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Trečiadienį Prasidės Visuotinis J. V.
Gyventoji! Surašinėjimas

Surašinėtojai aplankys kiekvienus namus, 
ir žmonės Įspėjami duoti teisingus at
sakymus i visus jų klausimus

rinktų duomenų klasifikavimo, 
tvarkymo darbas, kuris užims 
vėl mėnesius laiko. Galutiniai 
surašinėjimo skaitmenys bus 
paskelbti tik apie galą metų.

Aštri bausmė tiems, ku
rie neteisingai atsaki

nės į klausimus
Vyriausybe įspėja gyvento

jus, kad kiekvienas duetų tei
singus atsakymus j surašinėto
jų klausimus, nors į kai kuriuos 
tų klausimų gal kuriam ir ne-

Pudit Javvahatlal Nehru, Indijos nacionalistų kongreso pirmininkas kartu su savo seseria va
žiuoja į Ahmedabadą

WASHINGTONAS, kovo 30.
Ateinantį 'trečiadienį prasi

dės penkioliktas Jungtinėse Val
stybėse dešimtametinis “cen- 
sus” — visuotinis gyventojų 
surašinėjimas.

Visas gyventojų surašinėjimo 
aparatas jau prirengtas. Dau
giau* kaip 100 tūkstančių “enu- 
meratorių”, vadinas surašinėto
jų. vaikščios iš namų į namus, 
su rašinėdami kiekvieną gyven
toją, kiekvieno jų amžių, jų 
turtą, nuosavybę, nuomą, užsi-
ėmimą, bizni, pajamas, darbą, 
nedarbą, etc.

Miestuose surašinėjimas tu
rės būt padarytas per dvi savai-, 
ti laiko, bet kaimo distriktuose, 
dėl didesnio gyventojų išsiblaš
kymo, surašinėjimui duota mė- 
nesis laiko. Po to prasidės su-

Francuzy parlamen
tas ratifikavo Youn- 
go reparacijų planą

PARYŽIUS,, kovo 30.— Fran
ci jos parlamentas milžiniška 
balsų dauguma — 530 prieš 
55 — vakar ratifikavo Youngo 
reparacijų planą.

Ratifikavimui buvo priešingi 
tik aitrieji nacionalistai ir sau- 
jale komunistų.

Australiečiai refe
rendumu atmeta 

prohibiciją
MELBURNAS, Viktorija, Aust
ralija, kovo 30. — Įvykusio vi
suotinio balsavimo klausimu, 
ar prohibiciją Viktorijos* valsti
joje turi būt toliau išlaikyta, 
ar panaikinta, jau suskaityti 90 
nuoš. balsų parodo, kad prohibi- 
cijos priešininkai daugiau kaip 
100 tūkstančių balsų prašoka 
prohibicininkus. Prieš prohibici
ją paduota 432,581 balsas, už — 
326,553. Apie 200.000 balsų dar 
nesuskaityta.

Atsikartojantieji žemės 
drebėjimai Japonijoj
TOKIO, Japonija, kovo 30.

Ižu pussaly, ypačiai Itoj, 
per pastaras dvi savaites nuo
latos atsikartoja žemės supur- 
tymai. Gyventojai labai išsi
gandę.

Netrukus,
“Naujienose” pradės eiti didelis romanas

“Vaivorykštės Tiltu”
A

kurį parašė 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.

butų malonu atsakyti, pavyz
džiui, kiek turi pajamų per me
tus, kiek gauni algos, kiek mo
kėjai už savo namus, už radio 
etc.

Susekti neteisingus atsaky
mus davę bus baudžiami metais 
kalėjimo ir $500 pabaudos.

16 darbininkų užber
ti sprogimui įvykus 

anglies kasyklose
KETTLE ISLAND, Ky„ kovo 

30. — Pioneer Coal kompanijos 
i kasyklose čia vakar po pietų 
Įvyko sprogimas, dėl kurio ka
syklų gilumoj, apie pusantros 
mylios nuo žiočių, buvo užberti 
šešiolika angliakasių.

Keturiems angliakasiams pa
vyko pabėgti, bet šešiolika kiti/ 
veikiausia yra žuvę.

Gelbėtojų partijoms šiandie 
po pietų pavyko prisigriebti iki 
apie 1,000 pėdų nuo vietos, kur 
įvyko sprogimas, tačiau užber
tųjų ne vieno dar neslirado.

Ties kasyklų žiotimis nuola
tos spiečiasi minia žmonių, dau
giausia giminių ir draugų, lau
kiančių žinių apie užbertųjų li
kimą. . z

Romos papa šauks vi
suotini katalikų baž

nyčios susirinkimą
ROMA, kovo 30. — Gauto

mis iš Vatikano sferų žiniomis 
papa Pijus XI rengia encikliką, 
kuri busianti paskelbta birže
lio mėnesį ir kuria bus šaukia
mas visuotinis Romos katalikų 
bažnyčios vyskupų susirinki
mas*.

Susirinkimas, kuriame daly
vaus 1,500 viso pasaulio kata
likų vyskupų, prasidėsiąs pa
baigoj ateinančių 1931 metų.

Chicago, III. Pirmadienis, Kpvas-March 31 d., 1930
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Fordas ragina ang
lus didinti algas sa

vo darbininkams
Daugiau pelnydami, darbininkai 

busią didesni vartotojai, ir 
pramonė tuojau pagerėsianti

LONDONAS, kovo 30. — 
Laikraštis Spectator paskelbė 
interviu s*u Henry Fordu, kur 
garsus Amerikos automobilių 
fabrikininkas duoda anglams 
patarimą, kaip jie galėtų savo 
pramonę pataisyki.

Bėdų bėda pramonėj ne tik 
Anglijoj, bet ir Jungtinėse Val
stybėse ir visur kitur, pasak 
Fordo, pareinanti iš to, kad 
pramonės vadai nenorį suprasti 
pamatinių jos* vargų priežasčių 
ir savo metodų pakeisti. Vy
riausybė, kad ir dar taip steng
tųsi, viena negalinti pastatyti 
industrijos ant kojų. Tą turį da
ryti patys . pramoninkai, o tai 
padaryti jie galį —• tiek, Angli
joje, tiek visur kitur — mokė
dami didesnes algas darbinin
kams.

Padėtis Anglijoje, sako For
das, tuojau pagerėtų, jeigu tik 
darbininkams butų pakeltos al
gos. Britų pramonė gautų mil
žinišką paakstinimą, nes tuojau 
padidėtų vartojamoji, perkamo
ji žmonių pajėga.

“Caro duktė” Anas
tazija tebesislaps- 

to New Yorke
NEW YORKAS, kovo 30. — 

Sužinota, kad Mrs. Anastazija 
čaikovs'kaja, tariama nabašnin- 
ko caro Nikalojaus II duktė, 
per pastarus kelis mėnesius gy
veno turtingos Miss Anne Burr 
Jennings globoj svetima “Miss 
Anderson” pavarde. Jos leidi
mas’ pasilikti Jungtinėse Vals
tybėse išsibaigė, ir jeigu Wash- 
ingtono vyriausybė atsisakys 
leidimą pailginti. Mrne. čaikov
skaja turės šį kraštą palikti. 
Priešingą atvejį ji bus depor
tuota.

Jos biauriai sudarkytas žan
das, kuris, sako, buvęs bolševi
kų raudonarmiečio šautuvo 
drūtgaliu sutriuškintas, chirur
gų pastangomis tapęs dabar vi
sai gerai atitaisytas. Mme. čai
kovskaja rašanti savo gyveni
mo nuotykių knygą, kurioj ji 
taipjau duodanti įrodymų, jogei 
tikrai esanti caraitė Anastazija, 
nuostabiu budu išlikusi gyva, 
kai bolševikai skerdė caro šei
mą Ekateringburge.

5 portugalų žvejai pas
kendo per audrą

LISABONAS, kovo 30. — Iš 
Olilao, pietų Portugalijoj, pra
neša, kad ten per stiprią audrą 
juroj paskendo vienas portuga
lų žvejų laivas su penkiais įgu
los' žmonėmis.
|_______________________

Nauja Vokietijos vy
riausybė sudaryta

• 7 I . '

Centristo Brueningo kabinete 
nebeita nė vieno socialdemo
krato.

BEBLYNAS, kovo 30. — Pre
zidento Hindenburgo pakviestas 
kancleriu katalikų (centro) va
das, Dr. Heinrich Bruening, 
naują • ministerių kabinetą jau 
sudarė iš vidurinių ir dešiniųjų 
partijų lyderių.

Kabinetan įeina dauguma bu
vusio socialdemokratų kancle- 
riaus Muellerio kabineto narių, 
išskiriant, socialdemokratus, ku
rie atsisakę dalyvauti.

Dr. Brueping savo naujai su
darytą kabinetą pristatys par
lamentui ateinantį antradienį 
[rytoj],

Garso filmų išmesti 
iš darbo atidarys 

savą teatrą
DENVER, Colo., kovo 30. — 

Praneša, kad ateinančio balan
džio mėnesio 20 dieną Denvery 
bus atidarytas pirmas dar Ame
rikos teatrų istorijoje teatras, 
kuris bus* organizuotu darbinin
kų vedamas, finansuojamas ir 
operuojamas.

Teatrą operuos per savo unL 
jų vadus muzikantai ir estrados 
žmonės, kurie buvo išmesti iš 
darbo įvedimu teatruose garsi
nių krutamųjų paveikslų.

LONDONAS, kovo 30.— Pra- 
nešai, kad Banitry įlankoj sudu
žo žvejų valtis ir kad du žmo
nės prigėrė, o keturių kitų pa
sigendama.

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

Debesiuota ir šilčiau; gali būt 
lietaus; vidutiniai mainąsi vė
jai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 39° F.

Jiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 6:13. Mėnuo leidžiasi 
8:01 vakaro.

Sovietų ambasadoris 
Paryžiuj prašo stip

resnės sargybos
Dovgalevskis sakosi gaunąs ano- 

nymių laiškų, kuriais esą grū
modama jam galą padaryti, 

i--------—.
PARYŽIUS,'kovo 30. — Va- 

lerijonas Dovgalevskis, sovietų 
ambasadorius Paryžiuje, kreipė
si į franeuzų vyriausybę, pra
šydamas. kad aplink ambasadą 
butų pastatyta stipresnė polici
jos sargyba. Dovgalevskis sako, 
kad jis gaunąs daug anonymių 
laiškų, kuriais grumojama jam 
galą padaryti.

Gauti iš Maskvos sovietų 
laikraščiai su didelėmis baugi
nančiomis antraštėmis pasako
ją, busią Paryžiuje kėsintasi 
nužudyti sovietų ambasadorius. 
Tyrinėjimai betgi parodė, kad 
žinia apie “pasikėsinimą” buvo 
bolševikų išpusta iš to, kad 
prieš keletą dienų, naktį, ties 
ambasada buvo įvykusios nedi
delės' peštynės. }

\ ' ■

Kanada projektuoja 
8 valandų darbo 

įstatymą
• 0TTAWA, Kanada, kovo 30. 
— Darbo ministeris Peter Hee- 
nan pranešė, kad netrukus bus 
pasiūlytas parlamentui bilius 
įsteigti Kanados Dominijoje 8 
valandų darbo dieną visiems 
viešųjų clarbų darbininkams.

Eks-kaizerio byla prieš 
laikraštį dėl šmeižto

-------------------- I

BERLYNAS, kovo 30.— Pra
sidėjo buvusio kaizerio Vilhel
mo iškelta laikraščiui Berliner 
Morgenpost byla dėl šmeižto. 
Mat, praeitą spalių mėnesį Ber
liner Morgenpost išspausdino 
straipsnį, kuriame buvo parody
ta, kad Vilhelmas buvęs Kruppo 
fabrikų dalininkas, ir todėl 
ginklų užsakymus' tik tiems 
fabrikams duodavęs. To pasėka 
buvus tokia, kad vokiečių armi
ja gaudavus menkos kokybės 
ginklus.

LISABONAS, kovo 30. — 
Transatlantiniams skridikams 
padėti, Portugalijos vyriausybė 
nutarė įsiteigti meteorologijos 
Stotis Cape Verde, Azorų ir Ma- 
deiros salose.

NEW YORKAS. kovo 30.* - 
Tunely, 600 pėdų po žeme, di
namito sprogimo buvo vienas 
darbininkas užmuštas, o 9 ki
ti sužaloti.

Mistifikacija Praloto 
Olšausko Byloje

Suimtas Adomas Valadka pasirodė visai 
nekaltas žmogus, ir tapo paleistas

KAUNAS, kovo 11. [Lž]. — 
Kaip jau buvo pranešta. Birš
tono byloj buvo suimtas dirbąs 
prie kanalizacijos darbų pil. 
Adomas Valadka.

