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NEW YORKAS, kovo 13. — 
New Yorko Bible Society dabar 
pradės kova prieš antireliginę 
kampaniją sovietų Rusijoje. 
Tą koyą ji ves dalindama žmo
nėms bibli jas, atspausdintas ru
sų kalba.

- Vykdomasis arabų 
išleido proklamaciją, 

arabų? tęsti to- 
'vdmc.s Palesti-

VAN NUYS, Cal., kovo 13.— 
Netoli nuo Čia užsimušė lakū
nas Eugene Carson, 25, nukri
tęs iš aeroplano 800 pėdų Sugš- 
tumoj. Manoma, kad aeropla
nas ore apsivertė ir pilotas iš
krito. Jis neturėjo parašiuto.

Aeroplanus be piloto skrido 
dar apie pusmylj, iki pagaliau 
nukrito žemėn..

Pabaltijo spaudos 
vienybė

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių DienraŠtiš Amerikoje

Hamburge policija 
areštavo 1,500 

komunistų

ilicistas sugavo banko 
plėšiką; tas buvo jo 

brolis

Vokietijoje rado, j 
. mens karstų 3800 

metų senumo

Vokiečių fašistai mitin 
gavo be marškinių

Muštynės tarp vokiečių 
fašistų ir komunistų;

- 11 sužeisti

ANTVERPENAS 
kovo 13

Tenka daug prisibėgioti, kol 
gauni knygelę; su ta jau ga
li gaut gero ir nebrangaus 
maisto

MERSEBURGAS 
kovo 13 
kaimu, netoli nuo čia, dabar ta- 
pa atkasti dvylika* akmens kars
tų (grabų), kaip manoma, apie 
3800 metų senumo. Karstai bu
vo uždengti akmens viršais, ku
rie tačiau jau buvo sugriuvę. 
Kapuose (ra*sta bronzinių adatų, 
adiklių ir viena amulete su keis
tais ornamentais.

Revoliucijos . Dukterų 
pasiputimas prieš 
, Sinčlairą Lewisą -

BERLYNAS, kovo 13;. — Iš 
Rybnįko, Lenkijoj, praneša, 
kad du lenkai, Poppela ir Jam- 
bor, tapo mfteisti keturiems 
mėnesiams kalėjimo už terori
zavimą vokiečių per praeitus 
seimp rinkimus. Keturi kiti bu
vo iSteisinti.

Chicago, III., šeštadienis, Kovas-March .14 d., 1931

77 Ispanijos karinio 
kai teisiami dėl 

sukilimo

EGER, Vokietija,' kovo 18.— 
Kadangi rudi fašistų marški
niai su kabliuoto kryžiaus emb
lema yra užgintą' viešai dėvėti, 
tai vakar vakarą policija tokius 
marškinius; nuvalkstė nuo fašis
tų,^ ėjusių į savo mitingą. Fa
šistai tad be marškinių laikė 
mitingą. . ,, .

BERLYNAS, kovo 13. — Vie
name Berlyno priemiesčių šian
die įvyko kruvinos muštynės 
tarp Hitlerio fašistų ir komu
nistų. Policija sugebėjo at- 
steigti tvarką, vienuolika as
menų buvo rimtai sužaloti.

Praeitą_>naktj policija 
suėmė čia pusantro tūkstančio 
komunistų. To skaičiaus apie 
1,200 pašaukti teismo atsakomy
bėn. < , >:.

Policija' sužinoję, kad komu
nistai atsispausdino daugybę 
falsifikuotų bilietų į fašistų mi
tingą. Palaukus, kod į šalę su
sirinko apie 4,000 asmenų, poli-, 
ei ja uždarė duris ir ėmė tikrin
ti įžangos bilietus įr tuos, ku
rie pasirodė turį klastuotųs, 
areštavo. Pusantro tūkstančio 
buvo nugabenti ^uOvatfdriy’ kur, 
bilietus iš naujo patikrinus, 300 
buvo paleisti.

POPLAR BLUKF, Mo., kovo 
13.—Harvillėj, netoli nuo čia*, 
du banditai apiplėšė banką. 
Gaudant plėšikus, policininkas 
Owens vieną jų pašovė ir su
ėmė. Suimtasis pasirodė jau
nesnis Oweno brolis Thadus, 21 
metų amžiaus. ..* Vėliau buvo 
suimtas ir antras plėšikas.

> NEW YORK, kovo 13. --Pa
aiškėjo,' kad George H. Hill, 
American Tobacco kompanijos 
pirmininkas, gauna algos me
tams $1,200,000. Beveik tokią 
pat algą gauna ir Eugene G. 
Grace,, Bethldiem Steel korpo
racijos galva.

Prieš tokias pramonininkų al
gas, tai dagi Jungtinių Valsty
bių prezidento $75,000 alga at
rodo ubagiška. ,

Chicagai ir apielihkei federą- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Daugumoj debesiuota; nedi
delė temperatūros atmaina; vį» 
daliniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 36° ir 39° F.

šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 5:45. Mėnuo teka 4:1$ 
ryto. - ’ . U

WASHINGTONAS, kovO‘13. 
—Veteranų, reikalų administra
torius brig. gen. Hines prane
ša, kad kai tik kongresas pri
ėmė veteranų bonų paskolos į- 
statymą, per pirmą savaitę arti 
milijono pasaulinio karo vete
ranų padavė aplikacijas pasko
lai gauti.

Iki kovo 7 dienos veteranų 
biuras pasiuntė aplikantams 
viso 105,766 čekius, bendrai 
$40,358,811.79 sumai. Tą savai
tę liko dar nepatenkintų dau
giau kaip 861,000 aplikacijų.

