—disku
sijas tema Jaunimas ir jo idea
las. Antra, tikybos klausimu. 
Referavo vietiniai Jaunimo Są
jungos nariai. Patartina dau
ginus tokių paskaitų; įtik biskį 
giliaus klausimu reikėtų gvil
denti, kad nepasistatyti savęs 
ant juoko.

Kovo 24 d. įvyko minėtos 
Sąjungos mėnesinis susirinki- i 
mas. Tvarka buvo gera, bet 
priėjus prie neužbaigtų reikalų 
punkto, kilo truputį nesusipra-1 
timų. Jaunimo Sąjunga dėl sto-1 atsikvietė merginą iš Lietuvos, 
kos laiko nebuvo ligi šiam lai- i Atvykstančias pas vaikinus 
kui pasiskyrusi organo 19301 merginas Kanados didmiesčiuo- 
metams. Kadangi salę susirin- se ant stočių pasitinka minyš- 
kimams gaunam tik ligi 5 vai. i kos, ir jeigu nėra artimų glo- 

tad kautais tenka kai ku-’ bėjų ateivei merginai, tai jos 
1 sekančiam laiko merginą savo globoje ligi

Susirinkimo pi r-; apsivedimui arba lanko į gyve
namą. Mnėtas vaikinas 

ną savaitraštį ar dienrašį, vien-' buvo pasiėmęs pas save mer- 
balsiai buvo nutarta, dienraštis, gaitę. Kadangi Toronte yra 
Tuomet Toronto pulrumio tech- susitvėrusi lietuvių parapija, 
nikas kartu ir gudriausias orą- j tai jaunavedis nudrožė pas vie- 
toriuš pareiškė, kad Sąjunga Į tos kleboną, kad duotų jiems 
turi savo arganą “Laisvę” ir 
negali būti kitų kokių ten ski- 
rimų. Bet nariai mažai kreipė 
domės į jo nuplyšusią giesmę, 
išskyrus porą, pasekėjų.

Balsavimui buvo patiekta 
črys dienraščiai: Laisvės, Nau
jienos ir Vilnis. Balsus skai
tė revizijos komisija—Stukas ir 
Follerta. Suskaičius už “Lais
vę” balsus, kažkodėl pas Stuką 
dviem balsais buvo daugiau, ne
gu pas antrąjį. Pirmininkas 
siūlė antrą kartą balsuot, irgi 
tas pa'ts įvyko. Tik treti kar
tą balsuojant abiejų balsai su
liko. Kada buvo balsuojama už 
“Naujienas”, tuomet jau ketu
riais balsais neatatiko, nes Stu- 
ko buvo vienu 
regu už “Laisvę” 
trimis daugiau už ‘ 
sus. Tris sykius balsavo ir pas 
Stuką vos vienas balsas užau- j kad eitų kasti skiepą už davi- 
go, kas buvo tiek už vieną irimą šliubo. Užklausė taip pat, 
už antrą. Reikia pasakyti, kad j kur imsią šliubą. Jaunieji pa- 
Stukas yra gudrus vyras, nes' reiškė, kad protestonų bažny- 
buhal'teriją gerai žino, bet balsųjčioj. Kunigas pranešė minyš- 
skaitymui, tai pirmininkas nu-1 koms, kurios tuojaus pribuvo ir 
rodė, kad skaičiuodamas turi i prašė, kad eitų imti šliubą šv. 
abu nariai rev. kom. kartu dur-1 Pranciškaus bažnyčioj dykai, 
ti i krutinę balsuojančiam na-1 Kuomet nuvažiavo šliubo imti, 
riui ir rėkti, viens, du ir t.t. Ka- tai pareikalavo, kad jaunieji ei- 
da buvo perbalsuojami abu dien-1 tų išpažnties. Jaunoji savaitę 
raščiai, 'tik tuomet pasirodė I laiko pagyvenusi anglų kalboje 
Follerto teisingai suskaityti bal- nči žodžio nesupranta, gi mini- 
sai, su kuomi ir Stukau sutiko, mos parapijos kunigai yra vie- 
Tokiu budu, “Naujienų” dien- ■ tiniai kanadiečiai, kurie tik ang- 
raštį pasiskyrė Jaunimo Sąjumflų kalbą vartoja. Tuomet kle
ga už organą. Nors Stukas nu-; bonas išpažinties ceremonijas 
balo ir žvairavo ant ki'tų narių,; sutvarkė kitaip, liepė jaunąjai 
bet turi ačiuoti 
pirmininkui už' išmokinimą I žinti per piršlį.
skaitliuoti. 1 duodavo klausimą piršliui ang-

Dabar Stukas per žiemą ima 11V kalboje, piršlys klausdavo 
technikos pamokas “pcolruimy”. I lietuvių kalba, gi jaunoji spaus- 
Yra puikiausiai žinančių, kad i davo tiek kartų ranką klebonui, 
S tukas pirmiaus nei nesvajojo, kiek kartų klausiamą nuodėmę 
tapti komunistu; gi Toronte jis ; Papildė.
yra jų šulu. Mat, kaip ką ge-1 Buvo tokių klausimų, kad ir 
rai iškolioja per “Laisvę”, tai piršlys nesuprato, 'tuomet kas 
dešimtinę duoda jo užtarėjai i Jam į galvą. įlįsdavo, to klausė, 
'tęsimui “mokslo”. I Po išpažinimo per piršlį gavo

Stukas turi labai šaltą liežu- s išrišimą ir šliubą. Iš malonės 
vį, kaip jis pats šakosi, nes jei- į davė kunigui 5 dol. 
gu Maskvos davatka pagiria jį. i Matomai, musų klebonas nori 

iškolioja prie1 pavirsti į caruką, kad be jo 
ką. Bet maitosi; leidimo nej žingsnio nieks ne

užbaigus tuos i žengtų, nes žada išrišimo nc- 
Gal turės va- i duoti. Tik tuos mulkina viso- 

žiuot ant faunų kvotimus lai- i kiais gražiais prižadais, kure 
kyt, karvių melžti. I kasa veltui skiepą. Matomai,

Labai butų gaila, bet aš tai Jis mano, kad tai 19 šimtmečio 
patarčiau, nes jeigu toki gui-1 
valai išsidangintų, 'tai butų la
bai pageidaujama. Kodėl gi jie 
iš Jaunimo Sąjungos nori pada-jALDLD tvėrėjo name. Klebonas 
ryti komunistu lizdą? 
turi literatūros dr-ją. 
jų nepersekioja, ir gal 
laisvai veikti, 
kitiems' trukdyti darbą, v C

vėžėse išlaikyti.
—Narys.

Toronto, Ont
Dar vienas diktatorius

Gyvenantis' Toronte vaikinas

vak., tad kautais tenka kai ku- bėjų ateivei merginai, tai jos 
rie dalykai atidėti sekančiam laiko merginą savo globoje ligi 
susirinkimui.
mininkui pasiūlius skirti orga namą

kad Sąjungai tos kleboną, 
šliubą. Klebonas’ Baronas užsi
prašė 35 dol. Vaikinas pareiš
kė, kad 15 dol, duosiąs, daugiau 
neturįs, nes nedirba. Vienok 
parapijos vadovas nenusileido. 
Tada jaunasis pareiškė, kad 
šliubą gausiąs bile bažnyčioje 
ir išėjo. Kunigužis pradėjo 
lakstyti po aplinkines bažny
čias, k. t. šv. Marijos ir lenkų, 
kad minėti klebonai neduotų 
šliubo, nes jam biznį sugadintų. 
Tąsyk vaikinas nuėjo pas pro- 
testonų kleboną. kad duotų 
jiems šliubą. Tasis sutiko duo
ti šliubą už 10 dol.

Kunigužis, rinkdamas aukas 
kasymui ir taisymui bažnytinio 
skiepo, pasakojo visiems, kad 

balsu mažiau, be jo leidimo niekas negali ap- 
, gi antrojo sivesti kitur, kaip tik pas jį. 
‘Laisvę” bal- Bekalėdodamas aplanke ir jau

nuosius, siūlydamas sąlygas,

dienotvarkės paimti klebono ranką ir išpa-
Klebonas už-

mirė

Deliai

kylyje, giedojo “Pulkim amt ke
lių”. Laisvųjų pažiūrų žmones 
juokiasi ir šiandien kaip jis 
“gerba” bažnytines' pareigas, 
nors parapijonus mulkina.

Tai, matom, parapijonai, kaip 
jis gerbia mumis, darydamas iš 
musų centų pragyvenimą.

Mirusių skaičius

Bėgyje 2 su puse mėn.
keturi jauni vyrai. » Sausio pa
baigoje mirė P. Siaurukas. Mirė 
staiga. Į Kanadą atvyko prieš 
karą, paliko žmoną ir du vai
ku. Vasario mėn. rastas mirš
tantis prie gelžkelio J. Dirižaua- 
kas. Nugabentas į General 
Hospital mirė. Būdamas gir
tas, susipešė su rusais, kurie 
perplovė rankos gyslą,
didelio kraujo nubėgimo rastas 
mirštantis. Kaltinamas vienas 
rusas ir dvi lietuvės, Selve&tra- 
vičienė ir jauna mergaitė S. 
Sniežkaite. Kanadoje išgyveno 
iris metus. Nevedęs. Pradžioje 
kovo mirė General Hospital J. 
Imbrasas. Ligoninėje gulėjo 
keletą savaičių. Mirties priežas
tis,— kaujo užnuodijimas. Ka
nadoje gyveno 2 metu. Neve
dęs. Šią savaitę toje pat ligo
ninėje miė J. Urbonas inkstų li
ga. Kanadoje išgyvenęs 2 metu; 
irgi nevedęs.

Darbai
Pereitą žiemą. Toronte siautė 

didžiausia bedarbė. Dauguma 
buvo išvažiavę dirbti į miškus, 
bet apie 15 kovo visus iš girių 
paliuosavo. Tad visi traukė vėl 
į didesnius miestus, kol pava
sario darbai prasidės ant gelž- 
kelių, uostų ir 1.1. '

Kadangi mieste> šiaip buvo 
pilna bedarbių, tad nors jau ir 
kovo mėn., bet. šapų pakilimo 
nėra ir statybos darbai tose pat 
vėžėse, kaip ir žiemą. Tokiu 
budu suvažiavus iš girių darbi
ninkams, bedarbių skaičius žy
miai padidėjo.

—Pilypas Vempta.

Toronto, Kanada
Ši d la ves “ubagai” kraustosi 

Kanadą

Visai nesuprantama dėl ku
rių priežasčių Šidlavos “ubagai”

tai jis puikiai 
publikos bent 
liūdnos dienos, 
visus mokslus.

pradžia.
Be to musų klebonas lankėsi 

ant vienų krikštynų, kas įvyko

Rodosi, parapijonus išvadino asilais, 
nieks nieko nesuprantančiais ir labai 
labai. SY^' laisvų pažiūrų asmenis. 

Kam jus turit pareikšdamas, kad jei jam su 
Gerai 'tokiais žmonėmis prisieitų dirb- 

žinot Jaunimo Sąjungos įstatus ti. tai būt kas kita (aš, sako, 
tuomet su savo asilais jokiu budu ne

galiu susirokuoti). Matomai, no- 
tad eikit sau lauk, nes ir nepa- H prisirašyti prie ALDLD. Jis 
geidaujami visi seniai prie to- dar labai gražiai krikštynų po-

ir vadovaukitės jais 
viskas bus gerai. Nenorit,

Šie asmenys gyveną Ameri
koje yra ieškomi:

Petkus-Petkevičius, Feliksas. 
Kilęs iš> Pužų k„ Nemakščių 
vals., Raseinių apskr. Vedęs su 
Ona Mllašaite. Gyveno Balti- 
more, Maryland.

Pobedinskis, Jonas. Kilęs iš 
Gustonių k., Naujamiesčio vai., 
Panevėžio apsk. Nekurį laiką 
gyveno Liepoj u je, ir iš ten 1904 
m. išvykęs į Chicago.

Pukinskis, Feliksas. Kilęs iš 
Gadunavo m., Telšių vai. ir aps. 
Gyveno kadaise Chicagoje.

Pupsta, Antanas. Kilęs iš 
Šiaulių k., Kelmės vai., Rasei
nių aps. Gyveno kadaise Water- 
bury, Conn.

Raubai. Ignas ir Ona. Kilę iš 
Godelių k., Platelių vai. Gyveną 
Chicagoje.

Rumbutis, Teofilus. Kilęs iš 
žem. Kalvarijos. Gyvenoi Chica
goje.

Aukščiau išvalyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Rm. 1032 608 So. Dearborn St.

Chicago, Illinois.

Dr. Graičiunas sako: Ką jus 
manote, kad Pennsylvanijog 
jurgiai valgo Susivienijimą, o 
nariai laižo jiems batus? O aš 
sakau: Koks čia skirtumas, jei
gu Susivienijimą valdytų Čika
gos jurgiai? Skirtumas’ butų 
toks, kad Susivienijimui tuojau 
pritruktų pinigų.

Krukonis sako: Karai pasau
lyje tik tuomet pranyks, kai 
nebus gatvėje nė vieno policis- 
to. Kai dėl policininkų įtakos 
į karus, tai aš nesu šiur. Ir 
šiandie Čikagoje sunku užtikti 
policininkus gatvėje. Mat, jie 
dažnai kur nors šildosi. O karų 
Čikagos gatvėse ne stoka.

Komisarų gazieta vis prikerk- 
davo prie kiekvieno sakinio 
“Grigaitis, Grigaitis” ir dar

Škotija
Naujas laikraštis

Vasario menesį pasirodė Ško
tijos lietuvių tarpe naujas laik
raštis užvardintas “Naujas Lai
kas”, kurį pasiryžo leisti tikką 
atgijusi “šviesos Draugija”. Ta 
draugija, per keliolika metų bu
vo užmigusi. Laikraštis žada 
būti beparty viskas, tautiškai 
istoriškas ir paveiksluotas. Tu
rįs tikslą, žadinti jaunimą, kad 
neištautėtų. Tuo tarpu leidė
jai sakosi leisią tik mėnraštį 
15-kos pusi, didumo. Kaina: vie
nas litas arba 6 penai numeris.