Jis buvo įtartas esą jis drau
ge su Lepkijos poručninku Ma
linausku/ Birštone nužudęs Us't- 
janauskienę.

Policija jį buvo suėmusi ir iš- 
tardžiusi paleido. P. Valadkai 
esą nesunku buvę įrodyti, kad 
tą dieną, kai Birštone įvyko bai
si žmogžudyste, jis buvo Kau
ne ir dirbo darbus prie kanali
zacijos. '

Be to, esą kalinys Dobkevi
čius" parodęs, kad jis su jokiu 
Žebrausku apie Birštono įvykius 
nekalbėjęs. O tuo- tarpu jog ta
riamu Žebrausko parodymu ir

Vokiečių Urachas 
pretendentas į Mo

nako sostą
BERLYNAS, kovo 30. — Ku

nigaikštis Albrechtas von Urach, 
Viurtembergo grafas. dabar 
pretenduoja į Monako sostą.

Savo pretenzijas jis remia 
tuo, kad jo bobutė buvo Mona
ko princesė Florestina Grimaldi. 
Urachas mano, kad Monako ku
nigaikščio Pjero ir jo žmonos 
šarlotas išsiskyrimo skandalas 
padėsiąs jam laimėti, ir ta vil
timi dabar išvyko į Paryžių.

Karininkas sudarė 
Lenkijos kabinetą
VARŠUVA, kovo 30. — Len

kų vyriausybės krizis, traukę
sis dvi savaiti, pagaliau pasi
baigė, pulkininkui Valerui Sla- 
vekui vakar sudarius naują mi
nisterių kabinetą.

Naujoji vyriausybė sudaryta 
iš tų pačių buvusių premjero 
Bartelio kabineto narių, išski
riant tik teisingumo ministerį 
Dutkievičių. Teisingumo minis- 
terio portfelis pavestas Stanis
lovui Carui, kurte tą postą lai
ke praeitą, vasarą, vadinamame 
“karininkų kabinete”. Jis yra 
žinomas kaip piktas sėimo prie
šas.

4

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti j labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

> Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo ’9 ryto iki 1 
po piet.
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buvo paremtas kunigo Jarulai- 
čio parodymas, Valadkos suėmi
mas. naujas tardymas ir praloto 
Olšausko bylos atidėjimas.

Kiek teko teismo kuluaruose 
nugirsti, civ. ieškovas prisiek, 
advokatas M. Sleževičius ir teis
me esą pareiškęs, kad versija 
apie burliokus esanti ne nauja, 
kad tos versijos’, kurias kun. 
Jarulaitis iškėlęs Vyriausiame 
Tribunole, buvo žinomos jau 
Apygardos teismui, kuris jau 
išaiškinęs visą jų nepamatuo- 
tuma.

Teisininkų sferose, kaip gir
dėt, gynėjų prašymas’ atidėti 
bylą yra aiškinamas, kaip pa
prastas triukas pailginti bylą, 
kai jau nėra vilties bylą laimėti.

Anglijos darbiečiai 
naikina mirties bau

smę kariuomenėje
LONDONAS, kovo 30. — 

Anglijos darbininkų vyriausybė 
nutarė panaikinti mirties baus
mę britų kariuomenėj už ketu
ris nusikaltimus, kurie ligšiol 
buvo baudžiami mirtim, ir pa
keisti ją kalėjimb bausme. Mir
ties’ bausmė paliekama tik už 
maištą, išdavimą ir bėgimą iš 
armijos.

Keturi nusikaltimai, kurie ne
bebus mirtim baudžiami, yra 
šie.*

Rodymas savo bailumo, arba 
kitų įbauginimas, prieš priešą.

Palikimas sargybos, pakieto, 
patrolio arba pašto be įsakymo.

Sąmoningas davimas netei
singo pavojaus' signalo šaudy
mu. kardo ištraukimu, < būgno 
mušimu, riksmu ar kuriuo kitu 
budu.

Apleidimas posto einant sar
gybinio pareigas.

Portugalija panaikina 
keliautoju mokesnius
LISABONAS, kovo 30. — 

Portugalijos vyriausybė nutarė 
panaikinti turistų ir keliauto
jų taksus Lteabono uoste.
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Cleveland, 0
S. L. A. 14 kuopos bertaini- 

nis susirinkimas bus laikomas 
balandžio 2 d., Lietuvių svet., 
6835 Superior Avė., kaip 7:30 
vai. vakare. Visi nariai priva
lo būtinai dalyvauti, nes bus 
balsavimas už Pildomąją Tary
bą ir rinkimas delegatų į Sei
mą.

Prot. sekr. A. šmigelskis.

Detroit, Mich
Lietuvių Pilietinis Kliubas

kime! Atsiminkime, kas atsi
tiko 200 kuopoj. Kuopa pasky
rė auką dėl sergančių narių. 
Bet štai pasirodė, kad bolševi
kiški šmugelninkai tą auką no
rėjo kokiam ten savo fondui 
nusavinti. Ta šmugelystū išėjo 
aikštėn ir bolševikams ta auka 
pusėtinai atsirūgo. Tegul vi
suomenė tą. faktą įsidėmėja.

Kitų pažvalgų žmonės bolše
vikai moka visaip niekinti. Jie 

i dedasi didžiausiais darbo žmo
nių draugais* Bet kai arčiau 
su jais susipažįsti ir pamatai 
jų veikimą, tai tąsyk' pilnai įsi
tikini, jog jie yra tikri šarla
tanai ir daugiau nieko. Komu-

Jis pu- 
pratartų 
Radavi- 
Draugy-

papasakojo, kaip (Lietuvoj vai
kai šildo kojas karvamėšliuo- 
se, o čia Amerikoj vaikučiai 
yra gerai aprengti. Butų bu
vę gerai, kad Bacevičius butų 
šį ta papasakojęs ir apie Ru
sijos vaikučius, kurie bųstosii 
iš vietos į vietų ir neturi jo
kios prieglaudos.

Reikia manyti, kad Bacevi
čius gavo įspėjimų nuo savo 
draugučių nejudinti įbolševiz- 
mo. Pas mus dabar su komu
nistais pradeda griežtai kovo
ti. Teko girdėti, kad tapo su
imtas vienas Simmons kompar 
nijos darbininkais.
areštavo,

Miliua Detroite jau gyvena 20 
suviršum metų. Užsiima buda- 
vojimu: stato naujus namus ir 
patifiiiso senus. Jo darbu žmonės 
visuomet yra patenkinti, Pa
tartina lietuviams, kurie nori 
naujus namus statytis arba pa
taisyti senuosius, kreiptis į p. 
Milių.

Išdėstėme p. Miliui savo at
vykimo tikslų. Tasai ir sako: 
“Aš Naujienas skaičiau ir pir
ma, tik dabar buvau trumpam 
laikui nustojęs. Tad užrašyki
te ir vėl.”

laiškui užsukome pas ponus 
Piletskus. Piletskas irgi yna se
nas detroitictis ir gana gerai

gyvena. Jis dirba pas Fordų 
už formaną. Padarėm “dei'tų” 
®nt kito karto. Be abejo, lai
mėsime nauja skaitytojų.

Kilų kartų pranešiu dau
giau. — Juozas.

Garsinkites Naujienose
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ PREZIDENTO

PROKLIMACIJA!

Detroito lietuviams ir. bend-' nifitams pritaria tokie žmonės, 
rai imant, visai visuomenei bus ^U1’ie nemoka protauti. Jie sa- 
pravartu susipažinti su taip va-1 v<> protišku išsivystymu pilnai 
dinamais “tikrais” darbininkų prilygsta Lietuvos davatkoms, 
draugais ir komunistais. Susi-1 ^as i’ems pasakoma, tai jie ir 
pažinti su jų savo rųšies šmu-!^1*0’ 
geliu ir girtuoklystės platinimu. Aš patarčiau lietuviams apsi- 
Kovo 7 d. aš perskaičiau “Nau- dairyti ir rimtai pagalvoti bei 
jienose” korespondencijų apie pažiūrėti, kas juos veda, prie ko 
Lietuvių Politinio Kliubo paren- veda ir kur veda. Dalyvaukite 
girna. Iš pradžių aš nenorėjau savo organizacijų susirinkimuo- 
tikėti, kad taip butų galėję at- sa, kad visokie Maskvos davat- 
sitikti. Bet dabar įsitikinau,. kos negalėtų ten šeimininkauti 
kad ten. buvo tiesa rašoma. Pa- kaip tinkamai. Dabar artinasi 
tys komunistai prisipažino, kad Susivienijimo Centro Valdybos 
jie varė 'šmugelystę. Vienok jie balsavimai ir delegatų į Seimą 
tai skaitė sau už garbę, nes rinkimai.
padarė $10 pelno.

Darbiečių “čyfas” L. P. Kliu- reikalai tikrai rupi. Ir dar kar- 
bo susirinkime padare tokį pra- tą pabrėžiu: bolševikams Susi
nėsimą: Z. Ramanauskas yra i vienijimo gerovė niekuomet' ne
vis^ teisingas, ir teisingai pa- rūpėjo ir nerupi. Nerinkite tad 
sielgc, kliubo vardu pardavinė- jų!—Naujas Narys, 
damas svaigalus. Esą nei mes. 
nei kiti be to negalime apseiti.!

Tas faktas, kad kliubo jsta-1 
tai griežtai draudžia svaigalus i 
pardavinėti, musų 
nieko nereiškia, 
kymų jie nepripažįsta, 
sakoma, jiems įstatymai 
rašyti.

Kovo 9 d. susirinkime

me4ų

pasi- 
užlei-

Rinkite tinkamus
žmones, kuriems Susivienijimo

Cleveland, Ohio
da rbiečiams i

Jokių patvar- j
Kaip i
nėra i

Lietuviai rengėsi užpulti 
Rusiją!

Emu aną nedėldienj pro šv.
. - K# V

visa garsioji Mažeikienė (ta, kuri 
tai buvo iškelta aikštėn. Nariai, )aj}<c S.L.A. 14 kuopos susi- 
kuriems apeina kliubo gerovė.! rjnkimų bliauna) su vienu juo- 
smarkiai kritikavo Ramanaus-! (|u “broliu” ctaiina lapelius, 
ką ii i I , I toks .ii į Gaunu ir aš porų. Skaitau, ir 
liavimas gali ktiubui atnešti di- niekaip negaliu suprasti kame 

•dėlės skriaudos, y’-*-- —i- • • « ”■• -- * • •
inkorporuotas ir turi čarterį 
Todėl jis privalo prisilaikyti į- 
statymų, o neužsiimti šmuge
lyje. Turto kliubas turi apie 
$9.000. Na, ir jeigu jis butų

Kliubas yr?ičii?i dalykas. Viename rašo, kad 
“šalin panikas nuo Rusijos!” 
Manau, kasgi dabar čiai? Ar 
Cle ve lando lietuviai rengėsi Ru
siją užpulti? Klausiu vieno, 
klausiu kito, ar iš tikrųjų de

pagautas bešinkuojant svaiga-: velandiečiai toki galingi ir tū
lus, tai atsidurtų teisme ir ču p’i armijos. Bet man dar 

- retų skaudžiai nukentėti. ' iv ligi šiai dienai nepasisekė
Bet darbiečiai to nepaiso. Jie | sužinoti kokiu tikslu panašus 

visais budais gynė savo karna- Šlapeliai dalinamai 
rotą Ramanauskų, 
teko patirti, dar nėra atsiskai-! prakalba 
tęs su kliugu iš to parengimo. [ 
Visas darbiečių pastangos iš- ■ 
teisinti Ramanauską nuėjo nie-1 
kais: jis tapo suspenduotas vie-1 
niems metams. Kiek man ži-1 
noma, tas ponas ir iš darbo ta- 1 
šalintas už nelabai gražų daly
ką.

Susirinkime prisirašė 40 nau
jų narių. Tie naujieji nariai i 
paeina iš įvairių Lietuvos da
lių; kai kurie jų net iš Latvi
jos. Dauguma jų rimti žmonės. Draugystės Lietuvos Balso su- 
Bet atsirado ir tokių. kurie ! ' sirinkimas. ir parengimas, 
tuoj bandė košę virti. Jie šoko I -----------
ginti Ramanauską, kuris aiškiai 
prasižengė prieš kliubo patvar
kymus. Ir tie žmonės 
skaitę kliubo įstatus! 
'taip, tai jie iš pirmos 
norėjo juos paneigti!