LOUDON, Tenn., kovo 13. — 
Jo namuose rado čia nusišovusį 
Hugh Thomasą, 53, prieš dve
jetą savaičių užsidariusio Bank 
of Loudon viceprezidentą. Nu
sižudymo priežkstis neaušta ty-

JERUZOLIMAS, Palestina 
kovo 13. 
komitetą 
kuria grąuden. 
lian boikotą 
noję. ’ ’

Belgija apkarpo valsty 
bes tarautojams 

algas 6%

RYGA, kovo 113.—Smarkios 
sniego audros vįsoj Latvijoj 
sutrukdė susisiekimą geležinke
liais ir vieškeliais. Del pusnių, 
ties Liepoj® susikūlė pasažieri- 
nis ^traukinys, 
pečkurys rimtai

Atstovas, kalbėdamas suva
žiavime, tarp kitko, pasakė, kad 
Pilsudskio programa jau įvyk
dyta, o ta programa sudaręs jo 
po gegužės mėn. perversmo pa
darytas pareiškimas; kad Len
kijoj yra per daug neteisėtumų 
ir kad jis kovos su latrais, iš
davikais, žmogžudžiais, vagi
mis ir t.; t. V •

Prie to savo aprašymo pareiš
kimo Bygdoščo laikraštis pridū
rė, kad niekad Lenkijoj nebuvo 
tiek neteisėtumų kiek po per
versmo, 1926 metais.

Už tai laikraščiui buvo iŠkel- 
rta byla. Apskrities teismas 
laikraščio redaktorių išteisino, 
Tada prokuroras apeliavo į 
apygardos teismą. Apygardos 
teismas, apsvarstęs teismo 
sprendimą, nutarė tąip pat iš
teisinti redaktorių.

Vadinasi iš didelių bylų “Jo 
šventam vardui’* apginti išėjo 
šnipštas. v* . >

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 13. 
—Paskiausi pranešimai sako, 
kad garlaivio Pa-či katastrofoj 
Jangtsekiango upėj žuvo viso 
262 pasažieriai ir įgulos žmo
nės.

~JAKA, Ispanija, kovo 13/4— 
šiandie čia prasidėjo karo teis
mas septyniasdešimt septy
niems karininkams ir puskari
ninkiams, dalyvavusiems nepa- 
vykusiame kariuomenės suki
lime prieš valdžią. s

Jakos miestelis, turįs viso 
5,000 gyventoj ųy priplūdo dau
giau kaip 2,0(^0 pašaliečių, val
dininkų ir laikraštininkų. Visi 
susidomėję byla. Tvarkai, iš
laikyti, gatvės pilnos policijos’ir 
kareivių. ’ST. PAUL, Minn., kovo 13.— 

Valstijos atstovų butas 67 bal
sais prieš 59 atmetė bilių pro
hibicijos įstatymo atšaukimo 
klausimą pavesti valstijos pilie
čiams išspręsti visuotiniu bal
savimu.

Svetimšaliams mais-
X 1

to Maskvoj yra, tik 
nelengva gauti

tai; sviesto svaras, 50 centų. 
Galima gaut j taipjau šviežios 
veršienos, vištienos, žąsienos ir 
įvairių dešrų.

Belgija, 
Vyriausybė nutarė, 

Ihuo ateinančio balandžio mėne- 
rsio 17 dienos apkarpyti visų 
Valstybės tarnautojų ‘algas ir 
pensijas 6 nuoš.
i Laukiama, kad senatoriai ir 
atstovi; buto nariai savu noru 
susimažins savo algas 10 nuoš., 
kad valstybės tarnautojai ne
protestuotų.

AVASHINGTONAS, kovo 13. 
Pas ■ prezidentą Hooverį lankėsi 
tam tikra delegacija prašyti, 
kad jis £ių metų lapkričio mė
nesį sušauktų nepaprastą sena
to sesiją Jungtinių Valstybių į- 
stojimo į Pasaulinį 
klausimui išspręsti.

Delegacijai '• vadovavo maj. 
gen. John F. O’Rya'n, Naciona
linio Pasaujinio Teismo Komi
teto pirmininkas. Pasak gen. 
O’Ryano, komitetas atstovau
ją penkiasdešimt septynioms 
nacionalinėms tarptautinėms 
taikos organizacijoms.

Gen. O’Ryan pasakė/kad ka
dangi tarptautinė nusiginkla
vimo konferencija prasidės 
1932 metų vasario 2 dieną, > tai 
jos pasisekimą ar nepasiseki
mą daugiausia nulemsiąs Jung
tinių Valstybių nusistatymas.
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Jau čia pat. Neužmirškite jog jusij 
tėveliai, broliai ir sesutės laukia jū
sų pasveikinimo 
juos, pasiųsdami jiems pinigų'paštu 
ar telegrama per . >

LIMA, 
Areąuipos 
pranešė laikinajam prezidentui 
Ocampo, kad jeigu pulk. Gus
tavo Jimenez pašfliksiąs kan> 
ministeriu, tai pietuose busiąs 
naujas sukilimas. ; ■

Be jų į Rygą jau pirmiau bu
vo atvykę A/ Bružas ir “Lietu
vos Aido“ viceredaktorius A. 
Gricius. :

šiandie iytą prisirašytas pro- 
iokolos dėl Lietuvos Latvijos 
spaudos vienybes.

“Kurjer 'Vilenski”’ praneša 
apie šitokį nepaprastą . atsitiki
mą Vilniaus—Trakų apskrity.