“Naują Laiką” pasiėmė reda
guoti p. p. P. Bancevičius ir J. 
Steponauskas. Laikraščio turi
nys : pusė lietuviškas, pusė ang
liškas; talpina 15-ką paveikslė
lių. Atrodytų neperblogiausia. 
Tik nekaip sutvarkyti raštai ir

nešdinasi iš Lietuvos į Kanadą, zeceriškų klaidų randasi nema- 
Juk, rodos, Lietuvos žmoneliai 
duosnųs ir almužnų nesigaili.

Vienas iš tokių “ubagų” ran
dasi ir Toronte. Jis atmintinai 
išmokęs Šv. Jobo ir Marijos 
giesmes ir kasdien sėdėdamas 
“pulruimyj”, kampas Queen ir 
Palmerston gatvių (kur sako
ma dūliai geroi oro ir kirvis ore 
pakabintas nekristų) tas gies
mes gieda; o “Laisvė” ir “Vil
nis” jam turavoja. Nors ‘idė
jos” draugai jam “dešimtinę” ir 
atiduoda (kaip kad žmonės sa
ko), bet vistiek mano nuomo
ne, Šidlavoj jis geresnį biznį pa
darytų.

Jokubyno “diktatui.i”

žak Bet tai dovanotina, nes 
pradžia kiekvienam yra sunki, 
—daug reikia vargo ir prityri
mo pakelti. Pasak lietuvių pa
sakymo: “Veršiu nebliovęs, jau
čiu nebaubsi”. Karti tiesa, bet 
kiekvienam pradžios darbui tin
ka. Tačiau kaip ten nebūtų, o 
geistina, kad “Naujas Laikas” 
gyvuotų ir neštų šviesą į Ško
tijos lietuvių tarpą bei užtvenk
iu banguojančias ištautūjimo 
juras.—V. J.

“Grigaitis”. Dabar ji permai
nė jau priedą ir sako “Gugis, 
Gugis” ir vėl “Gugis”. O aš 
sakau: Tavorįsčiai, gugiuokit iki 
S LA. šeimas užsibaigs. Tuomet 
vėl galėsite prie Grigaičio su
grįžti.

Fašistai sako: Mes. amerikie
čiai, neprivalome nosies kišti į 
Lietuvos fašistų valdžios reika
lus.

Aš žinau, kad Lietuvos fa
šistų valdžiai amerikiečių no
sys nereikalingos'. Jai, mat, rei
kalinga, kad amerikiečiai kištų 
dolerius, o ne nosis. Bet bėda 
ta, kad be nosies nė doleriai 
nesirodo.—Pustapėdis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra -naudingos.

Visos Knygos Už Pusę Kainos
“Lietuvos” Knygyne

Didžiausias Amerikoj lietuvių knygynas “Lietuva“, parduoda visas 
knygas kurios tiktai randasi kataloge už pusę kainos. Kai kurios 
knygos gaunamos už dar pigiau negu puse kainos, šitas knygų nu- 
piginimas tesis tiktai iki Balandžio-April 30, 1930. Geriausia proga 
Amerikos ir Kanados lietuviams dabar pirktis knygas. Tokio knygų 
nupiginimo dar nėra buvę. Reikalaukite tuoj naujo “Lietuvos“ ka
talogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime ir kai kuriuos kitus paaiš
kinimus. Kataloge yra apie 1500 skirtingų knygų — rasite didesni 
knygų pasirinkimų negu kitur. Reikalaukite katalogo šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”,
3210 SO. KALSTEI! ST„ CHICAGO, ILL.

Velniai žino, kas per žmogus 
tas Jokubynas. Jis nepaprastą 
galybę turi, tiesiog magi kas'.

Štai kad ir toks pavyzdys: 
vieną kartą, jis sugalvoja ir iš
kerta tokį šposą; pasišaukia pas 
save Toronto komuniutų “gal
vočių” Stuką ir pareiškia 
jam:— štai — sako 16 ekzemp • 
liorų “Kanados Lietuvio”, ku
riuos Tamsta turi išparduoti 
Hamiltone.

Komunistų “galvočius” priim
damas “K. L.” žemai nusilenkė, 
švernelį ant pečių užsimetęs, 
galvotrūkčiais pasileido laiptais 
žemyn.

Po kelių dienų “galvočius” 
grįžo jau su pinigais už išpar
duotus “K. L.”.

Dabar Stukas, sėdėdamas 
“pulruimio” kampe, muša kumš
čiu į krutinę ir nuolatos kalba 
žodžius: —Mano žioplumas, ma
no žioplumas, mano didžiausia 

7“1 žčioplumas... Ir kaip aš, būda- K I 
mas karštu komunistu, galėjau 
pardavinet “K. Lietuvį”?

ApuoT

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvritęrį.

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

KUOPOS,
KLIUBAI, 

DRAUGIJOS!
Jus galite užtikrinti 
tą gero draugiškumo 
dvasią savo organiza
cijoje, surengda mos 
išvažiavimą.

Pasilinksminimai ir pramogos 
yra geriausias dalykas išmintin
gam, sveikam draugiškumui.

Važiuokite “Willett Way“, kas 
užtikrina komfortą. Puikus pasi
važinėjimas, puikus žuvies, stoi
ko ar vištienos pietus ir pasilink
sminimas dėl viso ju.su kliubo už 
prieinama ‘kainą.

Telefonuokit ar rašykit dėl in
formacijų. ,

Tel. WH1TEHALL 4417
THE

Willett Company
222 E. Grand Avenue

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

OSCAR II laivas yra didelis ir pasieks KLAIPĖDĄ be 
jokio persėdimo.

Laiko liko nedaug, norinti važiuoti tuojaus kreipkitės prie 
savo agento, dėl sutvarkymo dokumentų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.

| 1739 So. Halsted St., Chicago, III. g

Chicagos Lietuvių Ekskursija |
Lietuvių Ekskursija yra |
permainyta antScandina- ĮJQ(“į|1|| g 
vianAmencanLinijos laivo g

Gegužio 24 dieną į

(Buvusi Archer

Kviečiame kiekvieną atsilankyti Į musų naują vietą ir pamatyti garsiuosius' GRAHAM- 
PAIGE 4 spydų, greitus, gražius ir stiprius automobilius', taipjau Graham komercinius ka
rus. Jus nesigailėsite įsigiję naująjį Graham-Paige automobilių ir niekad juo neatsigerėsite.

Mes esame prisirengę duoti jums kuo geriausį patarnavimą. Jau turime pilną rinkinį 
1930 m. modelių. Taipgi turime daug gerų vartotų automobilių: Fordų, Chrysterių, Nash. 
Chevrolet ir k; t ■

Brighton Motor Sales, Ine
naujoj vietoj

3962 Archer Avė., tel. Lafayette 6666
Motor Sales, 610 W. 35 St.)

Carl Wainoris, Joseph 
Bagdonas, John Lasky, 

Peter Novak, George 
Shleivis

Parduoda, taiso ir 
aptarnauja

Graham-Paige automobilius 
ir prekibinius karus

ju.su


t
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BUDRIKO KRAUTUVĖJ

Bū

MMR

VICTOR, MODELIS 52, 10 TURŲ

TeL BouleDard 440'> Chicago

-5 
3 
J

Radio - Panatrope with Radio - Records
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BUDRIKO KRAUTUVĖ. 3417-21 SOUTH HALSTED STREET

GROJIKUS PIANAS* NAUJA KAINA, $198.00

KIEKVIENAS pirkdamas dabar sučėdys daug pinigų ant Ra- 
dio ir Pianų. Didžiausis pasirinkimas Chicagoj naujų 1930 mo
delių Radio. Atwater Kent, Brunsvvick, Majestic, Sparton, R. C. 
A. Radiolas, Victor, Bosch. Dykai gražus benčius arba liampa 
prie kiekvieno Radio. Garantuojame ir prijungiame dykai.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.
BRUNSWICK PANATROPE, RADIO ir FONOGRAFAS SYKIU 

Modelis 31.

PIANŲ BARGENAI
Upright Grand Pianas, 

už ....... .....................................
Upright French Pianas, 

už .. .........................................
Baby Grand reproducing, pianas biski vartotas, ver

tės $1200, už ............................................................
Victor Victrola su elektros motoru, vertės $250, 

už ... ...................................................................

RADIO BARGENAI
Steinite Radio, 1930 modelis, 8 tūbų, su dynamic ,,(l 

speakeriu, kaina $195, su viskuo už ..... .....$89
Brandies Radio, 8 tūbų, kaina $150, 

už .:.......................................................................$69
R. C. A. Radiola 44, v uz .....................................................................$49
Bosh sceen grid, kaina $200, 

už ..... ,...... ,............................................................. $89
Sparton, 9 tūbų, kaina $169, 

už ............................................................. ...........$95
Atwater Kent, 8 tūbų, 

už .................................. ......................................$49
R. C. A. Radiola, 30, su 10 tūbų 

už ...... '.................................................................$79
Richley, 9 tūbų, 

už .........................................................................$79

$89 
$48 

$375 
$59

Užlaikome dideli pasirinkimą Grand Pianų ge
riausių išdirbysčių. Atsilankykit i musų muzika- 
lę krautuvę dėl naujų rekordų, volelių ir gaidų.

V T D A | Budniko Radio 2 valandos, N e deltomis 
į\ I II Iš Stoties W. C. F. L., 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 po pietų ir nuo 3 iki 

4 valandos po pietų.
Dalyvaus artistai: VANAGAITIS, OLŠAUSKAS, SABONIS, SAURIS ir 

BUDRIKO RADIO ORKESTRAS
MAJESTIC MODELIS 102, 

RADIO ir FONOGRAFAS sykiu

3417-21 South Halsted Street



i NAUJIENOS, Chicago, H 
—■ — .

šeštadienis, kovo 29, 1930

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Hahted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas i
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide oi Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered aa Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the ect of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujiem” 
Bendrovė. 1789 So. Halstad 9t., Chi- 
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Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams   - . —- $8.00
Pusei metu ...........  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1*50
Vienam mėnesiui .........._____  .7b

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija 8c
Savaitei ... .........   18c
Minėsiu!_____ ___ ________ L 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _—...________ $7.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams __________ 1*75
Dviems mėnesiams___________ 1.25
Vienam mėnesiui - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams......................... $8.00
Pusei metų_ ____ __ _____— 4.0#
Trims mėnesiams —--------- 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

UŽDAROMI KALĖJIMAI

Anglijoje per eilę pastarųjų metų taip sumažėjo 
prasikaltėlių skaičius, kad daugelis kalėjimų pasidarė 
jau beveik tušti. Kad valdžiai nebūtų bereikalingų iš
laidų, užlaikant tuos kalėjimus, tai ji sumanė kai ku
riuos jų išnuomoti arba parduoti, ir ant jų sienų iš oro 
pusės tapo uždėta iškabos: “Kalėjimas parduodamas ar
ba išnuomojamas pigia kaina.”

Nedaug kur tenka pamatyti tokių nepaprastų iš
kabu !

Kitose šalyse kalėjimai yra didinami ir nauji sta
tomi. Ne vienoje šalyje, pritrukus vietų prasikaltėliams 
paprastuose kalėjimuose, steigiama “koncentracijos 
stovyklos” (kaip, pa v. Varniai Lietuvoje) arba paše
riama kalinių apgyvendinimui tam tikros salos (Solov- 
kų salos Rusijoje, Lapari salos Italijoje, ir t. t.). O 
Anglija savo kalėjimus uždarinėja.

Dvi priežastys daugiausia prisidėjo prie to, kad 
toje šalyje sumažėjo kriminalizmas, nežiūrint didelio 
pramones krivio ir didelio skaičiaus bedarbių. Anglija 

yra labai laisva. Ji nebando įstatymais varžyti žmogaus 
gyvenimą, <aiu <ad daro dtos šalys, kur žmonėms įsa
koma, ką jie gali gerti arba valgyti, o ką/ negali, kurio
mis valandomis leidžiama vaikščioti, o kuriomis ne, ku
rioje policijos nuovadoje reikia “užsimalduoti”, atva
žiavus iš kito miesto, arba kokius dokumentus reikia 
turėti kišeniuje, keliaujant geležinkeliu.

Anglijos įstatymai draudžia žmogui daryti tiktai 
tą, kas yra kenksminga kitam žmogui, t. y. vogti, už
mušti, apgauti ir t. t.; o šiaip į asmens gyvenimą jie 
nesikiša. Bet ypatingai Anglija yra pagarsėjusi savo 
politine laisve. Kiekvienas gyventojas tenai turi teisę 
priklausyt kokiai jisai nori partijai, kalbėt, rašyt, kny
gas arba laikraščius leist, susirinkimus lankyt ir val
džią kritikuot. Del suvaržymo politinio veikimo tose 
šalyse, kur viešpatauja despotizmas (pav. bolševikiš
koje Rusijoje, fašistiškoje Italijoje, tautininkų slegia
moje Lietuvoje), kyla daugiausia konfliktų tarpe pilie
čių ir valdžios. Kalėjimai būna prigdudžiami “politiniais 
prasikaltėliais”; o kur despotai yra visiškai sužvėrėję, 
tai tie “prasikaltėliai” būna net baudžiami mirtim.

Anglijoje tokių dalykų nėra. Žmogaus laisvė tenai 
yra branginama, ir kalėjimo bausmės už politiką tenai 
šiandie yra negirdėtas dalykas.