Keikia pažymėti, kad tarp 
darbiečių yra vedama agitacija 
užvaldyti visas pasiturinčias lie
tuvių organizacijas. Jie truks 
laikys nori prisigrūsti prie iždo, 
kad paskui jį aikvojus visokių 
agitatorių palaikymui. Dabar 
pas juos juk atsirado pusėti
nai tinginių ir provokatorių 
kuriuos reikia penėti, 
vokatoriai skverbiasi 
ir bando jas sugriauti.

Tad ar ilgai mes toleruosime 
tuos šmugelninkus ir profesio
nalius ubagus? 
kartų ant visados juos išprašy
ti lauk. “ ..............
nybės ir susipratimo.

i taip lietuvių, 
kuris kaip Eitas lapelis buvo apie Pruso- 

>, kur bus aiškina
ma, kas buvo Vytautas. Kcdel 
bolševikai samdosi juodukus 

; lietuviams lapelių dalinti? Man 
išrodo, kad nori dalyką pada
ryti žingeidesnių ir gauti dau
giau publikos, nes pastaruoju 
’aiku bolševikų parengimai bū
na tuščiose svetainėse.

— Vaiduoklis.

Kenosha, Wis

sakėsi 
Jeigu 

dienos

Kovo 23 d. Germtfo-Ameri- 
can Home įvyko Draugystes 
Lietuvos Balso susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo ganc 
daug narių, kadangi draugija 
apvaikščiojo 20 melų savo gy- 
V'vimo sukaktuves. Tarp įvai
rių raportų buvo patiektas ir 
raportas dėl rengiamo tą pa
čią dieną progi’?imo. Vice-pir- 
m įninkąs Užusienis pranešė, 
kad pirmininkas buk neleidęs 
rengti parengimą, kad nebūtų 
didclitj išlaidų, o ypač esąs 
priešingas komunistui kalbėto- 

’ j u i. /
le PĮ°"j Kilo didžiausi netvarka. Ko 

į unijas rnu,ljHtus je JVfiačiidis net pir
mininkų iš vietos pavarė. Na
rai aplaužė ti?m smarkuoliui 
ragus ir privertė atsisėsti. Tą-

Laikas jau svj{ pnulėjo, kaip gaiidys, šoki-
nė’.i tavoiščiiti J. Užusienis, 

Tik mums reikia vie- Nepaklausęs pirmininko balso, 
Dabar j j, pradėjo rėžti spyčių. Gir- 

artinasi Susivienijimo valdybos di, jus mane išrinkote -sureng- 
rinkimai. Bolševikai per gvol- ii paminėjimą.
lą nori įsiskverbti. Neapsileis- noma, jam pritarė, lasyk Kuz.

Komunislai,

Už ką jį 
tikrai negalėčiau 

pasakyti. Žinau įtik tiek, kad 
jis buvo komunistas. Eina gan
dai, kad ir iš dirbtuvių komu
nistus pradeda atleidinėti. Gal 
losi kuriems tų sukvailintų 
žmonių teks ir bolševikų rojų 
pamatyti.

Na, tiek to. Pakaks rašyti. 
Priminsiu dar, kad mūsiškiai 
bolševkai tame -parengime labai 
nesmagiai! jautėsi. Po Bacevi
čiaus prakalbos jie tuoj aplei
do svetainę. Vėliau sugrįžo, bet 
’abaii trumpam laikui. Matyti, 
jų ūpas gana prislėgtas.

•— Ten Buvęs.

Detroit, Mich

KADANGI, pagal Kongreso Aktą, patvirtintą 1929 m. Birželio mėnesio 18 d., 
Penkioliktas Dešimtmetinis Cenzas Jungtinių Amerikos Valstijų turi būti padarytas 
pradedant Balandžio antra diena, tūkstantis deviny šimtai trisdešimtais metais; ir

KADANGI, teisingas suskaitymas gyventojų kas dešimts metų yra reikalauja
mas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos delei sužinojimo atstovavimo įvai
rių Valstijų, Atstovų Name (House of Re presui tati ves); ir

KADANGI, tos yra didžiai savrbu visų žmonių reikalams- Jungtinėse Amerikos 
Valstijose idant šis sunkai tymas butų pilnu ir teisingu pranešimu apie šalies gyvento
jus ir turtus: / ' '>

DABAR, TODĖL, Aš, Herbert Hoover, Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas, 
šiuomi apskelbiu ir darau žinomu, jog, pagini viršminėto įstatymo, yra kiekvieno žmo
gaus priedermė atsakyti į visus klausimus Cenzo sąrašuose, liečiančius jo ir tos šei
mynos, prie kurios jis priklauso, ir apie jo arba jo šeimynos apgyventą ūkį, ir visus 
kitus Cenzo surašus, kurie yra reikalaujami pagal įstatymo, ir yna baudžiama už at- 
rimkymą išpildyti šį reikalavimą.

Cenzo vienatinis tikslas yra 
ventojus ir turtus, ir atsakymai 
tokias visuotinas statistikas. Nė
teikdamas reikalaudamas žinias. Cenzas nieko bendro neturi su taksavimu, su kariu- 
menės arba teismo tarnyba, su priverstinu lankymu mokyklų, su tvarkymu ateivystfe, 
arba, su priverstinu pildymu bent kokių tautiškų, valstijos, arba vietinių įstatymųjar 
paliepimų. Taipgi neprivalo būti jokios bai mes apie informavimo bent kokio pavienio 
žmogaus ar jo reikalų. Delei tikro 'apsaugojimo žmonių teisių ir reikalų, kurie su
teikia žinias, kiekvienam Cenzo Biuro dar bininkui yra užginta po sunkia pabauda 
išduoti bent kokiais žinias, kurios gali ateiti jo žinion.

Aš dėlto uoliai raginu visus žmones atsakyti urnai, pilnai ir teisingai visus už- ‘ 
duodamus klausi f us per suškraitytojus arba kitus Cer/zo Biuro darbininkus, ir tunmii 
prisidėti su dalia prie padarymo pasekmingu šio didžio ir reikalingo visuomeniško 
darbo. i

įgyti visuotinas statistiškas žinias apie šalies gy- 
yra reikalaujami nuo pavienių vien padėti surinkti 

joks asmuo negali turėti bent kokio nuostolio su-
Iš

BraževičiuM pareiškė, kad ko
munistai gali atsidurtii belan
gėj, jeigu jie nepaliaus triukš
mo kČlę. Natriai, nebegalėdami 
ilgiau pakęsti to komunistų su
kelto triukšmo, .pradėjo skir
styti ir mitingas liko nutrauk
tas.

Tai taip komunistai pasiti
ko draugijos 20 metų sukak
tuves. Tai bus tikrai istoriškas 
susirinkimas, kokio per visus 
20 metų »avo gyvavimo drau
gija nebuvo turėjusi.

Apie trečią valandų pqr pie
tų prashiėjo programas, kurį 
atictoB J. Užusienis. 
prašė pirmininko, kad 
kelis žodžius. Drg. J. 
čius, Lietuvos BiaLso
stės pirmininkas, -iierbčgo drau
gijos istoriją; jis suminėjo tos 
draugijos įkūrėjus (vieni jų 
dar tebėra gyvi, o kiti jau mi
rę). Ant gulo, senesnių niarių 
paprašė kelis žodžius pratar
ti. Kalbėjo F. Bartkus, kuris 
per vienuolikę metų išbuvo 
dunugijos protdkolų rašitiuin- 
ku. Jis papasakojo apie tos 
draugijos praeities veikimą. 
Paskui Kaizys Brazevičius pa
pasakojo apie draugijos per
gyventus sunkius laikus ir pa
sigyrė, ka<i išbuvęs draugijos 
pirmininku per dešimtį 
ir gavęs auksinį garbės 
Iš pirmininkavimo jis 

‘traukęs liuosu noru, ir
dęs tą vietą kitam. Jis paačia- 
vo nariams už išreiškimą jam 
palankumo.

Po to prasidėjo diinot>. Dai
navo vaikų “Lyros” choras, 
kuris yra komunistų įtakoj. 
Vaikučiai dainavo gerai. Buvo 
visokių pa margi n imu: solo, du
etai, smuikas. Programui pa
sibaigus, išeina J. Užusienis ir 
praneša, kad dabar kalbėsiąs 
Bacevičius iš Chicagos. Pirmą 
kartą man teko tą komunistų 
pranašą matyti. « Mano drau
gas ir sako: tai, girdi, tas pat 
asmuo, kuris nori būti Susi
vienijimo prezidentu. Bolševi
kų oratelis kalbėjo kibai at
sargiai. Apie bolševizmų nepri
siminė nei per pusę lupu. Tik 
4---------------- ---- -------- ------ U—

“Naujienų” kontestantų 
darbuotės.

Ncžinaiu, kaip kitiems kon- 
testantams sekasi darbuotis, 
bet aipie A. Povilaitį tai tru
pu lį žinau. Jt3im visai ne blogai 
sekasi. Mat, Antanas Detroite 
jau pusėtinai seniai gyvena, 
'ai turi nemažai pažįstamų. O 
tarp pažįstamų, žinoma, turi ir 
draugų. Draugai tad jam ir 
prigelLsti šiame darbe.

Vieikar Antanas atvyko pas 
mane. Pas i k aibėj o v a apie
‘Naujienas” kaipo aipie tikrai 
visuomenišką laikraštį. Anta
nas man ir “-Juozai, va
liuokime užrašinėti Naujienas.’’ 
Sutikau. Tuoj ir nutraukėme 
pas seną detroitietį V. Milių 
(1353 Michigian uve.). P-na-s 

■ ... , .. ... .iiiįy...........................  —

ASMENINE 
IŠVAIZDA

Y ra svarbiau

pasisekimą

Pasidžiaugkite Pasitikėjimu
Sveikatos Gerumu

Ar jus pastebėjote, kad žmonės, kurie yra sėkmingi, 
yra žmonės, kurių veidai spindi sveikata, kurių kūnai yra 
gyvi ir energiški, kūrių oda yra skaisti ir švelni? Tokios 
ypatybės pagelbsti pasiekti pasisekimų, bet jus negalite 
jų turėti, jeigu jus kenčiate nuo pilvo ligų, konstipacijos, 
nemiegos ar nervų pakrikimo, šios ligos palaiko jūsų virš
kinamuosius organus pakrikusius ir neleidžia jūsų mais
tų paversti į riebų, raudonų ktaujų.

Kad palaikyti virškinimo organus tinkapiam veikime, 
vartokite Esorka, pastebėtina tonikų, kuris atgaivina visą 
jūsų sistemų. Jis suteikia jums naujų energijų..., naują 
nervų jėgą..

Esorka neturi savy kenksmingų ar įproti sudarančių 
vaistų... tik užtikimas žoles, šaknis ir žieves, kurios yra 
moksliškai sumaišytos, kad teiktų labiausia pageidauja
mas pasekmes. Jo veikimas yra paremtas ant gamtinių 
principų; jis sustiprina virškinamuosius organus ir su
tvarko visk sistemų, pagelbėdamas gamtiniam mitybos 
procesui. Taipgi stimuliuoja apetitų, yra švelniai liuosuo- 
j antis.

Gaukit bonkų Esorka šiandie. Jis yra pardavinėjamas 
jtisų aptiekoj.

ESORKA
Užtikimas Tonikas, kuris Sutvarko 

Visą Sistcmif.

Duota mieste Washington Lapkričio mėnesio dvidešimt antrą dieną, 
Viešpaties metuose, tūkstantis devyni šimtai dvidešimt devintuose, ir 
Nepriklausomybės Jungtinių Amerkos Valstijų, šimtaspenkiasdešimtket- 

(ANTSPAUDA) vii’,tUOSC.
Prezidento įsakymu:

HERBERT HOOVER
HENRY L. STIMSON,

Valstijos Sekretorius.

Chicagos Lietuvių Ekskursija
Lietuvių Ekskursija yra permai-
nyta ant Scandinavian American ||Q|iQ|"||
Linijos laivo OvvCll II

Geg'užio 24 dieną

A* 1

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

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

fNAUJENU ofisas atdaras kasdieną, iki 8 vai. vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Rekolekcijos brangiui kaštavo.

Sugryžo iš Kali 
fornijos

Paprasta lietuvių kalba žodi 
“rekolekcijos”, manau, reikia 
suprasti kaip atsiminimus.