Viename kaime tarp dviejų 
brolių kilo vaidas dėl tėvo pa
likto turto. Vienas brolis ta
rėsi, kad levas jį nuskriaudė 
savo testamente ir iškėlė bylą 
antrajam, bet nieko iielaimėjo.(

Teismo dieną po sprendimo 
broliai susiginčijo ir susmušė, 
bet kaimynai juos perskyrė. 
Tada vienas iš brolių pasiūlė iš
spręsti klausimą dvikova. Ant
ras brolis sutiko, beį pareikala
vo, kad dvikova lbutų “ant 
mirties“. . *. _

Neturėdami jokių ginklų, 
broliai nutarė muštis lazdomis. 
Šiomis dienomis “dvikova“ į- 
vyko ir pasibaigė tragiškai: 
stipresnis brolis silpnesniam 
perskėlė galvą, sulaužė rankos 
staibį ir sutriuškino šonkaulius, 
taip kad sužeistasis greit mirė.

Brolis žmogžudys suimtas ir 
pasodintas* į kalėjimą. Visas 
tas įvykis sukėlė nepaprasto su
sijaudinimo apylinkėj.TOPEKA, Kas., kovo 13. —• 

Kansas valstija, kuri per dau
giau kaip šešiasdešimt metų ne
baudė nusikaltėlių mirtimi, da
bar tą bausmę a įsteigia, legis- 
iaturos abiem butam priėmus 
mirties bausmės įstatymą.

Tik dar nežinia, ar bilių pa
sirašys gubernatorius Wood- 
ring, kuris mirties bausmei yra 
priešingas.

KAUNAS.-— Jau buvo rašy
ta, kad Kauno, Šiaulių ir Tel
šių apskr, įregistruoti keti dem. 
šiltine susirgimai. Dabar dėm. 
šiltinė pasirodė Rokiškio aps. 
Iš Kauno į Mąslius išvažiavo 
spec. epidemijos gydytojas, ir 
deziofektorius vežini įvairiais 
preparatais, kad užkirstų kėlią 
dėm. šiltinei toliau plėstis.

PARYŽIUS.-—Prancūzų laik. 
rašty “Revue parlementaire“, 
kuris jau eina 27 metus Pary
žiuj, šiomis dienomis buvo į- 
dėtas jo vyriausio redaktoriaus 
—Chambono staipsnis, kuriame 
jis reikalauja sugrąžinti Lenki
ją į jos etnografiškas sienas. 
Be to, jis tvirtina, kad Lenkiją 
turi būtinai sugrąžinti' korido
rių Vokietijai, kitaip karas ne
išvengiamas. ■

Chambono nuomone,. lenkų 
prancūzų sąjunga sudaro pavo
jų Prancūzijos saugumui. To
dėl jis reikalauja ir ją nutrauk
ti ir pavaduoti prancūzų vokie
čių sąjunga.

Vasario 9 d., sudegė Skirbu- 
čio. Sįrnąno, Bųrkiemią km., 
Kruonio v., Trakų ap., gyvena
mas narnąs ir tvarias. .Nuosto
lių padaryta 15,000 litį sumai. 
Trobesiai, buvo apdrausti Vals
tybinėje apdraudimo įstaigoje 
6,000 litų sumai.

Vasario 13 d. Armeniškių 
km., Seredžiaus v„ sudegė Juo
zą Ambručio tvartas su 6 kar
vėmis; 2 avimis ir 25 vištomis. 
Nuostolių pamatyta apie 3,000

LEGHORNAS, Italija, kovo 
13.—Neseniai miręs čia grovas 
Thomas Šate, turtingas filant
ropas ir papos vytis, paliko 
vieninteliu savo turto paveldė
toju papą Pijų XI.

Paliktas turtas siekia arti 
milijono dolerių.

Grovas S'ate buvo airių kil
mės. Jo -tėvų tėvai atvyko iš 
Airijos į Italiją ir apsigyveno 
Leghorne 18-tąme šimtmety.'

“Gazeta Warsząwska“ prane
ša, kad 1929 metais vienam 
Bydgoščo laikrašty pasirodė 
straipsnis, kuriame buvo apra
šytas Bydgoščo senatorių suva
žiavimas Pilsudskio “garbei ap
ginti“.

Į suvažiavimą buvo specialiai 
atvažiavęs atstovas iš Varšuvos 
pareikšti protesto prieš kėsini
mąsi “prieš didį neliečiamą 
šventą maršalo Pilsudskio var
dą“. Visas Bydgoščas, girdi, 
turi stoti ginti “Jo šventą var-
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1 Chicago Daily Tribūne kores
pondentas Maskvoje, Henry 
Wales. rašo.:

Maisto gavimas yra tokia 
problema, kuri visiems ir visur 
rupi, bet čia Maskvoj, kur mais
tas žmogui visados sunku gau
ti, tas maistu rūpinimasis yra 
virtęs manija.

Vizituojantiems svetimša
liams, inžinieriams, diploma
tinių atstovybių nariams ir už
sienių laikraščių koresponden
tams narkomindielas [užsienių 
reikalų kamisariatas] duoda tam 
tikras kortas, papuoštai su jų 
fotografijomis. Tokios kortos 
duoda jiems teisės pirktis vidu
tinišką kiekį maisto tam tik
roje valdžios krautuvėje.

Bet tai dar toli ne viskas. Be 
kortos, reikia dar turėti tam 
tikra orderių knygelė, o ji gau
ti, tai reikia gerokai prisibėgio
ti nuo einošiaus pas kaifošių. 
Ir tik jau visus formalumus 
vargais negalais atlikęs gali ke
liauti į Petrovką No. 19, kur 
yra krautuvė. Ten gali gauti 
mėsos, groscrijiį, konservų, ci- 
garetų, saldainių*, duonos, pyra
gaičių, sviesto, pieno, grietinės, 
žuvies ir kiaušinių. Kainos taip 
pat nebrangiausios: du syarąį 
kaviaro (ikrų) mokfr'*$^p 20.ei
ga retų pakelis, centai; ge-

Papos vytis paliko 
Pijui XI. milijo

ninį turtą

WASHINGTONAS, kovo 13. 
—Amerikos Revoliucijos- Duk
terų viršininkės atsisakė duoti 
Savo Konstitucijos salę rašytojo 
Sinclairo .< Lewiso paskaitai. 
Community Instituto rupesniu, 
Lewis savo paskaitą apie Ame
rikos literatūrą skaitys tad 
Central Hįgji School auditori
joje kovo 24 dieną.