Bet nuostabu, kad ir paprastų kriminalistų — va
gių ir žmogžudžių Anglijoje dabar tiek maža, jogei ka
lėjimai stovi pustuščiai. Rimti žmonės, kurie tyrinėjo 
šitą klausimą, sako, kad kriminalizmą Anglijoje suma
žino daugiausia socialinė apdrauda, t. y. apdrauda nuo 
nedarbo, senatvės pensijos, apdrauda nuo ligos ir kiti 
įstatymai, kuriais neturtingi žmonės apsaugojami nuo 
nelaimės ir užtikrinama jiems rytojus. Ir, be abejonės, 
ši nuomonė yra teisinga. Tik pagalvokite, kas butų, jei
gu Anglija šiandie neturėtų nedarbo apdraudos: kur 
dingtų jos pusantro miliono bedarbių su žmonomis ir 
vaikais, kuomet jie negautų pašalpos iš valdžios?

Atžagareiviai ir tamsuoliai dažnai pasako, kad be
darbių šelpimas “tvirkina” darbininkus, “veisia tingi
nius”. Bet tikrumoje yra visai priešingai: kai darbinin
kai yra apdrausti nuo nedarbo, tai jie jaučia, kad vi
suomenė jais rūpinasi, ir jie susilaiko nuo tokių žinks- 
nių, kuriuos visuomenė smerkia.

Jeigu piliečių laisvė ir socialinė apdrauda tiek Su
mažino Anglijoje kriminalizmą, kad tenai jau siūloma 
pardavimui kalėjimai, tai kriminalizmas visiškai turės 
išnykti tokioje visuomenės santvarkoje, kurioje nebe
bus kapitalistiško išnaudojimo.

dies partija”, bet iš tiesų ji yra stambiojo biznio parti
ja. Ši partija, gindama kapitalo interesus, nuolatos 
priešindavosi tiems socialdemokratų sumanymams, ku
rie būdavo naudingi darbininkams; o demokratai su 
katalikais kartais paremdavo vieną pusę, kartais antrą. 
Galų gale būdavo surandamas koks nors kompromisas, 
kuris duodavo galimumo valdžios partijoms susitarti ir 
toliaus vesti krašto reikalus.

Koalicija laikėsi dėl to, kad toms partijoms, iš ku
rių ji buvo sulipdyta, rūpėjo apginti respubliką nuo 
monarchistų, fašistų ir komunistų ir iškovoti kraštui 
tvirtesnę tarptautinę padėtį.

Muellerio kabinetui pasisekė išsiderėti iš Santar
vės valstybių, kad butų palengvinta Vokietijai karo re
paracijų našta. Tai buvo atlikta priėmimu vadinamojo 
Youngo plano, kuriuo bus pakeistas Dawes’o planas. 
Prieš kelioliką dienų tą Youngo planą patvirtino didele 
balsų dauguma Vokietijos reichstagas, ir kai reichsta
ge šis dalykas praėjo, tai buvo a'išku, kad koalicinė val
džia svarbiausią dalį savo misijos jau atliko ir, neilgai 
trukus, joje įvyks atmainų.

Ir iš tikrųjų, vos tik buvo pabaigtas reparacijų 
klausimas, kaip ginčai valdžioje pasidarė aštresni ir jie 
sugriovė koaliciją,. Muellerio kabinetą pakrikdė nesusi
taikymas tarp socialdemokratų partijos ir “liaudies 
partijos” dėl finansinio valdžios programo. “Liaudies 
partija” pareikalavo, kad butų sumažintos sumos be
darbių šelpimui, idant išvengus deficito valstybės biu
džete; tuo gi tarpu socialdemokratai griežtai stojo už 
tai, kad nedarbo apdraudos fondas butų neliečiamas. 
Nei vienai, nei antrai pusei nenusileidžiant, pasiliko tik 
viena išeitis valdžiai tai — rezignuoti.

Kuo šis krizis pasibaigs, sunku numatyti. Parla
mentinė padėtis Vokietijoje yra kebli. Socialdemokra
tai turi daugiausia atstovų reichstage, bet daugumą jie 
gali sudaryti, tiktai priimdami i talką bent tris buržu
azines partijas. Tokia kombinacija gyvavo iki šiol, bet 
ji suiro. Tuo gi tarpu vien tik iš buržuazinių partijų 
sudaryta valdžia, taip pat vargiai galėtų būt pastovi, 

kadangi tarpe tų partijų yra monarchistiškų ir respub
likoniškų.

Jei nepavyks suorganizuoti naują kabinetą, kurį 
remtų parlamento dauguma, tai turės įvykti visuotini 
rinkimai, kurie pakeis reichstago sąstatą.
t*. IJ_■!-e-RJSBSSBMSHS-SMe-SSB-SSS-S.■"■■gHLM—r-  MBKSB-

Badas Kinijoj
Kinija pergyvena baisią trage

diją. —Iki d u mirė šeši milio- 
rcai žmonių. — žmonės slan
kioja lyg šešėliai. —Maitinasi 
medžių žieve ir šaknimis. — 
žemės drebėjimas. — Clarko 
Raportas. —žmonių apstinga
mas. —Sausra ir nederlius.— 
Kas dedasi Landasvv’o mies
te.

ATSISTATYDINO VOKIETIJOS KABINETAS

Vokietijos koalicinė vyriausybė, kurios priešakyje 
stovėjo socialdemokratas Mueller, įteikė respublikos 
prezidentui rezignaciją.

To buvo galima laukti. Tarpe partijų, iš kurių su
sideda Vokietijos valdžia, jau seniai ėjo aštri kova. 
Stambiausioji tų partijų yra socialdemokratai, kurie 
gina darbininkų reikalus. Kitos dvi partijos — demo- 
kratai ir katalikų “centras” — atstovauja mišriam ele
mentui: smulkiems biznieriams, ūkininkams, darbinin
kams, valstybės tarnautojams, dvarponiams ir profe
sionalams. Ketvirtoji valdžios partija vadinasi “liau

Kinija šiandien pergyvena 
vieną baisiausių tragedijų. Ba
du miršta ne šimtai, ne tūks
tančiai, bet milionai žmonių. Ir 
pasaulis žiuri i visą tai pro 
pirštus. Net Amerika, kuri vi
suomet pasiskubindavo nelaimūs 
ištiktiems žmonėms ateiti Į pa
galbą, šį kartą beveik nieko ne
daro. Tai todėl, kad amerikie
čiai, bendrai imant labai mažai 
težino apie tą pasibaisėtiną ba
dą, kuris dabar siaučia Kinijoj.

Ta baisi tragedija vystosi ant 
plačios skalūs. Ji yra apėmusi 
šešias provincijas, kuriose gy
vena maždaug 30,000,000 žmo
nių. Dviem atvejais badas ap
lankė tas provincijas ir nuvarė 
j kapus apie šešis' milionus žmo
nių. Vadinasi, badu ten mirė 
beveik tiek gyventojų, kiek tu
ri New Yorko miestas. Ir galo 
vis dar nesimato. Pas bado nu
kamuotus žmones mažai beliko 
atsparos. Pradėjo platintis vi
sokios limpamos ligos’, kurios 
kas dieną šimtus žmonių nuva
ro i kapus.

William Randorf sako, kad 
ten žmones krinta, kaip rudens 
laiku lapai, šimtai jų miršta 
kas dieną. Gyvieji, lyg kokie 
šešėliai, slankioja iš vienos vie
tos į kitą. Jie ieško maisto. O 
surasti maitsą labai sunku. 
Sausra išdegino viską, —ir žolę 
ir javus. Nieko kito negalėda
mi surasti, žmonės maitinasi 
medžių žieve ir šaknimis. Kai 
kuriose vietose nuo visų me
džių yra nulupta žievė. Visur 
matosi gilios duobėj, kurios ta
po iškastos beieškant šaknų.

Tai iš vienos, tai iš kitos vie
tos pranešama ir kanibalizmo 
atsitikimų. Tėvai parduoda sa
vo vaikus, nes negali jų išmai
tinti. Ir parduoda visai pigiai. 
Desūtkai tūkstančių vyrų ir mo
terų nustojo visokios vilties. 
Jie jau ir verkti nebegali. Tai 
tikri nabašninkai, kuriuose dar 
laikosi gyvybės kibirkštėlė.

Bado paliestos provincijos 
yra sekamos: Shansi, Shensi, 
Kansu, Suiyuan, Honan ir Char- 
har. Tos provincijos apima 
450,000 ketvirtainiškų mylių 
žemes plotą.. Badas’ ten siaučia 
jau nuo 1928 m., kada žemes 
drebėjimas sunaikino daugelyj 
vietų javus. Apskaitoma, kad 
nuo žemes drebėjimo žuvo apie 
250,000 žmonių.

Amerikoj yra susiKuręs spe- 
cialis komitetas, kuris stengiasi 
sukelti du milionu dolerių ba
daujančių kiniečių šelpimui. Ko
miteto tikslas yra dvejopas: 
pristatyti badaujantiems mais
to, o taip pat ir sėklų, kad tu
rėjus kuo užsėti laukus. KomK 
tetas iš savo darbininkų Kini
joj yra gavęs pranešimų apie 
tenykščių padėtį. Tie praneši
mai yra labai pesimistiški. Jie 
sako, kad Kinijoj šimtai tūks
tančių žmonių turės mirti, ne
žiūrint i tai, kiek bus sukelta 
pinigų badaujančių šelpimui. O 
tai dėl tos paprastos' priežasties, 
kad keliai ten yra neįmanomai 
prastį Tai reiškia, kad labai 
sunku bus pristatyti maistą j 
bado paliestas vietas.

Vienok jeigu visų ir negali
ma bus išgelbėti, tai visgi daug 
kas butų galima padaryti tu
rint pinigų. O jų kaip tik ir 
nėra. Iki šiol tapo sukelta la
bai nedaug. Komitetas, kuris 
randasi New York (205 East 
42nd St.) praneša, jog aukos la
bai silpnai teplaukia.

Grover Clark, kuris neseniai 
aplankė bado paliestas vietas, 
sako, kad vien tik Shansi pro
vincijoj du milionu žmonių (be
veik vienas trečdalis visų gy
ventojų) mirė badu. Jis sako, 
kad tokio pasibaisėtino bado

Kinija dar nėra turėjusi nuo 
1876 m. Savo raporte Clark tarp 
kitko sako:

“Aš tik aplankiau Shensi pro
vinciją tikslu susipažinti su te- 
nykščia padėtimi. Praleidau ten 
ištisą savaitę. Ta savaite atro
dė man lyg koks tai baisus sap
nas. Beveik visi —vyrai, mo
terys ir vaikai—kuriuos suti
kau kelyj, gatvėse ir kitur, at
rodė, kad bile, valandą gali su
dribti nuo išbadėjimo.

“Nuolatinis badavimas’ juos 
tiesiog apsvaigino ir pas juos 
pasireiškia didžiausi apatija. O 
tie, pas kuriuos dar užsiliko 
šiek tiek energijos, atrodo, kad 
pragare’ yra buvę bent keletą 
kartų.

“Aš mačiau, keletą apleistų 
kaimų. Viskas rodė, kad žmo
nės’ ten kentėjo neįmanomą var
gą. Pirm apleisiant kaimą, jie 
viską pardavė, ką tik buvo ga
lima parduoti, kad gavus kelis 
dolerius maistui nusipirkti. Na
mai buvo be langų, be durų. Ir 
tokių kaimų galima užtikti dau
gybę”.

Toliau Clark pasakoja, kaip 
Sian mieste jis užtiko visą krū
vą kaukuolių. Tai buvo pėdsa
kas mirusių iš bado žmonių. Mi
rusių buvo tiek daug, jog ne
buvo galima spėti juos laidoti. 
O antra, niekas mirusiais ir ne
sirūpino, kadangi ir gyvieji 
vos kojas begalėjo pavilkti.

Nežiūrint tos pasibaisėtinos 
padėties, saužudysčių tarp ki
niečių labai mažai teįvyksta. 
Nedideli būriai išbadėjusių žmo
nių susirenka ten. kur yra par- 
davinėjama g-rudai arba koks 
nors maistas. Bet nei vienas jų 
nebando griebti maištą. Tai tie
siog netikėtina. Tą reiškinį ga
lima išaiškinti tuo, kad, bend
rai imant, kiniečiai įsitikimai 
pildo įstatymus. O antra, jie 
nepaprastai pasidarė apatiški.

Prie baisaus bado privedė ne
derlius, kuris įvyko dėl saus
ros. Per paskutinius trejus 
metus tose provincijose nebuvo 
normališko derliaus. Numatoma, 
kad ir šiais metais derlius bus 
visai menkas. Tai reiškia, kad 
badas dar labiau paaštrės.

Yra kaimų, kur neužtiksi nei 
vieno gyvo žmogaus: didelė 
dauguma gyventojų mirė, o li
kusieji klaidžioja po kraštą, ti
kėdami surasti bent kokį mais
tą. Bado apimtose srityse pi
nigai nebeteko jokios vertės. 
Visvien su jais’ nieko negalima 
daryti. Ten maisto už pinigus 
nenupirksi.

Kadangi prie dabartinių są
lygų tebus galima išgelbėti pa
lyginamai nedaug badaujančių, 
tai prisilaikoma tam tikros sis
temos. Pavyzdžiui, Lanchow’o 
ligoninė kas dieną maitina apie 
100 žmonių. Tie laimingieji 
turi specialius' tikietus, kurie 
jiems duoda galimybes gauti 
maisto. Be, to. jie yra įsilei
džiami tik tada, kai padaro 
tam tikrus ženklus. Tai savo 
rųšies apdrauda. Jei to nebū
tų daroma, tai tikietus galėtų 
kiti pavogti ir su jų pagalba 
gauti maisto.