Savaitė laiko atgal ir šioje 
kolonijoje turėjome tas reko
lekcijas. Ir užsiliks pas mus 
jos, kaip tikros .rekolekcijos!\

Keturias dešimts valandų da
rėme rekolekcijas ir gavome 
atlaidus. Galite suprasti, kad 
darbo buvo tiek ir tiek. Vieni 
turėjome prakaituoti, kol atsi- 
minėm nuodėmės, padarytas per 
metus. Kiti vėl prakaitavo lai
kydami pamaldas, sakydami pa
mokslus, graudendami klausy
tojus ir klausytojas..

Darbas buvo sunkus.

Nedarbas

Kad

neužilgo
srovens ko-

turėjo pasitenkinti tik reko
lekcijomis. Vietinis.

.45)4-16 Roo»eveti Rd. 
aru St. Lonin Avė.

CHICAGO ILL

šoferiais. Visi šoferiai buvo 
uniformuoti, taip kad kiekvie
nas jų tut^ėjo ant krutinės po 
žvaigždę su šešiais kampais.

Ot, sakau, tokia demonstra
cija tai susilaukė greitos pa- 
gelbos, nes kada žmonės yra i 
alkani ir nuogi, tai jau pagelbos' 
jiems reikia. O 
kiti net storus 
maršuodami!

Rusiškos ir Turkiškos Vanos w
12th STREET 

Tel. Kadzie HH02

Kiek laiko atgal Čikagos 
munistai surengė “bedarbių” 
demonstraciją, ir apie porą tūk
stančių žinksniavo Halsted gat
ve. Bet nuo to laiko praėjo 
kuone visas mėnuo, o darbai ne 
krust!

ir didžiausias atgailos.
Tikintieji neapvylė. Vienas 

pilietis, gavęs žodį, kftd reikia 
“spiritus vini”, Įsidėjo valizėlių 
kokį tuziną plėčkučių ir gabent 
pamokslininkams.

Jau čia'pat. tfau 
gaivinantis skystymas
į rekolekcijų gerkles. Tik stai
ga komanda: “Stop!” 
klausimas: “Ką oia turi? 
•gabeni?”, ir tp.

Pilietis susinervavo, 
atmena nė kam skirtas 
gyveninio skystimas. < 
pilietį stotin, kad jis rekolekci
jų padarytų.

Pilietis prisiminė iš ko gavo, 
bet užmiršt kam gabeno...

Ilga istorija trumpai užbaig
ta buvo tokia, kad piliečiui, ku
ris gabeno “spiritus vini”, ir 

, prisėjo 
užmokėti po keletą šimtelių ke
turių dešimčių atlaidų. O tie, 
kurie darbavosi per rekolekci
jas, neturėjo progos nė liežu
vio pavilgyti. Ir jie vargšai

O po to
Kam

Nebe
buvo 

Gabena

komunistai —- 
cigarus rūkė 
Pustapėdis. GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”

1
Reiškia, demonstracija nepa

vyko. štai keletas dienų atgal, 
kur ten apie Tautiškas kapines, 
kiti surengė antrą demonstraci
ją, bet jau ne komunistai, o tik 
šiaip piliečiai, šioje demonst
racijoje buvę ne tik alkanų, bet, 
kaip dievobaimingi žmones pra
tę yra kalbėti, ir nuogų.

Ir štai kur pasirodė musų 
garsiojo miesto liberaliskumas 
Noks miestas yra ir skolose pa 
skendęs, jis vis tiek tuos be
darbius sušelpė. Atvežė juos 
Čikagon kazenais vežimais ir su

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

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

Court; Lloyd C. Moody, U. S. District Att’y, kandidatas i Judge of Probatc (’ourt; Hon. David E. 
Shanahan, kandidatas j Representative 9to Senatoriai District; Hon. Joseph J. Elias ir kiti žymus kalbėtojai.

Jus esate kviečiamas dalyvauti šiame mitinge.
11-to WARDO PILIEČIŲ IR TAKSŲ MOKĖTOJŲ KOMITETAS.

JOSEPH M. AZUKAS, Sekr.

: tojų gerkles ir širdys nusilpo.

*

Ateina!

Kviečia visus atsilankyti

sekite šj laikraštį 
dėl pranešimų

savo
Ap- 

vaiz- 
nepa-

, išmėžti vity mėšlų, susiko|>usį|tam>liš kurio jj gav0) 
į per metus, tai išdžiuvo darbuo-!

Sis . _ __ _
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Amerikoje išgyveno

Lietuvių Auditorijoje

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd., 

1 Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy-

šaknimis. Tai yra vienatinė

r

Adv. John B. Borden
Po dviejų mėnesių kelionės 

po Kaliforniją, Meksiką, Colo- 
rado, Utah, Arizona ir kitas 
vakarines valstijas, advokatas 
Bagdžiunas-Borden su 
žmona sugryžo Chicagon. 
lankė daugelį įdomių ir 
dingų vietų ir parsivežė
prastų kelionės įspūdžių, apie 
kuriuos žada vėliaus parašyti. 
Manė, kad sugryžę Chicagon 
ras žiemą atsisveikinusią, o pa
vasarį pilnai įsigyvenusį, bet 
apsivilfi. Atastoguntus sutiko 
tikra Lietuvos pūga, kokios 
Chicaga dar nėra turėjus.

Advokatas Borden dabar bū
na savo West Side ofise kiek
vieną vakaraą nuo 6:30 iki 
9:30 priėmimui savo klientų, o 
mieste kasdien nuo 10 iki 4 va
landos. "

Po taip sunkaus darbo, galite 
suprasti, buvo sumanyta gerk
lės pavilgyti ir širdis sustiprin
ti. O tam tikslui geriausias 
vaistas yra, lotynų kalba ta
riant — spiritus vini.

Bet kur gauti jo dabartiniu 
sausu laiku?

Well, žinote, kad didžiausi 
gricšninkai šiandie yra butlege- 
riai. Taip bent žiūrima į juos. 
Taigi jiems labiausia ir reika
lingos buvo rekolekcijos. O to
dėl natūralu, kad iš jų tikėjosi

SaveYour
Wrappers

18-tos gatvės apie 
Tinke

Naktį iš šeštadienio į sek
madieni, apie 12 valandą, mirė 
Jonas Lietus. Jisai mirė Cook 
pavieto ligoninėje širdies liga.

Laidotuvės bus aiitradienį, 2 
valandą po pietų, j Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius John Kroli, 1021 West 
19 st.

Lietus paėjo iš Suvalkų rė- 
dybos.
daugiau, kaip 20 metų.

Paskutiniuoju laiku jis turė
jo čeverikams taisyti dirbtuvė
lę adresu 1823 So. Halsted st.

Paliko nuliudime žmoną, du 
sūnūs ir dukterį. ' Rep.

EXTRA 
PREMIJŲ 
VERTES

Nauji Lietuviški
REH ORDAI

Visas tas dainas ir muziką, katrą girdite 
per Radio, jys galite gauti ant Rekordų 

Budriko krautuvėje

J. Babravičius

Geri apelsinai 
neužauga pripuolamai

TVėg? nebūna pripuolamai geras pienas!

GAMTA pataikauja favo
ritams. Jeigu apelsi

nas yra rūpestingai užau
gintas, rūpestingai nuskin
tas ir rūpestingai atvežtas 
pas’ jūsų apielinkės groser- 
ninkii, tai tas apelsinas tik

rai bus geriausias apelsinas, kokį jus 'tik 
galite pirkti.
Taipjau yra atlyginimas už rūpestingumą ir 
su pienu. Bowman’o Pienas susilaukia rū
pestingumo iki augščiausio laipsnio. Paim
tas tik iš geriausių melžiamų karvių, jis 
jau pačioje pradžioje yra extra geras. Ir 
tas extra gerumas niekad nebūna praranda
mas. Bowman’o priežiūra, pridėjus dar 
pasteurizaciją užtikrina, kad jis pasieks jus 
tiek pat riebus Smetona, tiek pat šviežiai ir 
tiek pat tyras, kaip tuoj pamelžus karvę. 
Tas nepaliaujama^ rūpestingumas ir 
palaiko Bowman’o Pieną taip saldų, 
taip nepalyginamai geresnio skonio. 
Užsisakykite bonką šiandie. Pama- 
tykit patys kodėl jis yra labiausia 
mėgiamas pienas Chicagoje ir prie
miesčiuose. y

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK Telefonas 
Superior 6800

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

Komp. M. Petrausko Pagerbimo

KONCERTAS
Seredoje,Balandžio 2 d., 1930

Pradžia 8:30 vai. vakare

K. Menkeliuniutč 
16155F 

WORCESTERIO LIETUVIŲ ORKESTRAS 
16159 
(Lietuvių Kliubo Polka ‘
(Linksmybės Polka 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
10” 75c. 
16156F 
(Ar Tu Seselia 
(Kelkis Berneli 

KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
(Ganėm. /Vveles 
(Saulutė Tekėjo

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
16154F 
(Velnių šiintzį (A. Vanagaitis) 
(O—čia—čia (A. Vanagaitis)

/ 10” 75c
Aš žirgelį Balnosiu—K.

Menkeliuniutč ir F Stan
kūnas 16139F

Atie Rudenis Užšalo—Ma
hanojaus Liet. Mainierių 
Ork., Singing by A. šau
kevičius and J. Wicha- 
lonis 16149F

Baltos Rankelėlės— Maha
nojaus Liet. Ork., Sing
ing by A. šaukevičius 
J. VVichalonis 1614tF

čigono Meilė (Valcas)—
Lietuvių Tautiška Ork. 16150F 

Eisim Laukan—A. Vanagai
tis ir J. Olšauskas 16145F 

Frano Polka— Mahanojaus
Lietuviška Mainerių Or
kestrą 16142F

Jaunas senis—A. Vanagai
tis ir Akiras 1G148F

Kačiukas—A. Vanagaitis ir
"J. Olšauskas 16138F

Katrūtčs Polka— Mahano
jaus Lietuviška Mainerių 
Orkestrą, Singing by A. 
šaukevičius 16147F

Klaipėdos Polka—Mahano
jaus Lietuviška Mainerių 
Orkestrą, Singing by A. 
Šaukevičius 16147P

Lik su Dievu Panitėlia—
Mahanojaus Lietuviška 
Mainerių Ork., Singing 
bv A šaukevičius ir M. 
Urbas 16137F

Linksma Diena Mums Nu
švito — Jonas Butėnas, 
Baritonas ir Kvartetas 1G140F

Linksmas Amerikietis— F.
Stankūnas, Baritonas 16146F 

Man Tik Rodosi—A. Vana
gaitis, Baritonas 16152F

10” 75c 
Mergyte Jaunoji—K. Men- 

keliuniutė, Soprano 16144F 
MielaširdystČ— K. Menke

liuniutč ir F. Stankūnas 16151F 
Motušaite Miela—K. Men- 

kcliuniutė, Soprano 16144F 
Oi, Berneli Vienturį 1— K. 

Menkeliuniutč ir F. Stan
kūnas 16151F

Oi, Dainos—Seserys Pau- 
liukoniutės 16153F

Oi, Skauda, Skauda — K. 
Menkeliuniutč ir .F Stan;
kūnas % 16139F

Onyte—Seserys Pauliuko- 
niutės 16153F

Paprienioku Polka—Maha- 
nojaus Liet. Main. Ork. 16142F 

Pasaulis Stovi—Ant. Va
nagaitis, Baritonas 16152F 

Pavasario Sveikinimai
(Valcas) Liet. T. -Ork. 16150F 

Piatro Polka—Mahanojaus 
Liet. Mainerių Orkestrą, 
Singing by šaukevičius 1G143F 

Pragėriau Žirgelį—A. Va
nagaitis ir J. Olšauskas 16145F 

Puikiam Gegužės Vakare— 
Emil Velazco . 12120F
šalčiai ir Merginos — F.

Stankūnas, Baritonas 16146F 
šalta žiemfužė—A. Vanagai

tis ir J. Olšauskas 16138F
Senelio Polka—A. Vanagai

tis, Įgrojo Akiras 16148F
Vestuvių—Mahanojaus Liet.

Mainerių Ork., Singing 
by šaukevičius 1G143F

žalia Girele—Mainerių 
Ork., Singing by A. šau
kevičius ir M. Urbas 16137F

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per 
Radio kas nedėldienį 

Nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš stoties W. C. F. L.
Kas Ketvergų nuo 7 iki 8 vai. vakare iš stoties W.H.F.C.

Jos. F. Budriki 
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705

Programą išpildys trys musų vieti
niai Chorai vien tik kompozitoriaus M. 
Petrausko kurinius: BIRUTĖ su solis
tais, VYČIŲ Choras su solistais ir VAI- 
DYLŲ Choras.