Kai Mrs. L. Swormsted, Com
munity instituto sekretorius, 
telefonu' kreipėsi, prašydama 
Konstitucijos salės, viena virši
ninkių atsakė, kad,' girdi, Ame
rikos Revoliucijos Dukterys “do 
not care“ nuomoti savo salę 
Lewiso paskaitoms;

RYGA, vas. 21 (Elta); —Va
kar Rygoj - buvo pasirašytas 
Latvijos Estijos žurnalistų są
jungų pirmininkų protokolas 
dėl abiejų kraštų spaudos vie
nybės. Vienybės tikslas—glau* 
dus abiejų kraštų spaudų ben
dradarbiavimas.

Lietuvos ir Estijos žurnalis
tams pagerbti, latvių žurnalistų 
sąjunga* vakar surengė pusry
čius, kuriuose, tarp kitų, da
lyvavo ministeris pirmininkas 
ir užsienių reikalų , ministeris 
Celminš, Lietuvos ir Estijos 
mi n isterini Rygoj ir vietos bei 
užsienių spaudos atstovai Rįr- 
goj. Pusryčių metu buvo pa
sakyta eilė kalbų, kuriose buvo 
iškeltas trijų Pabaltės tautų 
suartėjimo svarbumas ir spau
dos vaidmuo tam suartėjimui 
įvykdinti. Ministeris pirminin
kas Gelminį savo kalboj, tarp 
kitko, pareiškė, kad* Pabaltės 
valstybės sudarys stiprią jėga 
kada bus susijungusios j vieną 
vienetą. Tada* jos galės suvai
dinti naują tarptautjnės reikš
mės rolę. ,

Po pusryčių nacionaliniam 
teatre įvyko iškilmingas latvių 
spaudos aktas. Aktev * tarp kitų 
dalyvavo valstybės prezidentas, 
ministeris pirmininkas ir seimo 
pirmininkas, be to, visas diplo- 
mątinis korpusas. Vakare Lie
tuvos it Estijos žurnalistai at
silanką Lietuvos Dramos spek-

po spektaklio dalyvavo 
.ar^ains pagerbti surengtame

Siandieh rytį j Ryga atvyko 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
pirmininkas dr. Purickis ir 
“jfeltos“ direktorius dr. Turaus-

• .. [Acme-P. W A. Photo]

Ispanijos karalienė Viktorija
motiną Londone
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Lietuvos Ekonominė 
Būklė 1930 Metais
1. Kitataučių Liudijimai.

Garsus rusų rašytojas 
publicistas German SveL at
lankęs Lietuvą, savo pastabų 
.vaisius aprašinėja Europoje 
plačiai skaitomame Rygos ru
pų laikrašty “Sevodnia” 1931 
metų vasario 12 dienos nu- 
jmery:

“Kai į Lietuvą atvažiuoji iš 
Vokietijos, o ypač iš Lenkijos 
ir girdi nusiskundimus krašto, 
kritiška būkle, nenoromis pa
manai; iš tiesų, valstybinių 
atžvilgiu naudinga butų kai- 
kuriuos iš tų patentuotų rėks
nių valdiškomis lėšomis nu
gabenti į kurią nors kaimyni
nę valstybę... Tada tie skepti
kai išmoks vertinti tą gerovę, 
kuri viešpatauja Pabaltijo 
valstybėse bendra?, o ypač

ir

kad visos Europos valstybės, 
kaip viena, yra susirūpinusios 
didinti savo eksportą, kad ši
tas jų rupesnis sudaro vieną 
iš pagrindinių valstybes eko
nominių uždayiijjų. Itin daug 
šiup reikalu teųka rūpintis 
Pakaitės valstybėms.

Tokia Latvija užsienio pre
kybas bająnso aktyvumo taip 
ir negali pasiekti: jai tai pa
silieka vis dar svajonė, gal net 
perdrąsi svajonė, kad toks ba
lanso, aklyvuinas bus pasick-

lanso aktyvumas pasilieka tik
tai liūdnas atsipiiniyias apie 
pereitus geresnius laikus. Lie
tuvą gi turi beveik nuolatinį 
aktyvų prekybos balansą. Pą- 
vyzdžiui, pereitais 1930 metais 
Lietuva eksportavo prekių už 
333,738 milijonų litų, o impor
tavo — už 312,5 niil. litų, va
dinas eksportas 
tą 11,238 litų.

Kiekvienam 
ventoj u i tenka

viršija impor-

Lietuvos žydai, daugiausia 
prekybininkai ir pramoninkai 
leidžia Kaune laikraštį “Idišę 
šlimė — “Žydų balsas,” biznio 
reikalais tas laikraštis yra la
bai gerai informuotas. Tasai 
laikraštis savo 3365 numery 
įdėjo latvių ekonomisto A. 
Markoni straipsnį, pavadintą: 
“Lietu va-ekonominės gerovės 
kraštas.” Tame straipsny tarp 
kita ko pasakyta:

“Dabartiniais 
kais, esant 
aštriai krizt 
visą pasaulį 
bejojimo,
rovės kraštas, 
ja dabar yra

sunkiais lai
miomis dienomis 
, ištikusiai veik 
— Lietuva, be a-

yra ekonominės ge- 
Kaip Ęrancuzi- 

- “konjųnktųros 
sala” tarp pasaulinių valsty
bių, taip Liętuva — mažam? 
maštabe -- yra “konjunktū
ros ąala” rytų Europoje- Skir
tumas tiktai tas, kad Lįetųva 
pati savo jėgomis pasįękę tq,

Latvijos gy- 
importuotų 

prekių, vidutiniškai per pa
staruosius melus inian|, už 2$) 
litų, Estijoj — 238 lt., o Lietu
voj — yos už lz12 |itų. Lietuvoj 
pilietis reikalauja importuotų 
prekių perpus mažiau, negp 
kąjmynąs latviu, ir tai, žinq- 
ma, negali teigiamai neatsi
liepti zį Lietuvos prekybos ba
lansą. Bet lai, žinoipa, nepą- 
liuosuoja nuo kitų rūpesčių 
balanso aktyvumui palaikyti.