Lanchow mieste badas yra 
labai aštrus’. Gyventojai nebe
spėja laidoti numirėlius, kurie 
yra verčiami j bendrą duobę. 
Per du mėnesiu ten tapo pri
pildytos dvi duobi, kiekvienoj 
kurių buvo apie tūkstantis la
vonų.

Tai tokių dalykų pranešama 
iš Kinijos, kur dabar siaučia pa
sibaisėtinas badas.—K. A. \

“šarmanščikas”
Sulinkęs, jau senas.

Senelis kulševo.
Būrys vaikų sekė, 

Jų akys žvaliavo.
Jis slenka, jie seka

Ir kas kam čia per būda?!..
Ant diržo nelengvas

Vargonas jo kabo.
Jis velka ir graina

Nes miršta iš bado.
—J. Krukonis.

New Ilaven, Conn.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

SLA. Reikalai
Į SLA. narius

SLA. Pildomosios Tarybos no
minacijos praėjo reikšmingai: 
musų visų remti kandidatai di
dele balsų didžiuma tapo nomi
nuoti. Bet nominacijos tai dar 
ne viskas. Nominacijomis mes 
Susivienijimo nuo pavojingų 
priešų iš Komunistų Partijos 
puses dar neišgelbėjome. Prieš 
mus stovi dar svarbesni reika
lai. Kad galutinai ir sykį ant i 
visados bolševikų pasikėsinimą 
užvaldyt musų organizaciją, pa
šalinus, mes privalome dirbti, 
ir dar kartą—dirbti!

Šiuo laiku musų svarbiausio
mis pareigomis yra šios: 1. Rei
kalaukit, kad jūsų kuopos val
dyba būtinai šauktų Susirinki
mą Pildomosios Tarybos ir de
legatų į seimą rinkimui; 2) Bū
tinai tame susirinkime dalyvau
ki!; 3) Tėmykite, kad bolševi
kai nesugaudytų jūsų balsų sa
vo kandidatams; 4) Apsižiūrė
kite. kad bolševikai neišrinktų 
savo delegatų į seimą; 5) Bal
suokite tik už čia surašytus 
kandidatus į Pildomąją Tarybą 
(jei balsuosite už keno kito per
statytus kandidatus, jie bus 
Komunistų Partijos, SLA. prie
šų kandidatai); 6) Delegatais į 
seimą išrinkite gerus lietuvius, 
SLA. patriotus; 7) Pasidarbuo- 
kit, sukelti lėšų delegatų siun
timui į seimą.

šitai atlikt privalo kiekvie- 
nas SbA. narys, gersis liet.uvis. 
Ir padarykime tai dabar. Ilgiau 
nelaukime, nes gali būti jau per- 
vėlu. Tik šitas savo pareigas 
atlikę, Susivienijimą, gerų lie
tuvių suorganizuotą ir išaugin-

nio maskvinio pavojaus išgelbč- 
sime. 1

SLA. nariai! Pabuskite! Gin
kimės' Komunistų Partijos grū
mojančio pavojaus musų gar
bingai organizacijai, Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje! Daly
vaukite kuopų susirinkimuose 
ir bendrame veikime! Balsuoki
te už gerus lietuvius! Padary
kime galą raudonąjam pavojui!

į SLA. Pildomąją Tarybą bal
suokite už šiuos garbės vertus, 
gerus lietuvius ir tų vietų užsi
tarnavusius žmones:

Prezidentu ST. GEGUŽIS, 
Mahanoy City, Pa.

Vice prezidentu A. MIKA
LAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

Sekretorių p-lė P. JURGE
LIUI®, New York, N. Y.,

Iždininku K. GUG1S, Chicago, 
III.

Dr. kvotėju Dr. E. G. KLI
MAS, Philadelphia, Pa.

Iždo globėjais: M. A. RA- 
’ GINSKAS, Plymouth, Pa.
J. JANUŠKEVIČIUS, Jr., Hart
ford, Conn.

Balsuokite už juos patys, pa
tarkite ir kitiems taip balsuoti. 
Mes aukščiau įvardytus asmenis 
rekomenduojame ir pasirašome:

J. Ginkus, J. Marcinkevičius, 
Ks. Strumskis, J. šmotelis, K. 
Mačiukas, J. G ribas, Antanas 
Janušonis., P. A. Dėdynas, J. K. 
Mažukna, Juozas Virbickas, Dr. 
J. Mešlys, J. Sekys, B. Vedei- 
ki.s, V. Suskas, S. Pileckas, 
A. M. Praškevičius, V. I*. Ba
nionis, J. šutris, Antanas J. 
šmigelskk, VI. Meškiukas, F. 

j živata.s, J. Bučinskas, P. B. Bal- 
čiukonis, Mikas Baltrušaitis, 
Kazys Mačionis, M. Kasparai- 

itis, J. H. Philip.tą organizaciją, nuo komunini-
■ — ' - —..... ■■■■ , ■

Kaip balsuoti, renkant SLA. Pildomąją 
Tarybą

žemiau parodyta oficialio Baloto forma, nustatyta dabar- 
tiniems SLA. viršininkų rinkimams, su paaiškinimais, kaip 
reikia balsuoti.

Tie SLA. nariai, kurie nori, kad jų organizacija pasiliktų 
gerose ir ištikimose rankose, balsuokite savo kuopų susirin
kimuose. taip, kaip šiame pavyzdyje nurodyta, >t. y. dėkite ant 
Baloto kryžiukus ties šiais vardais: S. Gegužis, A. Mikalaus
kas, P. Jurgeliutė, K. P. Gugis, M. A. Ragins'kas, J. Januške
vičius, Dr. E. Klimas*

BALOTAS
Balsuojant už žemiau paduotus kandidatus į SLA. Pildo

mąją Tarybą, reikia rašyti. kryželį (X) ties vardu to kandida
to, už kurį kandidatą atiduodi savo balsą.

Į kiekvieną urėdą reikia balsuoti tik už vieną kandidatą.
Ant iždo globėjų balsuok už 2, kaip žemiau pasakyta.

Einant į kuopos mitingą, kuriame įvyks balsavimai, patar
tina aukščiaus paduotą Baloto formą pasiimti, išsikirpus iš 
laikraščio.

No. 1 
Ant Pre

zidento

S. Gegužis, Mahanoy City, Pa...................
M. Bacevičius, Chicago, Ilkz ....................
Dr. A. L. G^aičunas, Chicago, III...............

No. 2 
Ant Vice- 

Prez.

A. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y................

P. J. Petronis, Chicago, III...........................

...X...

No. 3 
Ant Sek
retoriaus

P. Jurgeliutė, New York, N. Y...................

E. N. Jeskevičiutė, Brooklyn, N. Y...........

.......X.......

No. 4 
Ant Iždi

ninko

K. P. Gugis, Chicago, III...............................
B, Salaveičikas, Chicago, III........................
J. Taraila, VVaterbury, Conn.......................

.......X.......

No. 5-6
Ant
Iždo

Globėjų 
Balsuokit 

už du

M. A. Raginskąs, Plymouth, Pa................
J. Januškevičius, Hartford, Conn...............
D. G. Jusius, Worcester, Mass. ................
L. Joneikis, Lee Park, Pa...........................

.......X.......

.......X.......

No. 7 
Ant Dak- 
tr.-Kvot.

Dr. K. G. Klimas, Philadelphia, Pa. .........t
Dr. M. Palevičius, Detroit, Mich.

......... X..........

SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELĮ ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaite, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinj stovį, , 
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOŠ NAUJIENOS” daug talpina mokslines ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos”
San Martin 661

Buenos Aires. Repui). Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Musų Mikas Pet 
rauskas

Sakau “musų”, ir tikreny
bėje jis yra musų, lietuvių liau
dies, meno ir kultūros kūrėjas 
ir švietėjas. Gerb. Mikas Pet
rauskas, nuo fcavo jaunystės 
dienų, dirbo daugiausia Lietu
vos liaudžiai, rašydamas lietu
viškas operetes, dainas ir, abel- 
nai, lietuvių (muziką. Tuo pa
čiu laiku gerb. Petrauskas mo
kino chorus, solistus, tų pačių 
Lietuvos dainų ir vaidinimo 

scenoje operečių. Petrauskas 
pirmutinis, apie 25 melai at-1 
gal, pirmu kartu pastate sce
noj, Vilniuje, savo taip puikų j 
veikalą “BIRUTĘ”. Po to, ne
užilgo, jaunas, pilnas energi
jos kompozitorius, persekioja
mas rusų valdžios, turėjo ap
leisti Lietuvą ir vykti į užsie
nin.

skambanti lietuvių 
čikagiečiai

Kensington
Mite Antanas VVooibekas

kovo
Woolbe-

Kensing-
58 metų

25

Bet kad overkotas esąs 
meikeriui per didelis, lai 
tas, kurį net komunistinės 
valkos pripažįstančios.

Tapilius Įspėja ir kitus,
jie nepadarytų tokios kvaily
stės, kokią jis pats padarė ne- 
i’ipgalvojęs, — kad jie nekal
bėtų apie overkočio ilgumą.

šių-1 ant laivo. Kas pirmesnis, tas 
fa k-

kad

geresnis.
Naujienos atdaros nuo 8 ry

to iki 8 vai. vakaro kasdieną.

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

metai prabėgo, kai 
;as atvyko Į Suv.

šiaip gi viskas buvo tylu.
Petrauskas, nepaisydamas tų 

laikų sunkių aplinkybių, tuo
jau griebėsi darbo, važinėda
mas po lietuvių apgyventas ko- 
,’nniįas, organizuodamas cho
rus ir mokydamas dainuot lie
tuvių liaudies dainas, šalia to, 
jis lavijio muzikos ir dainos 
musų solistus.

Kada jis padirbėjo keletą 
metų, tai ir pasigirdo pas mus 
(langelyje lietuviškų kolionijų 
maloniai
daina ir muzika.
ir šiandie turi laimės gėrėtis 
anų laikų Miko Petrausko (su 
pagelba kitų) suorganizuota ir 
įkurta BIRUTE. Birutė yra, 
siaiky t i, musų Miko duktė, kuri 
išaugo gyva ir sveika, ir vei
kia šiandie. Taip ve, ir praei
tą sekmadieni mes turėjom pro
gos gėrėtis Miko dukters BI
RUTĖS pastatyta scenoje ope
ra, koncertinėj formoj, “Caval- 
teria Rusticana”. Vargu kas 
iš buvusios koncerte publikos 
išliko nesužavėtas tų taip pui
kiai išpildytų meliodijų. O tai 
yra paseka Petrausko pradėto 
darbo, kurį dabar 
tęsia jaunoji karta.

Gerb. Petrauskas 
sunkaus darbo, kuri
per visą savo gyvenimą, 
sakyti, sunkios gyvenimo naš
tos tapo lig prislėgtas, ir šian
die mes visi, kaip vienas, tu
rim jam išreikšti pagarbos ir 
padėkos žodį.

Bet šitas pagarbos žodis tu
rį būt paremtas realiu 
ir mes kiekvienas 2 d. 
džio, kaip 8:30 vakare, 
lome atvykti Į Lietuvių
toriją ir ten sutikti musų gerb. 
mokytoją. Kalbamą 'vakarą bus 
M. Petrauskui pagerbti KON
CERTAS. Programas žada būt 
labai Įvairus. Dalyvaus net trys 
chorai ir visa eilė žymių solis
tų, kurie 
Petrausko 
Čia taip 
matyti 
kuris 
t i su 

Po 
Miko

matysim. Jis vyksta į Lietuvą 
visokius legalius doku- Lr |en £a(|a apsigyveni ant vi- 
Atsilankykit pas mus, sa(|OSt 
tinkamiausi patarnavi- T,ljgi (|ar kar|ą lejskile 

minti, kad 2 d. balandžio 
kaip vienas, seni ir jauni,

* valome atvykti Į
• Lietuvių 

mai 
ku 
ku.

sėkmingai

dabar to 
jis dirbo 

tos,

laikaiskultūros
pas mus muzikos ir dainos dir
va buvo suvis apleista iv net 
nežinoma. Vienur-kitur mažas 
chorelis šiaip-teip dainuodavo 
vieną-kitą lietuvišką dainą;

Važiuok
LIETUVON
Iš Chicagos tiesiai į

darbu, 
balan- 
priva- 
Audi-

Antradienio ryte, 
dieną, mirė Antanas 
kas, gyv. adresu 368 
ton avenue. Jis mirė
amžiaus. Tai gal buvo pirmas 
iš lietuvių biznierių Kensing- 
tone. Jisai per ilgus metus tu
rėjo 
ve.

Laiškai Naujienų 
Ofise

šiose temose bus duota pa
skaitos: “The New Guinea for 
Living Birds of Paradisc”; tai 
bus paskaita suaugusiems; pra
džia 3 valandą po pietų. “The j

Story of Paper and Printing“, 
“Romance of Rayon” ir “The 
Rook” — paskaitos vaikams! 
pradžia 10 ir 11 valandą ryte.

GARSINKITES
NAUJIENOSE

valgomų daiktų kraulu- 
N.

Roseland

Permainė Ekskur 
siją

per KLAIPĖDĄ 
Parduodam laivakortes 
visų geriausių linijų. 
Patarnausim greitai, 
gerai ir mandagiai.

visi dainuos komp. 
parašytas dainas, 

pat turėsim progos 
patį p. Petrauską, 

atvykęs atsisveikin-
ir

yra
mumis .ant visados.
šito vakaro mes gerb. 
daugiau savo tarpe ne-

Darome 
mentus, 
gausite 
mą.