/
Tai bus paskutinis pagerbimas mu

sų pilnai užsitarnavusio kompozitoriaus 
M. Petrausko, nes po šio Koncerto jis 
apleidžia Ameriką ant visados.

BENDRA RENGIMO KOMISIJA
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CENZAS ARBA GYVENTOJŲ SURAŠINĖJIMAS

Už dienos kitos prasidės visuotinas gyventojų su
rašinėjimas, arba cenzas, Jungtinėse Valstijose. Tai 
bus be galo svarbus darbas ir reikia, kad visi žmonės 
suprastų jo reikšmę ir padėtų jį kaip galint geriau at
likti.

Cenzo (angliškai: census) tikslas yra surinkti tiks
lias žinias apie tai, kiek žmonių šioje šalyje gyvena, ko
kio jie amžiaus, kiek vyrų ir kiek moterų, kiek vedu
sių ir kiek nevedusių, koks jų turtas, koks pragyveni
mo šaltinis ir t. t. šitokį surašinėjimai yra daromi Ame
rikoje kas dešimti metai, ir dabartinis cenzus jau yra 
iš eilės penkioliktas.

Šis cenzas turi dar ir specialų tikslą, kurio neturė
davo pirmesnieji gyventojų surašinėjimai, būtent: su
rinkti nedarbo statistiką, t. y. surasti žinias, kiek žmo
nių Amerikoje yra be darbo, kada jie darbo neteko, 
kiek laiko buvo be darbo ir kokį darbą pirma turėjo. 
Tos žinios iki šiol niekuomet nebuvo renkamos, ir todėl 
šiandie niekas negali tikrai pasakyti, koks bedarbių 
skaičius yra Amerikoje ir kurias pramonės šakas ne
darbas daugiausia paliečia. Vieni spėja, kad bedarbių 
esą pusantro miliono, kiti — kad trys, dar kiti' — kad 
penki arba šeši milionai. Aiškus dalykas, kad, neturint 
tikrų žinių apie nedarbą, sunku yra ir svarstyti klausi
mą, kaip šią nelaimę pašalinti.

Taigi jau vien dėl to, kad yra būtinai reikalinga 
statistikos skaitlinėmis nušviesti didelę nedarbo proble
mą, kiekvienas gyventojas turėtų padėti cenzo darbi
ninkams, kad jie savo uždavinį galėtų atlikti kuoge- 
riausiai. Bet gyventojų pareiga yra ir šiaip tą darbą 
paremti. To reikalauja įstatymas. Kongresas suteikė 
galią valdžiai net prievartą, pavartoti prieš tuos žmo
nes, kurie atsisakytų duoti informacijų jos paskirtiems 
surašinėtojams (enumeratoriams).

Vienoje tik Chicagoje tokių surašinėtojų bus 3,000. 
Šį trečiadienį, balandžio 2 dieną, jie pradės vaikščioti 
po stubas, su tam tikrais lakštais, ant kurių išspaus
dinta ilga eilė klausimų. į kiekvieną tų klausimų reikia 
atsakyti, kaip galint tiksliau neslepiant nieko.

Valdžia užtikrina, kad nė viena žinia, kuri bus gau
ta per gyventojų surašinėjimą, nebus panaudota jokiam 
kitam tikslui, kaip tik statistikai. Visi cenzo darbinin
kai, kurie tas žinias rinks, yra prisaikdinti, kad jie nė 
vienam pašaliniam žmogui jų neišduos; ir jeigu kuris 
surašinėtojas pasakytų kam nors, ką jisai patyrė apie 
tą arba kitą asmenį per surašinėjimą, tai toks cenzo 
darbininkas užsitrauktų ant savęs sunkią bausmę. Tai
gi nereikia tų surašinėtojų bijotis. Įsileiskite juos į sa
vo namus ir teisingai bei tiksliai atsakykite jiems į 
kiekvieną klausimą, kokį jie jums užduos. Jie ateis pas 
jus ne šnipinėti jūsų namuose, bet tik žinių rinkti, ku
rios paskui bus sutvarkytos tam tikram valdžios depar
tamente, kuris neturi nieko bendro nei su policija, nei 
su mokesčių kolektoriais, nei su kurioms kitoms įstai
goms, galinčioms žmogui padaryti nemalonumų.

Mums, kaipo lietuviams, yra dar įdomu ir svarbu, 
kad šiame surašinėjime butų surinkta tikslus daviniai 
apie musų tautybės žmones šioje šalyje. Taigi kiekvie
nas lietuvis tegu pasisako cenzo rinkėjui (surašinėto
jui) esąs lietuvis, o ne “paliokas”, “rusas” arba “ameri
konas”. Mes raginame “Naujienų” skaitytojus priminti 
tai ir savo pažįstamiems, kurie laikraščių neskaito: te
gu ir jie neslepia savo lietuviškos kilmės nuo surašinė
tojų. Sakoma, kad Amerikoje lietuvių gyveną apie mi- 
lionas, o tuo tarpu, imant cenzą, lietuviais pasiduoda 
paprastai tik apie 150,000. Kur gi dingsta kiti?

žodžiu sakant, šis gyventojų surašinėjimas yra 
svarbus dalykas daugeliu atžvilgių ir reikia geisti, kad 
jisai butų kuosekmingiausias.

darbiai darbininkai, kurių 
tarpe buvo ir komunistų, už
puolė tą mitingą ir užėmė 
platformą. Tai buvo bedarbių 
darbininkų atsakymas į pono 
Hoan» fašistinę atakų ant be
darbių demonstracijos Mil- 
waukee kovo 6 d.

“Socialistai, kurie gavo į 
kailį (! “N.” Red.) nuo be
darbių, pasišaukė policiją. Ir 
po didelės kovos darbininkai 
tapo pašalinti iš svetainės. 
Dešimts darbininkų tąpo su
areštuota, kaltinant juos 
“riaušių’ kėlime. Jie sulaikyti 
po tūkstančiu dolerių kauci
jos.” 
Brooklyniškis kom-chuliganų 

organas, vadinasi, pripažįsta, 
kad komunistai, “užpuolė mitin
gą” ir net jėga “užėmė platfor
mą”.,. Ir jisai didžiuojasi, kad 
socialistai nuo tų užpuolikų 
“gavo į kailį”!

Čia, žinoma, nėra reikalo tei
sinti merą Hoan’ą, nuo begėdiš
kų! “Laisvės” priekaištų dėl po
licijos susirėmimo su komunis
tų demonstrantais Milwaukee’je, 
kadangi visi žino, kad Milwau- 
kee’s mieste policijos departa
mentą kontroliuoja ne meras, 
bet šteito gubernatorius.

Iš “L.” rašymo aiškiai mato
me, kad komunistai atvirai sto
ja už tokius chuliganiškus dar
bus, kaip tas, kuris buvo atlik
tas antradienį San Francisco’je. 
Maskvos fanatikai laiko sutai
komu su savo “principais” 
kumščio vartojimą prakalbų ar
dymui! Labai1 gerai. Dabar visi 
žinos, kad bolševikiški komu
nistai yra “iš principo” chuli
ganai ir mušeikos.

RAGINA STEIGTI
PRIEGLAUDĄ

nu-

Apžvalga
DIDŽIUOJASI CHULIGA

NIZMU

“Naujienose” jau buvo rašy
ta. kaip komunistai San Fran
ci sco miestą bandė jėga suar- 
dyt Milwaukee’s mero, Daniel

Hoan’o, prakalbas, kurias jam 
tenai buvo surengę socialistai. 
Dabar paklausykite, kaip apie 
tą biaurų chuliganizmo žygį pa
sakoja Brooklyno “Laisvė”:

“San Francisco, Calif. — 
Antradienio vakarą vietos so- 
cialfašistai surengė prakalbas 
Mihvaukee miesto majorui 
Hoan, socialistui, darbininkų 
priešui, ir Morris Hillųuit, 
korporacijų advokatui. Be-

Paskutiniame “Tėvynės1 
meryje , įdėta SLA. iždininko, 
adv. K. Gugio, straipsnis apie 
Susivienijimą, kuriame nurody
ta vienas stambesniųjų tos or
ganizacijos trukumų, būtent, 
nešiigebejimas įsiteigti prieglau
dą savo pavargėliams. Straips
nio autorius rašo:

“Paimsiu pašelpos dalini
mą. Mes duodame $5.00 mė
nesy pašelpos netekusiam 
jėgų seniui, arba $5.00 iki 
$10.00 mėnesy našlei varge 
su vaikais, šitomis’ penkinė
mis ir dešimtinėmis SLA. 
kas metai išdalina didelius 
pinigus. O kam yra nauda iš 
to? Ar SLA.? Ar musų, tau
tai ? Ar tiems vargšams,, ku
riuos jis šitaip šelpia? Iš ši
tų jo pinigų šelpiamiesiems, 
žmonėms neužtenka nei nuo 
bado atsigint ir jie,, negalė
dami patys apsirūpint savi
mi, yra verčiami arba ba
dant. arba ieškot pagelbos 
pas savo artimus draugus, 
kurie paprastai turi, savo bė
dų. Priimdami šitą menką pa- 
šelpą, jie nemato reikalo būt 
SLA. dėkingais už ją. Dalini
mas šitos pašelpos nepadaro 
nei draugų, nei prielankumo. 
Tai yra bergždžias pinigų 
eikvojimas.

“Kuomet pašelpa nėra už
tektina, ar nėra dalinama 
kaip reikiant, tai ji nėra ge
ras darbas. Bet aš nepasaky
siu. kad SLA. turėtų duot 
didesnes sumas pinigų ši
tiems musų> žmonėms’. Net ir 
didesnių sumų jiems niekuo
met neužteks. Mano nuomo
ne, vietoje pašelpos jiems rei
kia duoti prieglaudą.

“Tiesa, SLA. ilgą laiką dė
jo pastangas seneliams prie
glaudą įkurt. Nariai aukojo 
tam tikslui pinigus’ ir su ne
kantrybe laukė tos prieglau
dos užgemant. Ant galo jiems 
nusibodo jos laukt ir jie, per
žegnoję £ą sumanymą, palai
dojo jį.

“Didelė organizacija turėjo 
prisipažint, kad ji negali 
įkurt naudingos ir savo Ra
senusiems nariams labai rei- 
kalingęš įstaigos. Kodėl? Ar 
jai pajėgų truko? Aš nema
nau.”
Adv. Gugio nuomone. Susivie

nijimas lengvai galėtų įsteigt 
prieglaudą, jei tik butų “tikras

noras ir atsiejimas”.
Tiesa. Partijų kovos (ypač 

bolševikų kurstomos), kurios 
eina Susivienijime daugiau kaip 
dešimtį metų, paima tiek ener
gijos, kad nei pas’ organizacijos 
viršininkus, nei pas jos narius 
nebelieka “tikro! noro ir atsidė-

jimo” teigiamiems, konstrukty
viems darbioms. O betgi toliaus 
juos atidėlioti nebegalima. Bu
tų gerai, kad jau dabar kuopos 
darytų įnešimus SLA. seimui ir 
kad seimas nutartų iždininko 
sumanymų įvykinti kad ir čia 
dar taip!

SLA. Reikalai

tais visais elementais, kurie ar 
tai iš kairės ar iš dešinės’ nori 
savo partijai pasidaryt politiš
ko kapitalo iš SLA., ir tuom 
patim užkarti savo partijos 
diktatūrą ant SLA. narių, de
moralizuojant narius ir skal
dant pačią organizaciją. Tai ve, 
kokis musų “bendras frontas” 
ir kokis musų tikslas ir uždavi
niai link SLA. —K. Liutkus.

Socialistai ir S. L. A 
rinkimų politika

Nekurie žmonės daro logiš
kus ir gana rimtus užmetimus 
socialistams, kad jie laike SLA. 
Pildomosios Tarybos rinkimų 
sudaro bendrą frontą net su 
vienybiečiais ir.kitais dešiniai
siais fašistiškais atžagareiviais. 
Nesvarbu, žinoma, kad komunis
tai per savo spaudą mus socia
listus šmeižia ir demagogiškai 
atakuoja. Komunistų jau toks 
natūras, kad kuobiauriausia 
šmeižti savo priešus, o tuom 
labiaus socialistus. Užtai jie 
gauna daugiau sanvičių nuo sa
vo dėdžių iš Maskvos. Bet svar
bu, kuomet ir rimti žmonės 
apie tai kalba ir daro vienokias 
ar kitokias’ išvadas. Pagalios, 
reikia pasakyt, kad ir mes pa
tys nevisai smagiai jaučiamės, 
kuomet reikia bendrai veikti su 
fašistiškais atžagareiviais. Bet, 
anot komunistų posakio: “Ne
svarbu, kokiais įrankiais ir prie
monėmis kovojama, bet svarbu 
siekiamasis tikslas”. Tikslas, 
kurio dėliai mes bendrai dirba
me su atžagareiviais, šį kartą 
pilnai pateisina mus.