3.. Žemės ūkio persikeitimą.^ 
Nepriklausoma Lietuva pa

veldėjo iš prieškarinių laikų 
javų grudų ūkio sistemą, pp 
l$aro kelius metus javų ūkis 
davęs neblogą pelną vęįkiai

nusverti ir sava pramonė, 
kuri po karo Lietuvai teko 
kurti beveik iš nieko.

Musų laikais sukurti tokią 
pramonę, kuri galėtų atsirem
ti užsienio rinka, labai sunku, 
nes tenai eina baisiai didelė 
konkurencija, ‘ ir mažesniems 
fabrikantams, kokius gali tu
rėti nedidelė 'valstybė, tokio
je konkurencijoje kovoti bu
tų stačiai neįmanoma. Lietur 
vai kuriant savo pramonę, 
apie užsienio i’inką sunku 
galvoti. Ji remias daugiausia 
vidaus rinka, stengiasi paga
minti tai, kas gali būti krašto 
viduje lengvai suvartota, šito
kiai pramonei, besiremiančiai 
vidaus rinka, visokie pramo
nės krizini jau mažiau bepa- 
vojingi. Antra vėl vertus, Lie
tuvoje stengiamasi dabar pa
gaminti visa, kas tiktai esa
momis sąlygomis galima Lie
tuvoje gaminti, kad nereikėtų 
svajoti valiuta išmesti į užsie
nį. Lietuva vis daugiau ir 
daugiau steigia atskirų pra
monės įmonių, kurios ją daro 
vis labiau ir labiau nepriklau
somą nuo užsienio. Pavyzd
žiui, audimo-drabužių reikalų 
jau smarkiai ima išstumti iš 
rinkos Amerikos lietuvių įs
teigtosios Lietuvoje dirbtuves, 
šiais metais bus'paleista veik
ti Lietuvoje savi cemento, cu
kraus ir poperio fabrikai. Jįe 
vėl sulaikys krašte daugelį 
milijonų litų, kurie iki šiol 
plaukdavo į užsienį, ir suteiks 
darbo gražiam darbininkų 
skaičiui.

Savoji pramonė, žinomą,.

realius pagalbos muilų pavi- 
dalu, užšięninėmš prekėms, 
kibios i.; pagaprįąlpjį
ir Lietuvoje, uždedama aukšti 
muitai, lodei užsieninės pre-, 
kės vietinių nebepajėgia ?nu- 
stelbtiz - •

TeoręlišUai, tpkią muitu aU

Eųęppųs tautų fęderaciją, gal 
ir Mfą Įąhii dalyba8- 
Iįę| Čia |ęMs prąlaužti telktų 
ąųąiplnl mažosiom? valsty
bėms. piliulė M-
rędamą pąląiĮęyti savo žemės 
uki, uždeda aukščiausius mui
lų? Lįętųyųs, žęmės ūkio pro
duktams. Milžiniška Amerįka, 
neatsižvelgdama į jokius pra
tęstus, norėdama apsaugoti 
?ąyp pya;nqųę nųp ^yetinios 
LqnHųrenci|<^’ be jokių cęrę- 
ippnijų Liauna didžiaų^ųs 
svetimiems į dirbiniams mui
lus. Tąi W M^ute Lietu
vą gąjūtų; uę^tsiaakyti pasątL 
lįp ęMiigMlUUins milžinam? 
bm imfią? — -kaip gi ji galėtų

ginklais?... • Ir šis gyųimąsią 
Lietuvai duoda gerų vaisių: 
jos prekybos balansas yra ak
tyvus, ji valstybių tarpę, pasi- 
nėtusįų < ekonominio kpizio 
verpetuose,- sudaro laimingą

5. Darbo jėgos problema. \
Kai visame pasauly yra apie 

20,000,000 bedarbių, kai A- 
merika priskaito apie 5-6 mili
jonus, o Vokietija — 3-4 milį- 
jonus, Lietuva bedarbių be
veik neturi.' Šiek tiek joje a^ 
siranda bedarbių žiemą, bęt 
vasarą joje darbininkų stąčiąi 
trūksta. Bet ir atsirandantieji 
žiemą bedarbiai yra ypatiil- 
—'f-.-;—

j par- 
bo Biržą prašydamas duoti 
papj "Siiiįgj dajhjujtflcij miško 
darbams. Ir iš visų registruotų
jų bedarbių miško darbų nie
kas nepanorėjo dirbti...