IETKIEWICZ&(g*J
L HORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE 
2608 W. 47th Street 
Phone Lafayette 1083 I jg

pri- 
visi 
pri- 

a t vykt i Į koncertą, 
Auditorijoj, ir dera- 

atsisveikinti su musų Mi- 
meno kurėju ir daininin- 

Liutkų Kazys.

politiško lauko
Masinis republikonų mitingas

.|OLlANĮ)^MERICa.'LINf

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 
10 N. Dearborn St. Chicago.

atstovų 
apskri- 
kandi- 
vietai;

Bronislava Misiūniene, St. 
Misiūno moteris, yra didžiai 
nuliudusi. Kovo 24 dieną mirė 
jos tėvas Vilimas Tekorius, gy
venęs adresu 618 Victory st., 
Waukegiau, III. Velionis buvo 
laidojamas kovo 27 dieną į 
Ascension kapines.

Amerikos Lietuvių agentai 
išgirdę, kad Baltic American, 
laivų korporaciją perėmė Len
kų valdžia, 
ti Lietuvių 
Scandinavian 
vo Oscar II, 
gūžės 24 d.

nutarė permainy- 
ant 

Am. Linijos lai- 
išplaukiančio Ge

Ekskurs'iją

N.

Adomaitis, J. (3) 
Aurilla, J.
Ačas, K. A. (2) 
Brazauskas, J. 
Bružienė, M.
Čepulis, M. A.
Dambrauskienė, P.
Gesevičius, P. (2) 
Greitjurgis, V.
Gcrgc
Inkus, T.
J akinas, M.
Jaspan, Ida 
Jurgilas, J. 
Kimekliui, D.

Roseland
Jono Valio namas apdegė

neteko

su- 
bus 
Už- 
P»r

pastabos.
tokiose ap- 
užėjęs pas 

šiumeikerį. Kaip tik 
šiumeikeris rengėsi

Įvyko

Lietuvių agentų troškimais 
yra, kad nuvežti savo tautie
čius į Klaipėdą be persėdimo ir 
kad kelionėje lietuviai turėtų 
patogius kambarius, gerą val
gį ir mandagų patarnavimą. 
Scaiudinavian Am. linija už
tikrino, kad laivas Oscar II 
nuveš lietuvius tiesiai Į Klai- 
ptūdą, be persėdimo. Kamba
rius paskyrė lietuviams vienus 
iš geriausių, su visais pato
gumais.

Valgomas kambarys bus iš
puoštas Lietuvos vėliavomis, 
stalai išpuošti gėlėms ir visas 
patarnavimas bus kuogeriau- 
sias.

Scandinavijos linijos kompa
nija nori padaryti šią Ekskur- 
siją kaipo istorišką, nes tur
būt bus pirmutinis toks didelis 
laivas, kaip Oscar II atplauks 
į Lietuvos uostą Klaipėdą.

Norintys važiuoti, tuoj aus 
kreipkitės dėl sutvarkymo do
kumentų ir užsisakykite vietą

Kcrshulis, J.
Lipčius, St.
Lipauskiene,

Lachavich, A. 
Misevich, A. 
Matelis, A. 
Mikna, 
Miller, 
Palšis, 
Petkus 
Puče t a 
Petronis, A. 
Pušinskas, V. 
Page, J. 
Shakienė, A. 
Ratkevičienė 
Savickas, M. 
Strups, P. 
Tičkus, Jonas

M

Waškienė
Witkauskas, A.

Kad šiu- 
pastabą! 
Tapilius 
nenusi-

Jonas Valys, senas roselan- 
dietis, kuris šiuo laiku gyve
na adresu 498 West 103 s t., 
turi minkštų gėrimų bizni. An
tradienio naktį Valių namas 
labai apdegė. Mat, namas me
dinis, o dar pasitaikė didelis 
vėjas, tai ir sunku buvo 
laikyti gaisras. Ir vargiai 
galima namas bepataisyti. 
sidegimo priežastį 
tirti.

Del draugiškos
Dalykas 

linkybėse. 
komunistą 
tuo laiku
kur ten eiti. Jis apsivilko over- 
kotą. Tapilius pastebėjęs šiu- 
meikeriui, kad ištikrųjų tas 
overkotas jam, šiumeikeriui, 
per didelis.

O šventas Lenine! 
meikeris supyks už 
Tai laimė buvo, kad 
mažiuko šiumeikerio
gando, nors jam ir teko ap
leisti šiumeikerio šapukę.

Na, ir kas tokio blogo buvę 
toje pastaboje?

Tapilius sako, kad nieko blo
go jisai ir nemanęs. Bet kuo
met pamatęs šiumeikerį tame 
ilgame overkote, dėl kurio rose- 
landiečiai darantys pastabas, 
tai jis irgi pastebėjęs, kad over
kotas per ilgas.

Vėl prašiau Tapiliaus, kad jis 
aiškiau išdėstytų, kame daly
kas. Tuomet Tapilius papasa
koja istoriją dėl šio Įvykio. 
Komunistai, girdi, rinkę dra
panas streikuojantiems mainic- 
riams. Surinktas drapanas su- 
nešdavę pas šiumeikerį kaip į 
stoti. O iš čia drapanos būda
vę. * siunčiamos mainieriams. 
Dabar gi roselandiečiai balsiai 
kalbą, jogui tas overkotas ir 
esąs mainierių, tiktai dar ne
išsiųstas. Nes kai 
mainieriams siuntę, 
dar šilta, nereikėję 
s t i. O dabar busiąs 
vasaris, 
siųsti.

tai buvę 
koto 

tuojau 
tai irgi nereikėsią

s lu
pa- 
be-

PAVASARINIS BARGENAS
KWIK-K0TE Varnišius. 
kuris išdžiūva į 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fliorų, medžiu arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių brušį 
su kiekvienu galionu.
ukIionas $3.00
St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead 100 svarų

$11.98
Ateikite arba 
Telefon nokite:

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

J. DERING
St., Chicago, III.

pei-“Stainless Steel” stalavinis setas_6jjų 
lių ir videlcių, kurių niekad ne
reikia šveisti. Baltom kriaunom 
Juodom kriaunom

4414 So. Rockwell

OU> KOŠE 3 J 
BŪKI b VARNBH <

FLAT 
liava. 
liavoti 
žius, 
wall popiera. Ilgai
laiko, visokiu spal
vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

$3.48
$2.98

sienos Ma-
Galima ma- 
sienas, med- 

radiatorius ir

Peoples Fu nitu re Co
KRAUTUVĖSE

Yra Atsakomingiausia Vieta Lietuviams 
Pirkti Radios ir Visus Namų Reikmenis

ĮVAIRESNIS PASIRINKIMAS 
TEISINGOS KAINOS 
GERESNIS PATARNAVIMAS 

Todėl Stengkitės Kad
NAUJAS

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

J LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš Ncw Yorko per Southumptonų 
i Lietuvos Fortą

KLAIPĖDĄ
Ekskursija Surengė:

st.,

Dienraštis
“NAUJIENOS”

1739 S. Halsted St., 
Chicago

P. P. BALTUTIS
3327 S. Halsted

Chicago

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St., 

Chicago

J. J. ZOLP

Laivakortes i šio

Garsinkites Naujienose

Ar kitoks Radio butų Tamstų namuose iš 
Peoples Krautuvių

4559 S. Paulina St.. 
Chicago

ekskursijų parduodu 
prirengia visi Cunard agentai.

ir dokumentus

CUNARD LINE
346 N. Michigan Avc. Chicago, III.

Pirmadienį, kovo, 31 dieną, 
Čikagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted street, ren
giama republikonų prakalbos. 
Jos prasidės 8 valandą vaka
re.

Kalbės: Frank B. Mast (M:a- 
stauskas), kandidatas munici- 
palio teisėjo vielai; Lloyd C. 
Moody, • kandidatas Probate 
Court teisėjo vielai; ’David E. 
Shanahan, kandidatas 
butui iš 9 sena (orinio 
čio; Walter E. Bacon, 
datas pavieto iždininko
Wm. G. Teigmer, kandidatas 
sanitarių distriklo trustiso vie
tai; Joseph J. Elias, ir kiti. 

* ♦ ♦
Demokratų prakalbos.

Sekmadienį, kovo 30 dieną, 
šv. Jurgio parapijos svetainė
je rengiama demokratų pra
kalbos. Jos prasidės 2:30 va
landą po pietų.

Kalbės šie asmenys: V. Stul
pinas, kandidatas valstijos le- 
g išlalu ros atstovo vielai; adv. 
J. P. Waičius; Suv. Vaisi, ar
mijos leitenantas Thorslen; V. 
E. Pagis; 
nierius J. 
riezek; J.
tas wardos komitimano vietai; 
II. Glieba, kandidatas atstovų 
butui, ir G. Mosicki.

bridgeportietis biz- 
<o»wick; Joseph Ja- 
f. Bober, kaiulida-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Model 103

Naujas Majestic Radio
Yra didžiausia radio vertybė ant marketo. Atsilankykite ir 
daleiskite mums' parodyti visą eilę naujų ir pagerintų Ma
jestic Radios ir Majestic Kombinacijos radios su gramafonu. 
Nauja kaina labai žema ir musų lengvus išmokėjimo budai 
yra daleistina kiekvienam įsigyti.
Naujas Majestic Radio mados 90 be tūbų $95.00

$146.00STUDEBAKER-ERSKINE

$183.50
Naujas Majestic Radio, mados 93, be 

tūbų .................................. .
Naujas Majestic Kombinacija Radio su 

gramafonu, mados 102, be tūbų

■ vfRYTHlNG ForThe KOMES

______  , pilnai atatinka Studebaker ir
Atvykite pas mus pamatyti naujų automobilių, o tada pilnai iver-

Dargi

Vienintelė pas lietuvius firma, kuri užlaiko Studebakerius ir naujus Dynamic Erskine automobilius. 
Musų namas ir “Show roomis” yra vienas gražiausių pas lietuvius — 
Erskine karų gerumui ir gražumui. . 
tinsite Studebakerio ir Erskine gerumų ir gražumų.

Mes taipgi priimam senus karus ir už juos perkant naujus teikiam didesne kainų negu kiti, 
norime priminti, kad 1930 metų nauji New Dynamic Erskine yra 6 ir 8 cilinderių, žinovų pripažinti 
kaipo vieni iš geriausių karų sulig savo kainos. “Naujienos” šiame savo konteste leidžia keletu 
Erskine naujųjų karų laimėjimui, tas parodo didelį New Dynamic Erskine automobilių populerunių.

Prašome užeiti pasižiūrėti — turime Studebakerių ir Erskinų pavyzdžiams — įsitikinsite patys musų 
žodžių teisingumu. Laukiame.

MIDLAND MOTOR SALES,
A. KASUL1S, SAVININKAS

4492 Archer Avė.,

Duodam didelę nuolaidą už tamstų muzikai* 
instrumentą paimdami j mainus ant naujo.

Komplimentuojame dėl savo tau
tiečių lietuvišką programą kas 
panedėlio vakarą per WHFC RA- 

DIO stotį, 1420 Kilocycles.
Meldžiame pasiklausyti

2536-40 W. 63rd St., Chicago, III
Tel. Hemlock 8100
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CMCA60S 
ŽINIOS

Civic orkestro kon
certas

Nepaprastai Įdomų koncertą 
duos Civic orkestras ryloj, ko
vo 30 dieną, Orchestra salėjo.

Civic Orchestra yra organi
zacija, kuriai Frederick Stock 
vadovauja kaip direktorius, oi 
Eric DcLamarter kaip dirigen-

l”The Flying Dulchman”, dvi 
preliudijas iš “ I .oheng ri n" ir 
overliurų prie “Tannhauscr”, 
9 taipgi Smetonos overliurą 
prie “Bartered Brido”; be to, 
bus išpildyta kai kurie Čaikov- 

iskio kuriniai.
Orkestrui diriguos pats Fre- 

< derick Stock.
Biletai šiam koncertui tik 

po 50, 25 ir 15 centų. Ištik
tųjų, verte visiems, kurie tu
ri laiko. Luti kalbamame kon- 

Įcerte. Tokio orkestro koncer
tas, o Įžanga beveik veltui.

Vieniems skriauda, ki
tiems palaima

Paskutinioji sniego audra 
k ?i kam padare daug žalos. O 
ūkininkai džiaugiasi, kadangi 
ji pridavė daug drėgnumo že
mei.

Užgiria sumanymą ka
sti tunelius

Burnside

tas.
ŠĮ sekmadieni orkestras iš

pildys labiausia populiarius 
AVagnerio kurinius, overtiurą

Kvietky paroda
Vakar atsidarė Sherman 

viešbutyje, kvielkų paroda. Pa
reitoje, tarpe kita ko, parodo
ma, kaip galima papuošti na
mai darželiais su gėlėmis.

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KUKTOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAB ATLIEKA

BRIfiHION PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

Prašo rūkymui kam
bariu

No; th\vestern universiteto 
studentės nubalsavo, kad ge
rai butų, jei universitetas Įtai
sytų merginoms kambarių rū
kyti. Iš 333 balsavusių šiuo 
klausimu merginų tik 50 at
sirado lokių, kurios buvo prie
šingos rūkymui. Matele, kuris 
laikas atgal buvo studenčių pri
imta rezoliucija reikalaujanti 
Įtaisyti kambarius rūkymui tro
besiuose, kur gyvena studen
tės. -

Savasties valdytojai Stale 
gatvėje' užgyrė sumanymą kas
ti požemini kelią po State gat
ve nuo 18 gatvės pietuose iki 
Chicago avenue šiaurėje. Pri
tarimo jie pareiškė specialiai 
ša i; k I a m e susirinki m e.

Čikagos sveikata

Suimta misionieriaus 
sūnus

Čikagos policija suėmė George 
M. Sunday, kuris pasisakė esąs 
sūnūs paskilbusio evangelisto 
Billy Sunday. Suėmė Džiordži 
girtą. Ir gabens ji Į Los An
geles. Tenai jo pati turinti ko
kias ten sąskaitas suvesti su 
juo.