Dalykas yra ve koks: kuo
met komunistai gvoltu veržiasi 
į SLA. Pildomosios Tarybos vie
tas su tikslu užkariaut SLA. ir 
tuo patim padaryt jį sau prie
lankia organizacija, su kurios 
pagelba butų galima atsiekti 
savo politiškus komunistiškus 
tikslus, kad paskui savo politiš
kus priešus’ butų galima išspirti 
lauk iš organizacijos. Šitą ko
munistų tikslą mes pilnai ma
tome iš jųjų darbų. Pavyzdžiui. 
SLA. kuopose, kurias kontro- 
iuoja komunistai, priešingo* nu
sistatymo žmonės ten neturi 
jokio balso. Baltimorėje SLA. 
Seime patys komunistai kuo- 
aiškiaus’ia save nusimaskavo ir 
parodė kokios taktikos jie lai
dosi su savo priešais, SLA. na
riais. Negana to, kad jie ardė 
visą konvenciją ir bliovė susto
ję per valandą ne savais bal
sais. het ir ne vienąi rimtai sė
dintį delegatą įžeidė savo vul- 
gariškais sakiniais ir kumščių 
grumojimu. Jie nepaisė, kad 
jie paraližuoja visos konvenci
jos darbą. Jų pasimojimas bu
vo tokis: kad siekt savojo tiks- 
a, nežiūrint to, kad organiza
cija suskiltų ir kuo skaudžiau
siai nuo to nukentėtų. Jiems 
rūpėjo tik ant savo pastatyti. 
Pagaliosr.mums yra labai aiškus 
komunistiškas gas’padoriavimas 
Aukščiausios Prieglaudos Drau
gijoje. Ponai komunistai turi 
tą draugiją užvaldę jau kelio- 
iką metų. Ir mes matom, kaip 
jie ten šeimųrinkauja ir kaip 
begėdiškai draugiją nugyvendi- 
no, laikydami ją komunistiško 
fanatizmo įrankiu. Da reikia 
pasakyti, kad komunistai atei
na į SLA. ne kaipo Susivieni
jimo nariai, bet su visu savo 
komunistišku bagažu. Ir tą 
savo netikusį bagažą nori už
kabint ant sprando visiems 
SLA. nariams, šitokios parti
nės užmačios fraternalėje or
ganizacijoje negali būt toleruo
jamos’, ir nuo tokių apetitų or
ganizacija turi būt apsaugota. 
Mes pilnai atsimenam SLA. is
toriją ir žinom ,kokių davinių 
suteikė SLA. kunigų pasimoji
mas padaryt organizaciją savo 
klerikališku įrankiu. Mes’ skai
tom ir tuos faktus, kur 20 me
tų atgal atžagareiviški tautinin
kai norėjo SLA. padaryt vien 
savo klikos organizacija, šalin
dami iš jos socialistus ir kitus 
pažangius darbuotojus. Tokio 
tipo žmonės ir.šiandien beldžia

si į SLA. duris, — pavyzdžiui, 
Tareila, Simokaitis ir kiti, ku
rių rankomis’ organizacija vėl 
butų suskaldyta ir palikta su 
4,000 narių, kaip kad buvo pra
eityj.

Kodėl mes remiam dabartinę 
SLA. Pildomąją Tarybą? O tai 
todėl, kad šitie, žmonės yra ver
ti paramos, ir jie savo darbais 
užsipelno būt SLA. Pildomosios 
Tarybos nariais. Prez. S. Ge
gužis nėra atžagareivis, siaurai 
partiniai nusistatęs. Jis yra 
pažangus, tolerantiškas, nuo
širdžiai dirba jau elė metų SLA. 
labui. J-lė P. Jurgeliute yra 
viena iš pavyzdingiausių mote
rų darbuotojų. Ji SLA. rašti
nės ir spaustuvės darbą tinka
mai sutvarkė ir pastatė SLA. 
finansus taip, kad šiandien vals
tijų apdraudos departamentai 
duoda jai žymius kreditus. >ša- 
lia to ji yra širdinga Susivieni
jimo. darbuotoja, laikanti SLA. 
aukščiau visų partijų. Adv. K. 
G ūgis, einantis dabar iždinin
ko pareigas, yra žinomas nuo 
senų laikų kaipo rimtas ir nuo
saikus visuomenės darbuotojas, 
ir eidamas SLA. iždininko per
eigas, dirba tik SLA. naudai, 
palikdamas partinį darbą už 
SLA. sienų. Prie to jis yra 
pilnai kvalifikuotas užimti to
kią žymią vietą, kur reikia val
dyt virš miliono dolerių orga
nizacijos ižde.

Turint visą šitą galvoje,' su
prantama, kad mes socialistai 
einam į bendrą frontą ne poli
tiškam darbui ir politiškai ko
vai, bet mes einam į bendrą 
frontą su visais SLA. nariais, 
kurie tik stovi už išįaikymą 
SLA. nuo partinių šarlatanų. 
Mes stovime už palaikymą 
SLA. kaipo pažangios, fraterna- 
lės. tautinės organizacijos. Mes 
dirbdami SLA. labui savo par
tijos tikslus ir uždavinius pa
liekam politikos lauke, o SLA. 
dirbam, kaipo tokios organizaci
jos nariai, ir užtat kovojam su cheminiu budu yra virtęs mil- 
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ĮVAIRENYBĖS
Mokslininkai yra menki 

pranašai
Gamtos mokslai ir technika 

paskutiniais dešimtmečiais eina 
tokiais dideliais, šuoliais pirmyn, 
kad pralenkia net drąsiausią 
vaizduotę. Mokslininkai papras
tai yra linkę abejoti naujenybė
mis, todėl gamtos mokslų ir 
technikos srity jie svarbiausių 
išradimų laikais pasirodė labai 
menkais pranašais.

Garsus astronomas Laplace 
kartą pareiškė vienam jaunam 
studentui: “Saulės dėmėmis 
Tamsta nesirūpink, nes jos nuo
lat keičiasi be jokio dėsnio. 
Vargu ar kada pavyks jų pa
slaptį išaiškinti.” Tačiau gar
saus astronomo tvirtinimo klai
dingumą įrodė vokietis vaisti
ninkas ,Dessau miesto, kurs po 
30 metų saulės dėmių tyrinėji
mo nustatė, kad jų yra daugiau
sia kas vienuolika metų. Vadi
nasi, saulės dėmių periodišku
mas buvo nustatytas. Didis fi
losofas Augustas Comte, kurs 
yra laikomas vienu didžiausių 
visų laikų išminčium, vienoj sa
vo knygoj parašė: “Niekad ne
pavyks patirti žvaigždžių chemi
nės sudėties.” O tuo tarpu tik 
dviem metam praėjus, Kirchol- 
fas, remdamasis Frauenchoferio 
tyrinėjimais, atrado šviesos 
spindulio analizės dėsnius, kurie 
duoda galimybės absoliučiai tik
rai spręsti apie daiktų cheminę 
sudėtį. Ir šiandien žvaigždžių 
sudėtis, gal būt, yra geriau ži
noma, negu žemės, kurioj gyve
nam...

žymus anglų chemikas Hen
ry tvirtino, kad chemijai 
lemta yra sugebėti išmokti 
dirbti organišką medžiagą, 
vokietis chemikas Voehler
griovė anglo nuomonę, dirbtinu 
budu pagaminęs retortoj žmo
gaus vidurių syvus. O dabar 
organinių medžiagų gaminimas

Iie- 
pa- 
bet
Su-

žiniška -pramone, žinomas fran- 
euzų mokslininkas A rago įrodi
nėjo pavojingumą žmogui va
žiuoti geležinkeliu, nes žmogaus 
organizmas,. A rago nuomone, 
negalįs pakelti daugiau, - kaip 
tik 30 kilometrų greitumą per 
valandą. Ką jis dabar, varg
šas, pasakytų, pamatęs grei
tuosius traukinius, automobi
lius ir ypač lėktuvus’, kuriais 
pasiekiama ore ligi 500 kilo
metrų per valandą! Dar blo
giau išėjo technikui Passon, 
kurs savo laiku pareiškė, kad 
garu varomų laivų statymas 
yra beprotiška idėja, ir vienam 
aukštosios technikos mokyklos 
Vienos mieste profesoriui. įro- 
dinėjusiam matematiniu budu, 
kad skraidymas oru sunkesnė
mis’ už orą mašinomis esąs nie
ku nepagrįsta fantazija, nors 
jis pats, tur būt, mate, kaip 
paukščiai, būdami sunkesni už 
orą, vis dėlto kuo ramiausiai 
sau skraidė, nei kiek nesirūpin
dami pono profesoriaus mate
matiškais apskaitymais. Chi
rurgas Velpeau netikėjo, kad 
kada nors bus galima daryti 
ligoniams operacijos be skaus
mo. Po penkerių metų chirur
gas Wells‘ operavo su narkozu 
pirmąjį pacientą! Kai Edisonas, 
dar gyvas amerikietis išradėjas, 
pirmą karią pademonstravo Pa
ryžiuj mokslininkams grama- 
foną, tai gerbiamieji mokslo šu
lai, priėję prie dėželes, dėl viso 
ko pažiurėjo vidun, tikėdamiesi 
pamatyti ten paslėptą žmogų, 
nykštuką, bet jokio gyvo pada
ro neradę, nutarė, kad be, pik
tosios dvasios pagalbos čia ne
apsieita! Taip pat su nepasiti
kėjimu buvo sutikta ir Ediso
no pagaminta pirmoji elektros 
lemputę, kurios 50 metų sukak
tuvės neseniai visam pasaulyj 
buvo iškilmingai minimos. Edi
sono elektros lemputei nebuvo 
pranašaujama jokios ateities. Ji 
atrodė bevertė...

Kelis šimtmečius naujųjų am
žių mokslininkai juokėsi iš. vi
duramžio alchimikų, kurie ieš
kojo būdų auksui gaminti iš ki
tų metalų. O dabarties che
mija tokią galimybę ne tik kaa 
pripažįsta, bet ir daro sėkmin
gus mėginimus praktiškai tam 
įvykdyti. Gal būt, kad ateity 
taip pat šypsosis iš musų, kaip 
mes dabar šypsomės iš svajonių 
raketiniu lėktuvu nuskristi j 
mėnulį ir į kitas planetas...

SLA. Pildomąją

forma, nustatyta dabar- 
su paaiškinimais, .kaip

jų organizacija pasiliktų

Kaip balsuoti, renkant 
Tarybą

žemiau parodyta oficialio Baloto 
tiniems SLA. viršininkų rinkimams, 
reikia balsuoti.

Tie SLA. nariai, kurie nori, kad
gerose ir ištikimose rankose, balsuokite savo kuopų susirin
kimuose. taip, kaip šiame pavyzdyje nurodyta, t. y. dėkite ant 
Baloto kryžiukus ties 
kas, P. Jurgeliute, K. 
vičius, D r. E. Klimas.

šiais vardais: S. Gegužis, A. Mikalaus- 
P. G ūgis, M. A. Raginskas, i

J. Januške

BALOTAS
Balsuojant už žemiau paduotus kandidatu# į 

mąją Tarybą, reikia rašyti kryželį (X) ties vardu 
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.

SLA. Pildo
te kandida-

No. 1 
Ant Pre

zidento

No, 2
• Ant Vice- 

Prez.

No. 3 
Ant Sek
retoriaus

No. 4 
Ant Iždi

ninko

No. ■ 5-6
Ant
Iždo

Globėju 
Balsuokit 

už du

No. 7 
Ant Dak- 
tr.-Kvot.

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

S. Gegužis, Mahanoy 'City, Pa. .. 
M. Bacevičius, Chicago, III..........
Dr, A. L. Graičunas, Chicago, III. 
------------------------- -- ------------------------  
A. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y.

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

P. Jurg'eliutė, New York, N. Y........

E. N. Jeskevičiutė, Brooklyn, N. Y

K. P. Gugis, Chicago, III............
B. Salaveičikas, Chicago, III. . 
J. Tareila, Waterbury, Conn. .

M. A. Raginskąs, Plymouth, Pa.
J, Januškevičius, Hartford, Conn.

D. G. Jusius, Worce.ster, Mass, ,...
L. Joneikis, Lee Park, Pa................

Dr. E. G. Klimas, Philadelphia, Pa.