Kaimyninę s valstybės savo 
gausiuosius. bedarbius stengia^ 

ętaRFtHPti HM? l^itur, kqr 
jie galėtų'darbo gąųtį. Jeigu 
Lietuva j|ęp;s pląčįąi atidary
tų vartus, tąi jų Lietuvoų tiek 
pribrųzdėtų, • kad netrukę ir 
Lietuvoje gąl^ų išaugti bę- 
darbė. Todėl Lietuva svetim- 
^ąliųs'darbininkus labai kont
roliuoja.* Jie, svetimšaliai, visų 
pirma turi ‘išsirūpinti iš mi
nisterijos darbui dirbti Lįetų- 
voje leidimą* kuris yra Įabąi 
Sunkiai -duodamas. O a^trą, 
jąų yrą HM Jis9s
įmones, p^adMaiU UletM 
sausio mėnesių turės visus 
svetimšalius fląrbiiiinkus ir 
spaęia|įs|ųs pabelsti Lietuvos 
piliečiais. LlętFYPjp gyvenania 
ir tąja Įniųtiiųi* HM ¥^toie 
pasįtrąųkų^ų > svętiiųįaliy 
įląųgąl M? A"
merikos lietuviai, kurie bus 
reikalingi kaip senose Lietu
vos pramones įmonėsę, taip Įr 
naujai steigiamuose Lietuvųs 
fabrikuose. Atsipalaidavimas 
svetimšalių dąr plačiau pra
plės Lietuvoje darbo rinką ir 
krašto e^onpųiinę padėtį su
stipriną.

Tokie tat yra Lietuvos eko
nominės būklės pagrindiniąi 
bruožai' ir tokie pagrindiniąi 
ūkio politikos principai, kurie 
jąi leidžią savo banknotus pa
bengti virš 105-110 nuoš., nor- 
mališkai augti ir plėtotis, ir 
pateisinti svetimšalių entuzia
stiškus liudijimus apie Lietu
vos ekonominį gerbūvį. M. L.

Rašo Juozas Kuzmickas

Apdrauda ir depresija 1 v
Niekad taip ąeręikėjo ap

draudos, kaip dabar tokiais 
prastais laikais. Stoką yrą fi
nansų. Bet tiesą reikia sakyt, 
kad finansų krizis nėra taip 
dideliu Faktas juk, kad žmo
nės perką- autus. Pilni teatrai 
žmonių. Visi vieši parengimai 
pilni publikos. Tas pinigas, ku
ris yra išleidžiamas tam be
rods butų be vertės, nes jeigu 
stoka yra pinigų, tai iš kur 
žmonės imtų pinigus?

Bet atrodo, kad kas neturė
jo pinigų, tai ir dabar jų netu
ri; kas tyrėjo, tart turi ir da
bar. Beit jeigu jų nėra, tuomet 
yra svarbiausias reikalas apsi
drausti, nes apdrauda tiek ma
žą! prekiuoja, — tik keletą 
cenfų į dieną, o sutaupyti gali, 
didelę kruVą pinigų.

Kada sudega namas, kuris 
nėra apdraustas, — iš kur gau
si pinigų ji atstatyti? Jeigu 
rakandai nėra apdrausti, tai 
jiems sudegus turi krapštyti 
iš paskutiniųjų, kad įsigijus 
kitus.

Jęigu liga užpuola, — nedir
bi, tai visai nėra įplaukų, o 
čia reikia samdyti daktaras, 
vaistai pirkti, o gal reikia ir 
operaciją daryti. Juk tai suė
da didelę krūvą pinigų, Reiš
kia, neapsidraudęs žmogus nu
kenčia dvigubai: jis ne tik kad 
neturi įplaukų, — kitaip sa-, 
kant, praranda įplaukas — tai 
viena, o antra — dar turi pa
kelti didelius iškaščius. Jeigu

apsidraudęs, kada susergi, tai į 
gauni įplaukų.

Tas pats susižeidus. Kiek- ..■«? 
vieną minutę tūkstančiai žmo
nių susižeidžia. Kas gali žinoti, 
kur; iš musų patiks ta nelai
mė?

\ Mirtis! Niekas nenori mirti,
— nei mažas, nei didelis, nei ,, r 
biednas, nei turčius. Kiekvie- * H 
nas nori gyventi, štai jūsų .7 
stuba, šeimyna. Jus žiūrite pro /fĮ 
langą ir matote pravažiuojant 
dqųg mašinų, trokų, — visokių 
vežimų laimės ir nelaimės ;
(kaip, pavyzdžiui, gaisro veži

mas). Jie sustoja kai kur ir 1 J 
kai kada gal pas jūsų kaimy
ną, gal pas jumis. Tai gali bū
ti vežimas laimės-giliuko. Bet 
vieno vežimo tai jau mes turi
me laukti, nežiūrint, ar mes 
to norime ar ne. Jis sustos, tik 
nežinome kada. O tas vežimas,
— tai graboriaus. vežimas.

Su tokiu vežimu surištos di
delės išlaidos. Dar nebūna tiek 
blogai, kada atsiskiria vienas 
asmuo nuo šeimynos. Bet blo
ga ir labai bloga tada, kai ap
leidžia šeimyną duonpelnis-tė- 
vaą. Ir jeigu jis nėra apsi
draudęs, tuomet likusiai šeimy
nai vargas ir skurdas vien!

' Čia apdrauda ir tiktai ap- 
drau<Ja gali padėti. Todėl kiek
vieno asmens privalumas apsi
drausti ir šalinti tą skurdą, 
šaukite “Naujienas” dėl viso
kios apdraudos; jos jums pri
taikins aj)drąudą. Šaukit Roose- 
velt 8500.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

ro, ir savo ekonominę gerovę 
garbingai niisjpelpė.”