I)r. Aruokį Kcgel, sveikatos 
komisionierius praneša, kad 
vėliausios skaitlinės apie svei
katos padėti Čikagoje, parodo, 
jogei skarlatina vis yra per
daug išsiplatinusi.

Kiekvienas naujas susirgimas 
skarlatina, yra paseka užsikrė
timo iš kurio nors pirmesnių 
susirgimo ta liga. Skarlatinos 
mikrobai randasi išmatose iš 
ligonio burnos, nosies ir gerk
les. Kuomet esama išmatų iš 
ausų, pasėkoje komplikacijų, 
tai ir šitos išmatos gali pla
tinti ligą. Tą pati galima pasa
kyti taipgi apie kitokius pu- 
liavimus.

VISI BALSUOKIT UŽ
JOSEPH J. GRISK

Daylight savin# time 
prasidės balandžio 27
Daylight saving time prasi

dės Čikagoje nuo 27 dienos 
balandžio mėnesio; , tuo pačiu 
klikų prasidės ir Waukegane 
ir North Chicago.

M. P. Kaplan Telefonai
J. Komaiko Humboldt 4532-0506

KAPLAN BATHS
RUSIŠKOS-TURKIŠKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynes-vanios 
Atdara dieną ir naktį 

Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak. 
1914-1916 W. Division St. 

arti Robey St.

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS
ant

STATE REPRESENTATIVE
lito Senatoriai Distrikto

Išrinkite
išnaujo

John J.Boehm

Liga užkrečiama tiems, ku
rie turi kontakto su sergan
čiais, lodei, kad išmatos pa
tenka ant rankų arba i gerk
lę tokių žmonių. Užsikrėtimas 
pasitaiko dcl tiesioginio kon
takto, kuomet bučiojamasi ar
ba kuomet bakterijos išmeta
ma kosymu ir čiaudymu. Jos 
patenka sveikiesiems ir netie
sioginiu budu, per Įvairius 
daiktus, kaip nuo puodukų ger
ti, saldainių, obuolių, paišiu
kų, nosinių skepetaičių, rank
šluosčių ir kitokių reikmenų, 
kurios yra buvusios sergančio
jo burnoje arba kurioms yra 
sergančiojo skarlatina išmato
mis užkrėstos.

Kai šeimynoje pasitaiko su
sirgimas skarlatina, tai reikia 
tuojau pasiųsti kitus vaikus 

pas draugus arba pas gimines 
ir tuo budu pašalinti juos’ nuo 
pavojaus užsikrėsti, 
sirgusio j i skarlatina 
lankantys mokyklą, 
juos laikyti namie, 
kitų vaikų prie jų.

Jau keletą metų eina kova 

tarp miesto ir Niekei Plate ge
ležinkelio kompanijos. Mat, 
kompanijos dirbtuvės , randasi 
netoli Stoney Island Avė. ir 93- 
čios gatvės. Miestas nori pri
versti kompaniją, kad ji iškel
tų bėgius arba iškartų jų apa
čia tuneli. Kompanija nenori I 
to padaryti.

Netoli yra 95-ta gatvė, ku
ria daugiausia važiuoja auto
mobiliai. čia randasi Niekei 
Plato geležinkelio bėgiai, prie 
kurių pasitaiko dažnai nelaimių. • 
Miestas nori, kad butų iškelti ! 
bėgiai, bet kompanija atsako, 
kad ji sutiks tik tada, kada pri
sidės prie iškėlimo Western 
Indiana geležinkelis. Viena gi 
to nedarysianti.

Miestas Įsakė policijai sustab- ’ 
dyti kiekvieną Western Indiana i 
traukini prie kryžkelės, iki pri- ' 
vers kompaniją gatvę atidary
ti. I

Kuo tas ginčas užsibaigs, ne
žinia kolei kas. Mat, kompani
ja norėjo gauti žemės plotą 
dirbtuvėms prie 106 gatvės ir 
Calumet ežero. Ji reikalavo, 
idant miestas duotų užtikrini
mą, jogei ateityje jai nereikės 
keltis' Į kitą vietą. Miestas at
sisakė prižadą duoti. Taigi 
kompanija atsisako išpildyti 
miesto reikalavimus.—X. R.

Bronislavos
MUZIKOS

Poškaitės
STUDIJA

Smuikos, S a x a-Mokinama Piano, 
phone, Klernetą, Kometa, Trombone, 
Armonikos, Man-__
dolinos, Git a r o s, 
Balalaikos, ir visu 
kitu styginiu in
strumentu. lavina
ma dai n avim o 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

Jeigu su
vaikai yra 
tai reikia 
neprileisti

HOWARD P. SAVAGE
Republikonų

Kandidatas i

PAVIETO

(COUNTY 
TREASURER)

IŽDININKUS

Nėra kitos tokios valdvietės, kuria visi žmonės la- 
balan-biausia turėtų susidomėti Primary balsavimuose 

džio 8 d., kaip kad yra Pavieto Iždininko vieta.,
Howard P. Savage, žymiausias kandidatas tai 

savo platformoje sako:
“Kaipo Pavieto iždininkas, aš remsiu tokius

vietai,

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti j offisą 2621 West 71st St.

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Ros. Grovehill 1680

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
>oo roa coNvALticorv*

MFUtSMlNO 
GOOO »OW THl KOM«

Reguliarį Demokratų 
Kandid&tą į

STATE SENATOR 
iš 15-to Senatoriai 

District
Primary April 8, 1930

Got
aCOLD?

At the first sign of a 
cold or sora throat, 
gargia with full 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germsinisseconds.

LISTERINE
KILIS GERMS IN 

1S SECONDS

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Nedėti©j ir Panedėly, 
Kovo 30 ir 31

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“His First Com- 
mand”

Iš karininkų gyvenimo
Dalyvaujant

William Boyd, Dorothy
Sebastian

John J. Boehm turi aptieką prie 
1913 S. Halsted St. per pastaruosius 
37 metus.

Atstovavo 15-tą Senatoriai Dist
rict per 16. metų aukštesniame bute 
— Valstijos Senate, Springfielde, kur 
jis yra žinomas kaipo Honest John.

Jis yra rekomenduojamas visų or
ganizacijų, k. a. Civic Federation, 
Business Men’s Ass’n., Federation of 
Labor, Association Opposed to Pro- 
hibition ir k.

John J. Boehm yra dirbęs dėl be
turčių, mažų namų savininkų ir dar
bininkų.

' Jis visuomet priešinosi augštiems 
taksams. Jis mano, kad ant ma
žųjų namų yra uždėti per daug aug- 
šti taksai ir kad dar didesnis pakė
limas taksų reikštų pakėlimą rendų 
ir namų nuomininkams.

Jis taipjau priešinasi ir priešinosi 
neatsargiam miestų ir valstijos Įstai
gų eikvojimui visuomenės pinigų.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Doing Phil a Favor” 
kniban^inii tinto" 

ŠIANDIE “THE BISHOP
MURDER CASE”

♦ 

——— ■ ■■■«*.II. II—■—— I llllll —
s

Įstaty
mų Sumanymus, kurie užtikrintų apsaugą prieš bereika
lingas pabaudas už neišvengtiną pavėlavimą su užmokė
jimu taksų. Aš remsiu pravedimą tinkamos Įstatymų pa- 
gelbos taksų mokėtojams, taip kad sumokėjimas dabarti
nių taksų galėtų būti išdalintas’ tinkamam laikui be jokios 
pabaudos. Taksų mokėtojas neturėtų panešti sunkią naš
tą mokėjimo dabartinių užsivilkusių taksų tam tikrą nu
skirta diena., v v

Aš prisišadu dėti visas savo pastangas, kad stitau- 
pinti taksui mokėtojams ir taksavimo Įstaigoms kiekvieną 
galimą doleri ir ginti Cook pavieto piliečių interesus.”

PROBAK
DVIEJŲ AŠMENŲ 

BLEIDAI
Geriausi skustis, ko 
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu jūsų pardavikas ne
gali jus aprūpinti, rafiykite 
tiesiai mrnni.
50c už 5 — $1 už 10 

Sempelio bleidaa — 10c

PROBAK CORPORATION

AM FIMT AVINUI NIW VOAK

BALSUOKITE UŽ

HOWARD P. SAVAGE

REPUBLIKONŲ MASINIS MITINGAS , 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Panedėlio Vakare, Kovo 31, 1930, 8 vai. vak.
KALBĖTOJAI: Frank B. Mast (Mąstauskas), Ass’t States Attorney, kandidatas i Judge, Municipal 

Court; Lloyd C. Moody, U. S. District Atb’y, kandidatas Į Judge of Probate Court; Hon. David E. 
Shanahan, kandidatas j Representative 9to Senatoriai District; Hon. Joseph J. Elias ir kiti žymus kalbėtojai.

Jus esate kviečiamas dalyvauti šiame niitihge.
11-to VVARDO PILIEČIŲ IR TAKSŲ MOKĖTOJŲ KOMITETAS.

JOSEPH M. AZUKAS, Sekr.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

BRIDGEPORT’O LIETUVIŲ

Masinis Mitingas
Ned. Kovo-March 30, 193(1

2 valandą po pietų

ŠV. JURGIO LIETUVIŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE
32nd Place and Aubum Avenue z

Bridgeporto Lietuviai, Amerikos Piliečiai! Jeigu norit, kad jūsų namai ir šeimynos bu- 
laisvi nuo prohibicininkų užpuldinėjimų, jeigu norit, kad Illinois Valstijoje butų grą

žinta asmens laisvė ir turto neliečiamybė, tai kas tik galite ateikite j šaukiamą 
MITINGĄ. 2-rą vai. po pietų. Tenais bus paaiškinta delko mes kiekvienas turime 
už DEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATUS.

žymus kalbėtojai bus' sekanti: advokatas Julius P. Waitches, Ist Lt. United
Army, p. T. S. Thurston, Central District Progress redaktorius, p. V. E. Pavis, žymus 
biznierius p. J. Nowicki, p. A. Jericzek, p. John P. Gibbons. p. Frank P. Wilson, p. J. Bar- 
cews'ki, kandidatas Vincent M. Stulpinas for State Representative, kandidatas George E. 
Mocny for State Senator, kandidatas Herman J. Klebba for State Representative ir kandi
datas John T. Bober for Ward Committeeman.

tų
MASS 

balsuoti

States

Apart to bus labai gražus programas, kuris bus išpildomas tarpe kalbų. Taip, kad vi
siems bus malonu pasiklausyti rimtų kalbų ir pasigerėti gražiu programų.

Visus kviečia 11 Wardos Reguliaris Demokratų Kliubas.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

žymiausi kalbėtojai ir kandi
datai į įvairias valdvietcs.

REMIA HOWARD SAVACmE 
KANDIDATŪRĄ.

Lietuves Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy & Midwife
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

________Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

Iš politikos lauko
LIETUVIŲ DRAUGAS.

15-am Senatoriai District į 
Valstijos Senatą nuo Demokra
tų kandidatuoja John J. Boehm, 
kuris Valstijos Senate yra iš
tarnavęs jau 16 metų. Jis yra 
senas 18-tos gt. aipielinkės gy
ventojas, per 37 metus turys 
aptieką prie 1913 S. Ilalsted 
Street.

Būdamas Senate jis pasižy
mėjo kaipo lietuvių draugas ir 
visuomet prie skirtino darbų 
atidavė pirmenybę lietuviams. 
Per jo rupesnį daug lietuvių 
gavo gerus darbus ir niekurie 
ir ikišiol dirba.

Paremti jo kandidatūrą 20- 
to \vardo Demokratų organi
zacija rengia didelį masinį mi
tinga nedėlioj, kovo 30 d., 2 
vai. po piet, lietuvių parapijos 
svetai|vC\j, prie ir Union 
Avė. Kalbės p. Boehm ir kiti

S usiiiv ici ni j u s i os sveti m k aA > i ų 
grupės parėmė visą eilę kan
didatų į įvairias valdvietes; pa
rinko tik tuos, kurie yra tin
kamiausi toms vietoms ir kar
tu yra ateivių draugai.

Tarp paremtų kandidatų yra 
ir Hovvard Savage, kuris kan
didatuoja į Pavieto Iždininkus. 
Tai yra labai svarbi vieta. Ir 
p. Savage rastas tinkamiausias 
tai vietai, nes jis yra didelis 
ateivių draugas, visuomet atei
viams padedąs, be to jis pri
sižadėjo ir toliau ginti ateivių 
ir mažų namų savininkų (ku
riais ateiviai daugiausia ir yra) 
reikalus, kad jie nebūtų ap
kraunami augštais taksais, kad 
nebūtų verčiama dabartinius 
užsivilkusius taksus užmokėti 
vieną dieną, bet kad juos iš
dalinti tam tikromis dalimis ir 
kad dėl svarbios priežasties 

ar delei neturto suvėlavusieji 
užmokėti taksus, nebūtų aštriai 
baudžiami, kaip kad dabar 
yra.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatinent ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

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

V idikas-Lule vičienė
3103 South Ilalsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metu kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vak.

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH

Bridgeportas

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose 'egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
---- ----------

ŽMOGAUS

Lietuviai Gydytojai įvairus Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 4.6th St. Chicago, III. 
-------O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rečiai

Ofiso Telefonas Virglnia 0030 
Res. Tel. Van Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 3 iki 4 ir0 * -------- ------ -

Dr. J. W. Beaudette
iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Sido
3413 Fran'klin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 0:30 vakaro
----------- O ... ■ .