Dr. M. Palevičius. Detroit, Mich. ..

x

X

X

X

X

X

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

Nedėlioj ir Panedėly, 
Kovo 30 ir 31

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“His First Com- 
mand”

Iš karininkų gyvenimo
Dalyvaujant

William Boyd, Dorothy
Sebastian

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Doing Phil a Favor”
Kalbančios kinio*.

From Youth to Age
' Yra trys sunkus periodai mo

teries gyvenime: kada mergaitfi 
subręsta i moterį, kada, moteris 
gimdo pirma kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidur! amžiaus. 
Tuis laikais Lydiu E. Pmkham’s 
Vcgetable Compound pagelbsti 
alsteigti normalę sveikatų ir 
gyvumų.

LYDIA E. PINKHAM’S 
VECFTABLĖCOMPOUND 
f YIHjį I PINKHAM MĖI) CO„ I.YNN, MASS
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čiui, tai negrų tarpe mirčių bu
vo 23.9 vienam tūkstančiui.

Moteris užsidegė

st. Išnešta sėklų. Nužiūrima, 
kad vagilis mano, jogei pavasa
ris arti ir todėl pasirūpino sek
lu sėjimui.

______ Graboriai______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Kiek autų Suvienytose 
Valstijose

1929 metais Suv. Valstijose 
buvo viso 26.501,433 užregis
truotų motorinių vežimų (autų 
ir trokų). Pagal valstijas bu
vo: New Yorko valstijoj — 
2,263,259; California — 1,974,- 
341; Ohio — 1,766,614; Illinois 
— 1,615,088.

Mrs. Susan Ficklin, 65 metų, 
gyv. 180 East Delavvare place, 
sausino savo plaukus elektriniu 
sausintoji!. Užsidegė celuloido 
šukos, palaikiusios plaukus. 
Nuo jų užsidegė ir plaukai. Mo
teris apdegė ir mirė.

Lietuvės Akušerės _
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

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

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai 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 46th St. Chicago, III.-----O-----

Įvairųs^ydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Reikalauja 5 dienų 
darbo

Gclžkelių darbininkų unijos, 
priklausančios Amerikos Darbo 
Federacijai, laikys konvencijų 
Čikagoj balandžio 28 d. Vienas 
svarbiausių diskusijų punktų 
bus klausimas apie įvedimą 
penkių dienų darbo savaitėje 
gelžkelių darbtninkams. Kon
vencija įvyks Čikagoj.

Biznis prastas
Pašautas Sebastian Farga- 

nus, 19 metų, gyv. 2708 W. 24 
Street. Jį pašovęs Edvvard 
Kaminski, 1628 W. Cullerton 
Street. Juodu esantys, anot 
policijos, vadai dveijų priešingų 
viena kitai gengių. Susišaudę 
gengsteriai todėl, kad “biznis” 
esąs prastas ir kad “teritori
jos” per mažai.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim / ir 
merginom pata
rimai dovanai.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

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

Vidikas-Lulevičienė 
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUQTQJAS 
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
* Chicago, III.
Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Res. Te). Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 21 ryto iki 1 po pietį), 2 iki 4 ir 
O iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ni}. Namų ofisas North Sido 
3413 Fran'klin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro
------------O-----------

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

S. D. LACHAVICH
ŽMOGAUS

AKIS

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--------

Suktybės politikoje
Valstybės gynėjas Swanson 

pareiškė, kod jo ofisas aplaikęs 
informacijų, jogei daugiau kaip 
50,000 ypatų užsiregistravo ne
legaliai 8 balandžio dienos bal
savimams. Svvanson reikalau
ja iš rinkimų komisionierių, 
idant butų pavestos patikrini
mui registravimos knygos.

Vagystes net teismuose
Pasak John L. Murphy, val

stybės pagelbininko, Cook pa
vietas sumokėjęs 1929 metais 
apie $200,000 sukčiams, kurie 
prigavingu būdu iškoletkavę 
tuos pinigus kaip užmokestį 
prissai k lutiesiems teisėjams — 
džiurei. Areštuota dėl to sep
tyni, jų tarpe teismo beilifas.

Linksmas balius

Meksikonains ligoninė

Medicalė klinika, idant teikti 
pigesnės medikalės pagelbos 
meksikietems moterims ir jų 
vaikams, kaip šiandie atidaro
ma adresu 840 S. Halsted* St.

Gary Playground Boosters 
Assn.surengė balių. Degtines 
nestokavo. Pirmiausia susipe
šė tūlas Sachląva su savo žmo
na. Paskui juos- mušiu stojo 
šokėjai. Įsimaišė policija. Re
zultatas toks: 1 mirtinai sužei
sta, 4 kiti lengviau. Balius 
rengta S. N. P. J. Hali. 2657 S. 
Lavvndale avė.

Pavasaris arti

Baigusi akušerijos 
mokyklų Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų 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.

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

______ Graboriai___
B U T K U S .

Undertaking Co.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų, nusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų 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 Kenwood 1752

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

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

Negrai serga
Anot Čikagos sveikatos ko- 

misionieriaus, Dr. Kegelio, Či
kagos negrai visai išmirsią bė
giu 150 metų, jeigu jų išmiri
mo priežastys nebusiančios su
laikytos. Iš įvairių tautų, ne
grai miršta didžiausiu skaičiu
mi. Kuomet, praėjusiais me
tais, tarp baltųjų, mirčių skai
čius buvo 10.9 vienam tukstan-

Apiplėšė Evanston Secd and 
Bulb Co. krautuvę, 820 Church

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. ISth Street
Canal 3161 

-------- o——- 

fERADZlŪT” 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAB()RIUS» CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4038

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. 'Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.--- -O—

Lietuviai Gydytojai

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

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

———o--------

Tel. l)rexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

upart šventadienio ir ketvirtadienio• ----- o—-

I

I
j

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

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražia dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba).

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batonn, iki 9 vai. vakaro.
V.., I IĮ ................. ... .....................

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 29 dienų, 12 valandų nak
ties, 1930 m., gimęs Lietuvoj, 
Prienuose. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Onų, dvi duk
teris — Esteilų, Genevienę, du 
sūnūs — Edmundą ir John, Jr. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
John Krol koplyčioj 1021 W. 
19th St.

JUOZAPAS SK1ND1ER1US

1646 W. 46th St. 
I

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Phone. Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868
---- .

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

— Z

Laidotuvės įvyks utarninke, 
balandžio 1 dienų, 2 Wal. po 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Lito gimi
nės draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliude liekame,
Moteris, Dukterys, Simai, 
Giminės ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius John Krol. Telefonas 
Canal 2023į

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 27 dienų, 8:30 valandų 
vak., 1930 m., sulaukęs apie 60 
metų amžiaus, gimęs Vėjukų 
kaime, Viduklės parap., Rasei
nių apskr. Paliko dideliame nu
liūdime dvi dukteris — Ųiru- 
tę ir Kristina, du sūnūs — Vy
tautų ir Algirdų, žentų Juoza
pų Gauduti, du brolius — Vi
limų ir Jonų ir seserį Uršulę 
Daujotienę. Kūnas pašarvotas, 
randasi I. J. Zolp koplyčioj, 
1646 W. 46 St.

Laidotuvės Įvyks utarninke, 
balandžio 1 dienų, 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, Žentas, 
Broliai, Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius 1. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Chas.
Syrewicze

Graboriai i
Balzamuotoj;

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonus
Patarnavimas dienų 

ir naktli
KOPLYČIA

1344 S. 50 Avė
CICERO, ILL.

II ■IHIBIIIM > I—'-N—_____

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard <5913

DR. A. J. BERTĄSH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Štreet 
CHICAGO, ILL.

—-.------- •—*- I —..........  I ■ —

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. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Pranešimas
Brighton Parko 
ir jos apielinkės lietuviams 

Patogumą 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

Phone V irg i nia 2054

JOSEPH VIIJMAS
/V u m u -S t ei t y m o 

c KUNTRAK TORIUS J
4556 Sb. Kockwen St.. Chicago. III

IGNACAS ŠEREIVA

gra-

Pcrsiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 28 dienų, 4 valandų po 
pietų, 1930 m., sulaukęs 37 
metu amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Šeduvos parapijos, 
Naujosodžio kaime. Amerikoj
išgyveno 18 metų. Paliko di
deliame nuliudime du pusbro
lių —s Konstantų ir Franciškų 
Pocius, puseserę Marcelę Vir- 
belienę ir gimines. O IJetuvoj 
broli Juozapų. Buvo narys 
Raudonos Rožės, Simano, .Vy
tauto Paš. Kliubo. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1410 South
49 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
balandžio 1 dienų, 8 vai. iš ry
to iš namii į Šv. Antano para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sifelų, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Ą. Ignaco šereivo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Pusbroliai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja
boi ius Eudyikis, tek Yards 1741

JI EVA CHISMAR
po tėvais Jieva Zubriskaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

,kovo 30 dienų, 7:30 valanda 
ryte, 1930 m., sulaukus 21 me
tų amžiaus, gimus Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliudime 
vyra Andriejų ir dukterį Doro- 
thy 4 metų amžiaus ir motinų 
Zubriskienę ir dvi seseris — 
Onų Alleuns ir Marijonų Zu
briskaite ir brolį William Zu- 
briskį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4016 S. Rockwell St.

Laidotuves :”vks seredoj, ba
landžio 2 dienų, 8:30 vai. ryte 
iš namų i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jievos Chismar 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Motina, 
Seserys ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Telefonus

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedč- 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

—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

DR. C. MICHEL
LIETUV1S OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

?tidure antrų ofisų (su Dr/ Laurai- 
iu — viršuj Belskįo-Rakščio aptie

kus) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930,

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. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Kuom 8,

Phone Canal 0523 x

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukec Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damep Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Ž. VEZELIS
LIETUVIS DENTLSTAS .

4615 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dienų

Advokatai

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

'X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.
-------------------------------------------------- i

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos-9 ryto iki 8 vakaro. 
Rezidence Phone Hemlock -7G91 

------------ --------------------------------------
Phone Arniitage 1740 

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

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 

vakarų, išskyrus ketvergų.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Fr^nklin 2460 
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street
A. A. OLTS

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3211 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

J. P. WAIT( HLS
Advokatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pulman 59.50 ir 6377

DR. P. P. ZALLYS
• DENTISTAS

30 East lll-th Street
Phone Pullman 0856

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

Sercdomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

____ Įvairus .Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Afmitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukce Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HEUZMAN
— 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 
elęktros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18t|i St., netoli Morgan St.

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Miesto ofise pa"al sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoį ir Pėtnyčioį nuo 9 iki 6

^ATATŠLAinr
ADVOKATAS

Ofisas vidurrniestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde I’ark 3395

■JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117*

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

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. 'j’el. Rcpublic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South AHhlancL. Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 -iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. dienų

. Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G390 Vai. !)—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandfe:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet, 

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

Rezidencijos Tel.* Midway .5.512
C. Cupler,M.D.
CHIRUIiGAS'

OAKLEY 111 24th STREET 
Tel. Cųnal 1713-0241 

Valando;': Panedeliais ir Kctvergais 
3 iki 8 vai. vak. Utarninka's ir 

PėtnyČiomįs 1 iki 6 v. v.

Ralph

Telephone Central 6926
F. W. Chernauckas

Advokatas
134 North LaSalle Street 

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Looal Office: 1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
Tol.-Randolph 5130

P. M. ADOMAITIS
' ADVOKATAS

Room 721 1 r >t N L’.,n tl Bank Bldg. 
38 /o. Dcaiborn Street 

Vul. 0 30-1
Vakarais 2221 W. 22nd Street 

(Su A'lv. John Kucliinsku)
Vai. 5-8; ser. ir pčt. 5-6. tel. Canal 2554



NAUJIENOS, Chicago, III,
14 kuo CLASSIFIED ADS

Roseland

2281

PRANEŠIMAI
For Rent

Dambrauskas

Komitetas

Šiandie

yra

PRANEŠIMASPeoples Furniture Co

1420 Kilocycles CLASSIFIED ADS
Educational

VISI BALSUOKIT Už

Automobiles

Furniture & Pianos

WAREHOUSE

Popieruojam ir

(Adresas)
Naujienų: Pattern Dept., 1739

So. Halsted St., Chicago, III

$550
$895
$895
$550
$650
$625

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

Šalie St 
2042,

Business Service 
Biznio Patarnavimas

A. Centro 
Tarybos.

Business Ohances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Personai 
AHinenų lefiko

Financial
Finansai-Paskolos

(Miestas ir valst.)
j-..,-.-

THEATRE
35th and Halsted Streets

Programas bus labai įdomus ir tvarkin
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl

Pirmadienis kovo 31, 1930

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

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

setas 
miegamojo 

7 šm. valgomo- 
velouro kauras 
$7.50; 4 kamb.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PATENTAI, copyrigrhti 
sokloa rųšlea

Laiškai J. F. Bud 
rikui

PAIEŠKAI] savo broliu, Vincento, 
Kazimiero, Jurgio ir Frano Grajaus
kų, taipgi paieškau Juozo Žebrausko. 
Patys arba kas žinote praneškite. 