Karaliaučiaus vokiečių laik
raštis “Koenigsberger Hartun-

zio padėty ir pradėjo bjeyęiĮc 
neapsimokėti. Juo labiąu, ka0 
ir ta javų ūkį Lietuva pavel
dėjo ne perdaug kultūringą. 
Tęsdama toliau tų pačių ukip 
sistemą Lietuva butu a|sįdji- 
rusi tokioj pat sunkioje padė
ty, kaip ir kitos kaimynės vai

Kaip Brangi Sveikata?
- ...j. Sųirinjaj, inkstų1 ir., ..Z’ ‘

lapenų Ligos, Vidurių Užkietėjirpas ir Kitos ' ■
; Pųnųšįos Ligos paeina nuo Savęs Ąpsįnūo- 

dijimo. -t

! ■ W

Alį PILDĖTE incomė taksus
Musų ra^tipė bus atidaryta pildymui taksų

Sųbątoj, Kovo 14, Nedėlioj, Kovo 15, 
ir Panedėly, Kovo 16 dd.

Nuo 9 ryto iki 9 vakare-.
- Auditorius ir *^k?ų 'Ziųyvas^: **

Hąlsted Chicųgo, III.

sižyinintis savo simpatijomis 
Lietuvai, šių melų sąųsįo 27 
d. rašo (žinomojo publicisto S. 
Jakob straipsnis) :

“Lietuva yra vieną iš tųjų 
šalių, kurių dar nepalietė vi
suotinoji ūkio krizė.”

Panašiai atsiliepia apie Lie
tuvos ekonominę būklę beveik 
kiekvienas svetimšalis, ku
riam U‘ko pabuvoti Lietuvoje 

jos gyvenimą su 
kituose Europospadėtimi 

kraštuose.

nėję. Tačiau Lietuva suskubu 
pakeisti laikų žemės ųkįo kry
ptį ir, palyginti, labui greitai 
iš javų ukįo pcręiti į gyvulių 
ir -pieno, akį. Žinomą, javų 
Ūkią gyvuoti nenustojo, bet jis 
tąpo labai racionalizuotas, jis 
vis labiau ir labiau prisitaiko 
gyvulių ir pieno ūkini.
. Perėjimas į gyvuliu jr pienę 
ūkį — dar toli nėra pasibaigęs 
procesas. .Jis y ištiktai yra rei
kalingas ir laiko, ir nemažą 
kapitalo: gyvulių veislės geri
nimas, mušimi įsigijimąs, par- 

sutvirtinimas, 
dar tebeauga

davimo rinku
... ,*f

ir lt. Jis dabar* . * t

2. Lietuvos užsienio prekybos 
balansus.

Mažoms valstybėnis be galo 
yra svarbu, kad jų užsienio 
prekybos balansas butų akty
vus, tai yra, kad jos užsienin 
daugiau išvežtų prekių, negu 
iš užsienio įsivežtų. Didelėms 
ar turtingoms valstybėms, šis 
balanso aktyvumas nėra to
kios reikšmės. Tokia Angliją, 
Olandija, Belgija, §yeięqnja, 
Skandinavų kraštai importuo
ja prekių daugiau, negu eks
portuoja, ir dėl to perdaug 
nenusimena: šitos valstybės 
turi daugybę kitų pajamų šal
tinių, kuriais padengiu bąlaų-j 
so pasyvą, pavyzdžiui, paja
mos iš laivų judėjimo, pro
centai už paskolas, apdęaudL 
mo premijos, ir lt. Mažos yalą- 
tybės šitokių pajamų neturi. 
Neįplaukia joms nė centas už 
išduotas pasko|qs,;
gias jos, jei tiktąi įcitįėiTis. 
neprivalo pręcęntąp ippkėt.i 
pasiskolintus pinigus. Mein- 
vestuoja jqq dųlęlio 
užsieniuose, dividentų tai 
negauna. Lieka jom? y|enp)|iL 
lis pajamų šaltinis savo valiu
tai palaikyti ir sąyo krašto 
uki u i kelti — pajamos už eiti?

• ■ ■»- n . Wf>,

ręįtąis pietąis pieno ųkip pęp.- 
dųktiųgųinas pakilų yįsąią 6() 
nųoš. Sviestų buvo iąyęžąiųa iš 
Lietuvos kas savaite apie 
bačkų. Sviesto išvežimas toly
džių didėjo, todėl yrą visiško 
pagrindo tikėtis, kad šieipęt 
sviesto bus išvežama į sąvąiĮę 
iki 3000 bąčkų. Taįu fP 
lydžių augu ,ir. gyvąlįų įšvąžį- 
n;ąs. Bųvyzdžlųi, jau šicipęt 
nęr vieną sąii^o n;ėųcsį pęr 
Klaipėdos uostą išvežta 1Q9Q 
tonų “baconų” į vieną Angli
ją, objektas maždaug 5,000,QQ() 
litų vertės, šią vasarą pratęs 
veikti keletas didėlių naq|ų 
skerdyklų, kurios šio svarbąųą 
ųęoęlul(to išvežimą ] 
peš jam Anglijoje Lietuva t

patįidips,
....... ..............
pastovią gerą, rinką. Gyvuliu 
jr pieno ūkis duoda galii^- 
bes plačiau suyartoti naipįę 
javus — “perdir 
syiestą ir męsą.

i” juoą į
.. , •k** ■

j?acįqnąlus pcr§^<- 
inas U javų į pięuo |r - * 
ūkį buvo viena tų svarbiųly 
prięžasčių, kurios taip sustm- 
rįno Lietuvos ekonominę 
klį. i.-

S* . ■{
i n .'''■T..4. Pramones racionaiizavima# 

Greta žemės ūkio Lietuvįųp

V

r

L

Patirta, jog daugelis 
chroniškų Ilgų paeina 
nuo žarnose eįnąnčįo 
puvimo ir nuo savęs 
apsinuodijimo, ir sun
ku surasti tok} pakri
kimą, kuris ne prasi-: 
dėfų nuo ligų perų 
pilnų žarnų. Punantįš žąj?pp§£ 
maistus išpųrstą, kada jisai 
greit ne prašalinamas, nuolat 
pilą nuodus į kraują tOfe 
eilė nesmągių pasekmių. '

Pasekmės

Vartotojus SVARBI NAUJIENA!!!