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė,

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o--------

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 0464

Z .. '
Pasiuvu Dreses

Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utaminke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body

' 834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILL,

Pranešimas
Brighton Parko 
ir jos apielinkės lietuviams 

'Patogumo delei

NAUJIENOS
įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co.
REAL ESTATE OFISE

2608 W. 47th St.
Chicago, III.

Tel. Laffayette 1083
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus
- -

Atvažiavo iš Lietuvos 
skanus kumpiai, palingvicai, 
dešros, skilandžiai, lašiniai ir 
strimelės. Taipgi šviežios ir ska
nios Birutės saldainės — žem
uogių, aviečių, slyvų, vyšnių ir 
kitokių vaisių skaniausiai su
taisytos. Apart to galite gauti 
Lietuvos’ baravykų, Palangos 
Trejų Devynerių. gintaro karo
lių, lininių abrusų, staltiesių ir 
kitokių Lietuvos išdirbinių.

Malonus skaitytojau, pirk ir 
vartok Lietuvos, produktus, nes 
tuomi suteiksi didelę parama 
Lietuvai. Krautuve atdara iki 
9 vai. vakaro. Nedeliomis iki 4 
vai. po pietų. Visus kviečiu at
silankyti.

V. M. STULPINAS, 
3255 So. Halsted: St., Chicago.

Visas viršminėtas prekes ga
lite, gauti sekančioj vietoj: S. 
Kieta, 4839'W. 14th St., Cicero, 
Illinois.

------ o-—

------ o-----  
j NAUJIENŲ '

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

--------- J

Gr abortai____
BUTKUS 

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

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

A. PRABISH 
Lietuvis Graborius

Simpatiškas— 
Mandagus —• 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

Phone V irgi n i a 20 54

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 
KONTRAKTORIUS J

4556 8o. Rockweli St., Chicago, Iii

4

ROŽĖ GI RSKIENĖ

ANTANAS KRAUJAL1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Oak Forest, III., ligoninėj, ko
vo 23 dieną, 1930 m., sulaukęs 
63 meti) amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Pricškavos miestely. 
Paliko dideliame nuliudime 
draugus ir drauges, o Lietuvoj 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
105 — 32 Avė., Melrose Park, 
III.

Laidotuvės įvyks subatoį, 
kovo 29 dieną, 10 vai. ryte iš 
namu i Mt. Carinei parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į 
Mt. Carmel kapines.

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė. '
2205 Lake St.

Tel. Mclrose
Park 797

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4665-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

I 3201
I

4117 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794-' 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201
-------- O------ —

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauju laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

AKIS 
yra taip dalikatnas sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, nusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 S.. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

jog 
jos

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

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

—-—o-------

IGN. J„ ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku ir visų chronišku ligų

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd. 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo
7 iki 9 vai. vakare. Nedeliomis 

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

>.■' Miono, Canal 62JJ2DR. Š. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maj)lewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
-------o-------

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY • 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidence Phone Hemlock 7691

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASTLTATTSK A S)

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 28 diena, 5:30 valandą iš 
ryto, 1930 m., sulaukus <53 me
tu amžiaus, gimus Suvalkų 
rėd.; Amerikoj išgyveno 28 
metus. Paskutiniu laiku gyve
no West Frankfort, III., bet 
Chicagon atvažiavus gydytis 
ir mirė. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Aleksandrą, sūnų 
Edvardą, 5 dukteris — Adele, 
Anne, Selly, francis ir Helen. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3039 
So. Lowc Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 31 dieną, 10 vai. iš ryto 
iš namų bus nulydėta i Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Rožės Gurskienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus, Dukterys 
ir Giminės.

Visi A. A. Antano Krauja- 
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti iam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai ir Draugės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Prabisz, 2205 Lake 
St., tel. Melrose Park 797.

Vėjukų

- Vy-

Uršulę

pasauliu 
valandą

utarninke, 
po

JUOZAPAS SKINDIERIUS
Persiskyrė su šiuo 

kovo 27 dieną, 8:30 
vak., 1930 m., sulaukęs apie 60 
metų amžiaus, gimęs
kaime, Viduklės parap., Rasei
nių apskr. Paliko dideliame nu
liudime dvi dukteris — Biru
tę ir Kristiną, du sūnūs 
tauta ir Algirdą, žentą Juoza
pa Gaudutį, du brolius — Vi
limą ir Joną ir seserį 

pašarvotas, 
koplyčioj,

Daujotienę. Kūnas 
randasi I. J. Zolp 
1646 W. 46 St.

Laidotuvės Įvyks 
balandžio 1 dieną, 2 vai. 
piet iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Skindie- 
riaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Simai, Žentas, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. ^el. Boulevard 7314

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir nakti

Syrewicze Cc
Graboriai ir 

Balzamuoto  jai 
1344 S. 50 Av< 

CICERO, ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. HaUted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt BUdg., kamp. 18 St. 2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedeliomis nėra skir
tu valandų, Room 8.

Phone Canal 0528

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BĘRTASH
3164 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South VVąllace Street

Rez. 6600 South Artcsian Avenue 
Phone Pęospect 6659 

Ofiso. Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS 

DR. M. T. STRIKOL 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kęs) po nr. 2423 West Marųuette Rd 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So.. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedeliomis tik pagal su
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 T>o G iki 8 vak.

Tel. Hrun«wick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northvvest To\ver Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
01 is — Ūtar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

J. P. WAITCHUS
Advokatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pulman 5950 ir 6377

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 Kast Ul-th Street
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8

Seredomis nuo 9 ryto iki 12

Miesto ofise par,,al sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooius 928 ir 935
Tol. Franklin 4177

Įvairus Gydytojai

t. 
vak. 
dienos

John Kuchinskas

TIK SUGRĮŽUS iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros' prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S't., netoli Morgan St.

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJhore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 1O iki 12 <lienų, 2^ iki 3 r>o r>iet, 

7 iki 8 vai. Nedek nuo 1O iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencijos Tel. Mi<lway 5512Ralph Č. Cup!er,M.D.
CHIRURGAS1 

OAKLEY IR 2tfh STREET 
Tel. Cąnal 17173-0241 

Valandos: Panedčliais ir Ketvergais
3 iki 8 vai. vak. Ularninkais ir i 

Pčtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofi.so Tel. Central 2978

Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VV. Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St, nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926F. W. Čhernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Office: 1900 S><>. Union

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai, vak.

Tol. Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Kuom 721 First National Bank Bldg.

38 So. Dearhorn Street
Vai. 9:30—4

Vakarais 2221 VV 22nd Street

Vai. 5-8;: ur. ir put. 5 6. tel. Canal 2552
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Marųuette Murmurs

SIGMOND KUINUS 
1911-1930

Ii

The Marąuette Club of the 
SLA. Gr. 260 to-day mourns 
the loss of one of its honored 
members. The grim reaper has 
vvhisked from our midst Sig- 
mond Kuinis. a tall, modest, 
and likable boy. Sigmond only 
a vveek ago Wednesday appear- 
ed in 'the best of health when 
he carried off high honors for 
Marąuette Club at the bovvling 
mateh with the Universal 
Lodge. Sigmond succumbed to 
a sudden heart attack lašt 
Monday night. Born May 20, 
1911, passed away March 24, 
1930 at the tender age of eigh- 
teen. His demise comes as a 
distinet surprise to his Marą- 
uctte friends who have known j 
him for būt a short time būt 
have come to regard him as 
their own. (

He was interred Friday, 
March 28, 1930 at St. Casimirs 
Cemetery afiter receiving the 
Services of the Moly Cross 
Church.

SPORTAS
ŠIANDIEN RISIS BLOŽIS

Praeitų panedėlį šv. Jurgio 
parapijos svetainėj Denis Blo- 
žis paguldė Baroną į 11 mi
nučių. Jis kai pagavo savo opo
nentą, tai nedavė jam nei at
sikvėpti, kol neprispaudė jį 
prie matraso. šį vakarą jis ri
tasi Town of I^ake 
Krenčiaus svetainėj 
Wood st.).

koloni joj, 
(I6th ir

dabar ne
visi,

S. L. A. G r. 260 vvishes to 
express their sincere regrets.

The Marąuette Club meets 
Thursday, April 3. 1930 at Gage 
Park.

—Prexy.

Atsišaukimas
Lietuvius
Piliečius
Balsuotojus

Wil!iams H. Weber, re- 
publikonu kandidatas i 
Cook pavieto Board

Review valdvietę
of

PRANEŠIMAI
METINIS SOCIALISTŲ VAKA

RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos, įvyks Verbų nedėlioj, balan
džio 13 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da
lyvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 
Chorams, “Birutės” Orkestrui, rusų 
teatr. kliubui “Majak” ųr solistams, 
įžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SUSIRINKIMAS’

L. S. S. Chicagos Centralinės kuo
pos susirinkimas bus subatoj, kovo 
29 d., 7:30 vai. vakare, “Naujienose”. 
Malonėkite būtinai dalyvauti, nes 
yra gana daug svarbių reikalų ap
tarti, taipgi rinkimas darbininkų 
busiančiam vakarui, kuris įvyks ba
landžio 18 d.

Kviečia I.. S. S. C. C. kp. sekr..
J. Mickevičius.

Naujienų Spulkos nariams. Visi 
Naujienų Spulkos nariai malonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Taipgi užsimokėkite priklausan
čius mokesčius iki kovo 20 d. šių 
metų.

Komp. M. Petrausko pagerbimo 
koncerto, kuris įvyksta balandžio 2 
d., bilietus galima gauti iš kalno 
šiose vietose:

“Naujienų” red., “Draugo”, “San
daros” Universal State Banke Bi
rutės Vyčių ir Vaidylų Choruose, pas 
p. Sabonį. Bradchulį. Nausėdiene. 
Ilertmanavičių, Dr. Žimontą ir Mi- 
cevičių. Visų prašo bendra ko
misija šio koncerto nepraleisti, nes 
tai musų priederme pagerbti musų 
brangų asmenį.

— Bendra Komisija.

Komitetas 
einančiams

North Sides Lietuvių 
dabartiniams politikoj 
lietuviams paremti rengia automobi
lių parodą ir prakalbas, nedėlioj, ko
vo 30 d., šv. Mykolo bažnyčios šve- 
tainėj 1631 Wabansia Avė. Paroda 
prasidės kaip 2 vai. po piet, o pra
kalbos kaip 4 vai. Kalbės adv. Mas-. 
tauskas, p. Jonas Brendza, šen. De- 
neen ir daugelis kitų.

Kviečia Komitetas.

North West Sidės Amerikos lietu
vių Politiškas Kliubas turės pasita
rimų panedėly, 7:30 vai. vak., para
pijos svet. Bus pasitarimų, kas link 
demonstracijos ir masinio mitingo, 
kurs įvyks balandžio 6 d., kaip 3:00 
vai. po pietų. Raštininkas.

Komp. A. Vanagaitis ruošia savo 
“Margučiui” dvimetines sukaktuves. 
Jos bus 6 balandžio Lietuvių Audi- 
torijaj. Ruošiama nauja programa 
su dainomis. Pradžia 8 vai. vakare.

.Bridgeperto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubas šaukia extra su
sirinkimą svarbiu politikos reikalu, 
pirmadieny, kov> 31 d„ Ch. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
7 vai. vakare, šis susirinkimas yra 
svarbus ne tik kliubo nariams, bet 
ir ne nariai galite atsilankyti į su
sirinkimą ir prisirašyti prie Kliubo, 
nes yra nutarta priimti naujus na
rius dyką, nuo 18 iki 30 m. amžiaus 
tik šiame susirinkime.

— S. Tverionas.
Naktinis tel. Vincennes 9240 
Dieninis tel. Englewood 0146 

H. TENNANT
666 VV. 63rd St., Chicago. 

Automobilių taisymas, Overhaulini- 
mas ir Dratų Sudėjimas. Tempimas 
ir susidaužimo patarnavimas visomis 

valandomis.
Visas darbas garantuotas.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

I

Financial
Finansai-Paskoloa

Automobiles

Paskolos suteikiama 
jį viena diena

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

JNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Simano Daukanto Skol. ir Bud.
Dr-ja

(Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

Ben. J. Kazanauskas, rašt.
Roosevelt 8887

Miscellaneous
Dairus

Del Bložio gerumo 
ra mažiausios abejonės, 
kuriems tik teko ji matyti, pri
pažįsta, jog tai šaunus risti- 
kas. Todėl Town of lakiečiai 
neprivalo praleisti progos ši 
vakarą pamatyti jį bes i ritant. 
Risis jis su geru ristiku. Be 
to, dar dalyvaus ir kiti lietu
viai ristikai, kaip tai: Mingela, 
Ihidinskas, Iz'vickis, Bancevi- 
čius, Katauskas, St. Bagdonas, 
Wedzes, Juzėnas ir J. .J. Bag
donas. Ristynės prasidės 8 vai. 
vak. — N.

Ponas Weber pasižymėjo liau
dies tarnyboje kaipo assesorius 
(taksų) ir vėliaus kaipo narys 
Board of Review per pastaruo
sius 35 metus. Urėduodamas 
tose žymiose valdvietėse jis vi
suomet buvo amt sargybos ap
ginti smulkius (small tax pay- 
ers) namų savininkus ir taksų 
mokėtojus; jis visados buvo 
pasiryžęs' kovoti už sumažinimą 
taksų valstijos legislaituroj, 
Springfielde, ir daugely j kovų 
tapo laimėtoju, sutaupydamas 
dideles sumas pinigų dėl taksų 
mokėtojų — gyventojų 
paviete.

Marąuette Park.
Park Lietuvių Am. Piliečių 
mėnesiuis
vo 30 d., nedėlioję 2 vai. po pietų, 
Gimimo Panos Švenčiausios parapi
jos svet., Washtenaw ir 68 gatvės. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti j 
šį svarbų susirinkimų. Tuoini svar
bus, kad prieš rinkimus ir labiaus, 
kad musų kliubo narys dina į State 
Representative ir jis nemažai ka pa
sakys. Valdyba.

Marųuette 
kliubo 

susirinkimas įvyks ko-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radinį mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu jgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoja*
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. II L.