DOMICĖLĖ GRAJAUSKAITĖ 
po vyrų Žebrauskienė, 

Nuo Žemaičių Kalvarijos 
2154 W. 22nd St., 

Chicago, III.

148 akrai ant State Highvvay, ar- 
♦i Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno fanuos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirk"

280 akrų, 
investmento 
aptvertas, 
cash, likusius 
galim ją išrenuuoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

medžiais apaugę. Del 
; 2 ežerai. Visas ūkis 
Kaina $35,000; $15.000 

er 5 ar 10 metų. Mes

Gerb. p. Budrikas:
Aš iš visos savo širdies sakau 

p. Budrikui, kad Tamstos or
kestrą labai, labai graži. Vy
rai, kurie dainuoja tas daineles 
apie merginas, labai štukauni 
ir net ašaros iš akių byra. Lei-

atžvil- 
n įmurusieji 

Apie visokių 
kenksmingumų ar 

tamsta nesiginčysiu, 
gerai tamstai pasi
dauginus iš higienos

bus rinkjmas dele- 
,. A, Seimą ir baL 

valdybos — 
Taipgi na- 
mėnesiniusTarp Chicagos 

Lietuvių

llradlmai
PELECHOWICZ 

2300 W. Chlca<o Avė.
Brunswlck 7187

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. Selemonavičius
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

IšSIRENDUOJA 7 kambarių fla 
tas, pečium šildomas, gera trans 
portacija. 6602 Lowe Avė.

“Birutės” choro pamokos įvyksta 
panędėlio vakare, lygiai 8 vai., Gage 
Parko salėje. Visi choro dalyviai 
bukite punktualiai, nes yra generalū 
repeticija dėl komp. Miko Petrausko

Margučio” vakaras nedraudžia atidaryti grabų

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

Prie “Kapinių tru 
belių”

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųŠies, 
bile kada ir bile kur, 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

KRAUTUVĖS
ŠIANDIE VAKARE

Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 
Duos Lietuvišką/ Programą 
per !

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio {mokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

Miscellaneous 
Įvairus

BARGENAS. Parsiduoda krautu
vė Men’s Furnishings & Shoes, 
Barney & John Tailors, 151 North 
Vermilion St., Danville, III., arba 
kreipkitės pas adv. Mikelonj, 3315 
So. Halsted St., Chicago, 111.

užtikrinti pirmo
auksiniais bonais.

Kreipkitės
228 N. La

Room
MR. WHALĖN

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. IIJL

mamom nu
lotus, farmas, biznius visokios 

Nėra skirtumo apielinkės ir 
Perkam notas.

Kaip jau daugumai chicagie 
čių yra žinoma, komp. A 
nagaitis balandžio 6 d., 
ateinančiam sekmadieny, 
gia dvimetines “■Margučio 
kaktuves. Kad tos sukaktuves 
bus įdomios, tai jau apie tai 
nėra nei kalbos} Tai bus, taip 
sakant, juokų balius. Kas mėg
sta šposus ir juokus, tam bus 
tikrai linksmas vakaras. Kas 
mėgsta “rimtus” dalykus, ir 
mėgsta ašaroti per vaidinimus, 
tas tegul neina, nes vistiek tu
rės juoktis.

P-s Vanagaitis turi parašęs 
naujų komedijų, kuri yra pritai
kyta prie moderniškų laikų, 
tai yra, taip sakant šios eros 
komedija. Ir šiam vakare su 
didele dauguma geriausių Chi
cagos lietuvių artistų p. Vana
gaitis statys tą komedijų. Be 
to, bus daug dainų ir kitokių 
pamarginimų. — Rep. V.

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. Dfelavvare 
2528.

2907 — Suaugusiai moterei graži ir tinkanti biznio vietoj dėvėti suknelė. 
Galima siūdinti iš byle materijos, sunkesnės arba lengvesnės. Pagražini
mas arba kalnierius galima siūdinti iš lengva šilko, balto arba pritaikyto 
prie tos spalvos materijos, iŠ kurios bus nasiuta suknelė. Sukirptos mie- 
ros 61, 18, taipgi 36, 88, 40 ir 42 colių per krutinę.

miesto apvalyti savo gatves ir 
jėlas, o ne iš Dambrausko.

Jau guli iš to galima supras
ti, kad jus nepaisote švaros. 
Jeigu paisytumėte tai butų pas 
tamsta švaru, ir nereikėtų kal
bėti kas nepritinka per spau
dą. Beto dar. Niekas tamstai

S. L. A. 226 kp. susirinkimas bus 
utarninke, balandžio 1 d., 7:30 vai. 
vak.. Shoenoffen svet., Milvvaukee ir 
Ashland . Avė. šitas susirinkimas

širdingos
Tariu ačiū už
programos ir
Taipgi ačiū

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

1929 Essex coupe rumble seat 
Hudson 1930 sedan ..................
Nash 1928 sedan ......................
Essex Challenger coach 1930 ...
1928 Nash Amb.........................
Pontiac 1929 coach ..................

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St. 

Visuomet atdara

Rosv md;. nekurie biznieriai 
šiandie vakaie turės susirinki
mą Cohen mokykloje, prie 104 
ir State gatvių. Susirinkimą 
šaukia V. Bitter, NorŲi Rose
land Improvement Association 
prezidentas. Susirinkimas pra
sidės 8 valandą vakare.

Susirinkimas šaukiama dėl 
svarbios visiems baltiesiems 
apielinkės gyventojams prieža
sties. Norima pradėti darbas, 
idant padaryti restrikcijas, kad 
negrai negalėtų apsigyventi nu
žiūrėtoje apielinkėje.

niekam 
nuomonės 
kad man atrodo atidary- 
grabų nėra būtinas daly
tai mano biznis.

Toliau. Aš net neprielankus 
laidojimui kūno j kapines; man 
geriausia patinka kremavimas, 
nes tai yra sapitariškiausia ir 
nepaliginamai Kulturingiau.

Vien tik sanitarumo 
giu, Belgijoj visi 
yra kremliuj am i.
bakaterijų
ne, aš su
Tik butų
skaityti
ka nors.

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 

CHJCAGO

PARSIDUODA cigarų ir ken- 
džių krautuvė pigiai. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 6529 S. Racine 
Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA darbininkė į Room- 
ing House; kambaris, valgis ir gera 
mokestis. 4449 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA vyrų. $50 į savaite ir 
komisas; turi paskolinti kompanijai 
$5,000 ant 6 mėnesių. Jūsų pinigai 

morgičiaus 7 %

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” ir solistams, 
{žangų tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare,

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios 

$59; 3 šmotų riešuto 
kambario setas $64; 
jo kamb. setas $55; 
$23; pusryčių setas 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. Lake St., 
tel. Columbus 0467

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

PASKOLINSIM nuo $50 Iki $301 
už 2* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401 
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestu. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

le tik nori — “go ahead”! Aš 
tik pareiškiau savo nuomonę, ir 

Va- dar pabrėžiu sykį, kalbu tik už 
. y. save, niekam neprimesdamas 
ren- savo

Vardas ir pavarde)

Paul M. Smith & Co
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam 

mus, 
rųšies 
kur yra ar kas yra. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455

SpcciallHtan gydymą chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti nogalfijo jumis išgydyti, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas i.šcgzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš nusi
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris, neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 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

Tiesą pasakius, gerb. ponios 
B. Jakytės “straipsnis“ never
tas duoti atsakymo, nes ten 
nėra mažiausio senso kalboje, 
ir mintis neišlaiko kritikos.

Pavyzdžiui, ką turi bendro 
tamstos pasakymas apie ten 
kokius nešvarumus “Town of 
Lake” su atidarymu karsto ka
pinėse ir t. t.?

Tolinus. Kam tamista nori, 
kad Dambrauskas ateitų apva
lyti tamstos purvyną “Town of 
Lake” ? Gerinus susiorgani- 
zuokit i taip vadinamą “Better 
Gov. Club” ir reikalaukite iš

Gerb. p. Budrikas:
Siųsdamas Tamstai 

padėkos žodį, 
tokius gražius 
visokias dainas.
p. Vanagaičiui ir Ališauskui už 
gražias daineles. Tūkstantį 
kartų ačiū ir prašome nesustoti 
programos leidus.

Jonas Svenciskas,
6540 S. Campbell Avė.

North West Sidės Amerikos lietu
vių Politiškas Kliubas turės pasita
rimą nanedėly, 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 platų. Raštininkas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks balan
džio 1 d., 8 vai. vak., Mark White 
Sųuare svet., ant 29 ir So. Halsted 
St. Malonėkite visi atsilankyti ir 
naujų narių atsiveskite, taipgi bus 
vietinių politikierių kalbėtojų kas- 
link ateinančių primaries.

A. Zalagenas. mot. rašt.

Clevelarid, O.
pos bertaininįs 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
domąją Tarybą ir rinkimas delega
tų į Seimą.

Prot. sek r. A. šmigelskis.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mo kęst imis.

Mes taipjau perkame morgičlus ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti MarshfieM Ava.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parušyti savo vardu, pavardę 

ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

skite dar syki tą padainuoti ir 
sakau, kad jūsų muziką ir ame
rikonišką subytina.

Ciceriete.

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS 
ant

STATE REPRESENTATIVE
lito Senatoriai Distrikto

MOTERYS -
VARTOJA MII JONUS ORANGEINE 

MILTELIŲ.
DAKTARO RECEPTAS

Pašalina
GALVOS SKAUDĖJIMĄ

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,

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam.
Dekoruojant

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

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ?

Skolinant pinigus ant medinių ii 
mūrinių namų. Komisas tik 2% 

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen 

“The Big Party” 
dalyvaujant

SUE CAROL, UIXIE LEE

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

Telephone Armitage 1199

EXTRAI EXTRA
Ar tamsta matei zuikį 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, $8000.

55 akrų ūkė, geri budinkai, arti 
mokyklos, $850, verta $2500.

80 akrų ūkė, arti Michigan ežero, 
puikus sbdnas, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700.

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

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

bus svarbus, nes 
gatų j 36-tą S. 
savimas S. I 
Pildomosios 
riams proga užsimokėti 
mokesčius. Kviečia

J. Kaulinas, S. L. A. 226 kp. seki

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
rutes Vyčių ir Vaidylų Choruose, pas 
p. Sabonį. Bradchulį. Nausėdiene, 
HertipanaviČių, Dr. Zimontą ir Mi- 
cevičių. Visų prašo bendra kc/- 
misija šio koncerto nepraleisti, nes 
tai musų priederme pagerbti musų 
brangų asmenį.

— Bendra Komisija.

.Bridgeperto Lietuvių Politikos ir 
Pašėlpos Kliubas šaukia extra su
sirinki mą svarbiu politikos reikalu, 
pirmadieny, koVo 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 dyka, nuo 18 iki 30 m. amžiaus 
tik šiame susirinkime.

— S. Tverionas.

Koncerto. , “Birutės” Valdyba.
Komp. A. Vanagaitis ruošia savo 

“Margučiui* dvimetines sukaktuves. 
Jos bus 6 balandžio Lietuvių Audi
torija]. Ruošiama nauja programa 
su dainomis. Pradžia 8 vai. vakare.

PARDAVIMUI groseris su deli 
catessen; geroje vietoje. Biznis se 
nas, išdirbtas. Parduosiu su na 
mu, arba be namo. 8310 So. Au 
bum Avė.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.
Čia įdedu centų ir prašau at

siusti man navyzdi No ............ . ..............
Mieros ....... ........ .. per krutinę

SKAUSMUS.
Sėkmingai vartojami per virš 30 metų
1f)p ORANGEINE

MILTELIAI

OmNgeiNe
(POWDEHS)

I JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom slėnus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortjęižius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėm© 68 
įvairius namus, kas liu.lija musu kainu, 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

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Hejp Wanted—Male-Femalc 
________ Darbinjnkų Reikia
REIKALINGAS vyrėjus į restau- 

raną, vyras ar moteris, patyręs; ge
ra vieta. Broadway Restaurant, 2 
Broadway, Melrose Park. Tel. Mel- 
rose Park 624. Klauskit Mrs. Šir
mulis.