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street

CHICAGO

ir

Cook

mėne- 
dirbo 

kad su-

Cleveland, O. — S. L. A. 14 kuo
pos bertaininis susirinkimas bus lai
komas balandžio 2 d., Lietuvių svet., 
6835 Superior Avė., kaip 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai privalo būtinai 
dalyvauti, nes bus balsavimas už Pil
doma ia Tarybų ir rinkimas delega
tų j Seimų.

Prot. sekr. A. šmigelskis.

“Birutės” choro pamokos įvyksta 
panedėlto vakare, lygiai 8 vai., Gagc 
Parko salėje. Visi choro dalyviai 
bukite punktualiai, nes yra generalė 
repeticija dėl komp. Miko Petrausko 
Koncerto. “Birutės” Valdyba.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’O

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 

ikacijos
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankvti ir jsitikrinti 
mnsų prekių geruma. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Seletnonavičius
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, Copyright! — išradimai 
šokios rųšies. 

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunewick 7187

Miscellaneous for Sale
/ Įvairus Pardavimai

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais Šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautiškų kapinių 
3958 VV. lllth St., Chicago, III.

Tel. Beverly 0005

Per paskutinius kelius 
sius jis nenuilstančiai 
per dienas ir naktis 
tvarkyti taksų klausimą, sutau
pant /taksų mokėtojams dideles 
sumas pinigų — sumažinant jų 
taksas. Taigi butų priedermė ir 
užduotis’ kiekvieno gero ištiki
mo piliečio balsuoti už p-ną 
Weber, kuris visados buvo ap
gynėjas ir sargas mažų taksų 
mokėtojų ir namų savininkų.

State

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo į trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

t'Al

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Love Comes 
Along” 
dalyvaujant 

BEBE DANIELS
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

Jis paeina iš ateivių tėvų, 
kuriais jis didžiuojasi, tuo pa
čiu laiku jis jaučia didelę gar
bę būti eilėse itų žmonių, kurie 
sudaro musų didelį ateivybės 
sluoksnį Cook paviete. Jis yra 
vedęs, auklėja 3 vaikučius ir 
yra pilnai ištikimas draugas 
savo piliečių, kurie įturętų rem
ti—nominuoti kaipo užsitarna
vusį žmogų ir galop pilnai iš- 
balsuoti j jo siekiamą vietą, kai
po pilnai užsipelniusi tos tar
nystės, nes jo pastangomis tapo 
sumažintas apsprendimas taksų 
už 1928 metuš, kur tapo sutau
pyta skaitlingi milionai dolerių, 
vis dėl labo itaksų mokėtojų 
Cook paviete. Taigi neužmirški
te savo d raugo-tarno April 8. 
Balsuokite už William H. 
Weber, taipgi patarkite savo 
draugams, kaiminams ir pažįs
tamiems balsuoti už žmogų, 
kuris yra pilnai užsitarnavęs 
būti išrinktu į savo seną vald
vietę, nes tas viskas yra dėl 
jūsų labo — visų taksų mokė
tojų.

Office of County Clerk 
of Cook County. Illinois, 
of Illinois)

) SS
County of Cook)

Einant parėdymais 34-tos Sekcijos 
Illinois valstijos Primary EJection 
įstatymų, aš šiuomi patvirtinu, kad 
spalva ponieros, kuri bus vartoja
ma dėl primary balotų dalyvaujančių 
partijų Primary Election, kurie 
įvyks Cook paviete, už rybų miestų 
Berwyn, Chicago ir Chicago Heights 
ir Tovvn of ^Cicero ir miestelių Ever- 
green ir Summit, utarninke, balan
džio 8 d., A. D. 1930, bus sekama:

Demokratų Partijos ..... Ružava
Republikonų Partijos ..... Balta
ŠIO PALIUDIJIMUI, šiuomi aš 

pasirašau ir pridedu Cook Pavieto 
antspaudą, šią kovo 24 dieną, A. D. 
1930.

ROBERT M. SWEITZER 
County Clerk of 

Cook County, Illinois.

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
Bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste.

PILĖS išgydomi be operacijos. 
Garantuota. Kreipkitės 4215 South 
Campbell Avė., arba telefonuokite 
Lafayette 869$.

Automobiles

(Apg.)

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojant

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

Boulevard 6520 Res*. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto į 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalGjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
man atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
/

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

yra

st.

po

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $30* 
už 2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

2281

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE

EXCHANGE

L. FABIAN, Mgr
809 W. 35 St.

S

24

ir 
2%.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė- 
rriis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

h

1929 Essex coupe rumble seat $550
Hudson 1930 sedan ................... $895
Nash 1928 sedan ....................... $395
Essex Challenger coach 1930 .... $550
1928 Nash Amb.......................... $650
Pontiac 1929 coach ................... $625

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

Visuomet atdara

CADILLAC sedanas 4 durų, Cus- 
tom Build 26, karas gerai išrodo, 
kaip naujas; neturiu darbo, paau
kausiu už $275, 6750 S. Campbell 
Avė.

Kainavo man $2,600 
Karas 

absoliučiai kaip naujas. Tai 
gražiausias karas Chicagoje. 

turite jį pamatyti, kad įvertin- 
Aš vartojau jį tik kelis šimtus

STUDEBAKER “PRESIDENT” 6 
VĖLIAUSIO MODELIO 

SEDANAS
Kad sukelti pinigų, paaukosiu jį 

tik už $475.
tiktai devyni mėnesiai atgal, 
yra 
yra 
Jus 
ti.
mylių ir yra kaip diena aš jį pir
kau. Jis vis dar tebeturi dirbtuves 
garantiją. Jeigu jus norite naujo 
karo, būtinai pamatykite manajį. 
Tiktai $475 paims jį. Atsišaukite 
tiktai nedėlioj. 2231 North Kedzie 
Avė., Ist flat.

TIKRA PROGA
BUICK vėliausio modelio, 4 durų 

sedanas. Reikalas pinigų verčia ma
ne paaukoti. Vartojau visai mažai 
ir yra kaip naujas. Originalis geras 
užbaigimas, 5 praktiškai nauji bal- 
looiį. tairai, 4 ratų brekiai. Karas 
tiek pat ilgai tarnaus, kaip ir visiš
kai naujas, nes aš jo beveik ne
vartojau. Aš paaukosiu jį tik už 
$300. Atsišaukite bile laiku nedė
lioj. 2116 North Spaulding Avė., 
Ist flati

CADILLAC, 1929 metų, 5 pasa- 
žierių sedanas, kaip naujas, išvažiuo
tas tik 2000 mylių. Parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant mažesnio 
automobilio. 5630 S. Kedzie Avė., 
tel. Hemlock 2238.

Furniture & Pianos
DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 3 šmotų riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo
jo kamb. setas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

Kranstimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. I^ake St., 
tel. Columbus 0467 

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
iki 5 vai. vak.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui atvažiavu
sios iš Lietuvos merginos ar našlės 
be vaikų, iki 35 m. amžiaus. Esu 
gerai atrodantis, 38 m., amatinin
kas. Galite atsiliepti ir iš Kanados. 
Paveikslus grąžinsiu.

Rašykite
Box 1187,

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Help Wanted—Femak 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA yra gera, pilnai 
patyrusi veiterka restaurane; 5242 
S. Ashland Avė.

For Rent
PAS1RENDUOJA 4 ir pusė, švie

sus, dideli kambariai garu šildomi, 
du miegami kambariai. Gera vieta 
daktarui. 2709 W. 71 St.

Furnished Rooms
RENDON fomišiuoti apšildyti 

kambariai pavieniems ar poroms, 
priešais Humboldt parko. 3103 
Augusta blvd. Tel. Van Buren 6093.

KAMBARYS ant rendos dėl vie
no ar dviejų vaikinų, su valgiu ar 
be. 4155 S. Albany Avė., 2 lubos, 
blokas nuo Archer Avė.

ŠVARUS kambarys dėl vaikino su 
valgiu prie dviejų šeimynoj, antros 
lubos, 4639 So. Rockwell St.

IŠSIRENDUOJA 7 kambarių fin
tas, pečium šildomas, gera trans- 
portacija. 6602 Lowe Avė.

RENDON pigiai šviesus kamba
rys vaikinams arba merginoms. 827 
W. 34th PI. 1 lubos užpakaly.

RENDON fornišiuotas kambarys 
frontinis, nėra vaikų, 3 lubos, 3328 
So. Emerald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DIDELIS, BARGENAS

Parsiduoda bučernė — 3657 
S. Halsted. ir namas — 3645 
Emerald, sale tuščiai lotas, du 
lotai Evanstone. Parsiduoda sy
kiu arba po vieną. Turi būti 
parduota šį mėnesį, nes išva
žiuoju į Lietuvą.

Šaukite:
Boulevard 0689

BARGENAS. Parsiduoda krautu
vė Men’s Furnishings & Shoes, 
Barney & John Tailors, 151 North 
Vermilion St., Danville, III., arba 
kreipkitės pas adv. Mikelonį, 3315 
So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI groseris su deli- 
catessen; geroje vietoje. Biznis se
nas, išdirbtas. Parduosiu su na
mu, arba be namo. 3310 So. Au- 
burn Avė.

PARDAVIMUI bučernS ir groser- 
nė, gera vieta. Kiekvienas gali ge
rai pelnyti. Agentai neatsišaukit.

Lafayette 7219

ROOMING HOUSE su 30 kamba
rių, parduosiu pigiai, 5 metų leasas. 
Renda $225 ant mėnesio. Nauji 
fornišiai ir ištaisymas. Visada už
imtas. 1,500 ant rankos. Kreipkitės 
60 W. Grand Avė. Tel. Delaware 
2528.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA ir RESORTAS
Tik $2000 įmokėjęs nupirksi 70 

akerių farmą ir resortų, prie ežero 
ir cementinio kelio, kur vasaros me
tu suvažiuoja daug žmonių. Labai 
gera, derlinga žemė, vaisingų medžių 
sodnas; 9 kambarių gyvenamas na
mas su muro skiepu, dvi bamės gy
vuliams, vištininkas, kiaulininkas, 
pieninė, malkoms daržinė, cementi
niai takai apie namus, vėjinė van
dens pumpa — viskas gerame sto
vyje — tik eik ir gyvenk. Labai 
?raži apielinkė su 14 ežerų aplin
kui. Tiktai pusantros mylios nuo 
gelžkelio stoties ir apie 6 mylios nuo 
didelio miesto; apie 100 mylių nuo 
Chicagos, Michigan valstijoje. Ver- 
a virš $12,000, parsiduoa už $6,000. 

Turi būt parduota greitai, nes ren- 
dauninkas išsikrausto, o savininkas 
yra priverstas gyventi mieste, 
jlatesnių informacijų kreipkitės

J. ŠMOTELIS 
7114 So. Campbel Avė. 

Chicago^ III.

Del 
pas

Farms For Sale
________Ūkiai Pardavimui

148 akrai ant State Highway, ai
ri Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McIIenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15.000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

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

------o------
EXTRA! EXTRA

Ar tamsta matei zuikj su 2 gal
vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri budinkai, gera 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, upė 
teka, arti miesto, $4500.

95 akrų ūkė pačiame mieste, dva
riški budinkai, 20 karvių, 5 arkliai, 
7 avys, 6 kiaulės, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

200 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miškas, sodnas, upė teka, arti 
miesto, $3000.

55 akrų ūkė, geri budinkai. arti 
mokyklos, $850, verta $2500.
’ 80’ akrų ūkė, arti Michigan ežero, 
puikus sodnas, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700.

48 akrų ūkė prie cementinio ke
lio, gera stuba, puikus sodnas, arti 
ežero, ant didžiausio cementinio ke
lio, kuris yra vienas kelias per vi
są U. S. Kaina $4000.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater, Mich.

—O-----

-------O---- —
PARDAVIMUI arba mainui 

akerių farma Illinois valstijoj, 
25 mylios nuo Chicagos, labai 
giai.

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.
Phone Victory 4898

Exchange—Mainai

80 
tik 
pi-

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
8352 So. Halsted St. 

Yards 6751 
------ O-------

—o-----
MAINYSIU naujų 3 flatų namą 

randasi North Side, labai geroj vie
toj po 5 kambarius. Mainysiu ant 
grosemės, delikatėssen arba bučer- 
nės, su namu arba be namo.

JOE POVILONIS
2893 Archer Avė.,

Telefonuokit nuo 3 iki 5 po piet.

Yards 6894
Agentai neatsišaukite

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 4 flatų kampinis namas 58 ir 
Washtenaw. Savininkas M. Obrai- 
tis 6000 S. Campbell Avė., Chicago.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio* 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 2 augŠtų bizniavas 
namas, Town of Lake. Arti moky
klos, bažnyčių. Agentų nereikia. 
Tel. Republic 0820.

PARDAVIMUI bargenas — 9 
švarių kambarių cottage ir 2 karų 
garažas. Mažas įmokėjimas, liku
sius kaip renda. • Arba mainysiu 
ant mažesnio namo ar Storo. 3807 
S. Halsted St.

CICERČJ bungalow, mūrinė, 6 
kambarių, furnasu apšildoma, 2 ka
rų garažas, arti transportacijos. Bar- 
genas. Nereikalauju, agentų, 1930 So. 
Morgan St., klausk F. J. Vraniak.

PARDUOS pigiai arba mai
nys 115 akrų žemės su budin- 
kais, gyvuliais ir mašinerijomis, 
100 mylių nuo Chicagos; prie
žastis —• liga.

MAINYS ant namo. 3 lotai 
prie 63 ir Crawford Avė. Visi 
improvementai yra.

6 KAMBARIŲ bungalow Mar
ąuette Parke, mainys ant 2 fla
tų namo.

CHAS. ZEKAS, 
4454 S. Western Avė.

PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898
Chicago, Iii.