M

Jus negalite prašalinti jįį?'- būtį 
įlydyti, į® J;
sios — yhrti.nįškos įįgos, taįp;iĮ- : į 
gai, kaip jus neapsisaugosite 
nuo savęs apsinuodijimo, kūris 1 
paeina iš žarnų. Iš įeitos pusės 
žiūrint, ■ tūkstančiai 
pasiliųosavo n u o di
delės daugybes vidu
riu įiąUt po. fc,; kaip 
COLONAĮL) pagydė 
juos, nu<?' vidwiu°sę 
einančio W8^- 
YOS ąpsinpkpdijiipof Iš
pūtimo, ' Viduriu už- 
kielę^mo,. .ik ’'bąnąšįu

V J

Daugelis
jog jie tapo nustebin
ti tuo, jog nebeturį

i užtfietejimo vidurių, 
nevivškiįilmby galvos Skaudėji- 

■ mp,. nerviškumo,' infotų, 'kepe
nų 'ir nųsięs ligų; tftip^i kitų

vartojo SI Brukta CO- 
LONAip tik trumpu laika- Co- 

' loriaid yra pačias •- gamtoš tva- 
rinis ir' būdas ątstpįgti riorma- 
Hą- sveikų eigų.' Padalo tai, kai 
joks kiw : neįstengiu 
padarytį. -
Padaryk šį bandymą dabar
Ne lauk kM dįęnp^ Tegul Šis 
moksliškas metodas išgydo sa

vęs apsinuodijimų,ga-i 
sus, išpūtimą, užkie
tėjimų ‘vidurių' ■ ir pa
našias ligas, jum s,

K < j

?•

Vr

>•!

t

•J;

.j.-

1 lŲz:.JrJB'i - Vai 1

■ gontų. Knygų paaiš- 
liinanti stebėtinas pa?

i-sekmeš vųrtojiino Co»
' lonąid galima gauti 

ik MW-'

w is mus.

• W «■-< S ■ 4^ M
PAS JŪSŲ VĄIATMMKĄ' AlftĄ IS

W. 35'01 ILLINOIS^
>•' "■ '* N . .............. .v

?*

.1

CĮiry^lęrį Ąiuęrįkęs; ęenijus-inžinięriuš, žinomas 
visiems autamobilhĮ išrMejąs, turi ląbji 41- 
delį pa$is>ękim3 lik
dar vieną naują modeli, ku|jis yra ąUąftąmąs Šian
dien ęėrjąuslii“ ir pigiausiu Yįsų autoippbįlių sky
riuje.

tųrjinę nąpją modelį “showroom” 
ir maloniai kviečiame Yisys jį pamatytį. Pamaty
mas bus jūsų naudai. .

» . ' , į . lt,'**

. Nenkkite a

ir

Agentai:,

WALTER NEWMAN
PAUL BRUCHĄS

Piųobiho nepamatę naujo Chrysler 
, F. O. p. Priimant senus mainais 
naujus ant lengvų išlygų.

X ii•

Agentai:

JOE MATTUS
FRANK WENDT

MOTOR SALES, Ine.
FULL LINE of CHRYSLER antį PLYMOUTH 

AUT0M0B1LES

3.207t09 So. Halsted St.
:: • Calujnet 4589



KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis
Ralio Dobilo Kliubas

mos

Coltunbiakad anas

Savas,

Lietuvių Radio

PROGRAMAI

16199F

16198F
Vieškelis

12142F

16190F

16185F

16186F

16197F

Siunčiame į kitus ųaięstus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

IMPERFECT IN ORIGINAL

kok:ą 
ceni- 
“San- 
pačių

3514-16 Roosevelt R<L 
art) St. Loou Avė. 
CHICAGO. ILL.

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra rekomen
duodamas per

Dr.B.McNichoIas

& Company 
CHICAGO

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

Kalbės prof. Biržiška

savaičių nepasi- 
ten prieglaudos, 

atšauktas”,
Nesavo pačių 

reikalai

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St.
Tel Canal 1678 ir 1679

Sandaros” 
genero- 

San- 
centras . geriau turėtų

Apie ūkį, prieglaudą 
ir prezidentą

Savas Pas Savą 
M

— sako biznieriai

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

Metropolitan Wet VVash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių tkalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Te! Prospect 3939

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. ' 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Sakoma, musės prieš stipda- 
mbs pasidaro nepakenčiamos. 
Ar taip yra su kitais gyvū
nais, nežinia, bet kad taip yra 
su kaikuriais musų “princi
piniais tautiečiais”, nebelieka 
dviejų nuomonių.

Pavyzdžiui, Chicagos Bridž- 
porto “Sandara” pastaruoju 
laiku pasiryžo visiems įkasti, 
ir kandžiojasi j visas puses. 
Truko dar Bačiuno, Tabor Par
mos savininko, tai ir tam eilė 
atėjo. “Sandaros” apžvalginin
kas pereitame numery išsity- 
čiojo iš p. Bačiuno pasiūlymo 
SLA Pildomajai Tarybai pa
imti jo ūkyje 10 akrų žemės 
SLA senelių prieglaudai pa
statyti. .

Svarba ne tame, pasityčioji
me. Kodėl žmonėms nesityčioti, 
jei tai pasidaro jų amatu, bėt 
svarba tame, kad ir besityčio
dami jie nemoka savo nežino
jimo paslėpti. Ten sakoma, kad 
p. Bačiuno “pats aukavimas 
greičiau panašus buvo i ulti
matumą 
buvę paskelbta, 
SLA Pildomoji Taryba bėgyje,

RAMOVA LAUNDRY' 
(WET AND DRY) 

rienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
e—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

kuris parduodavo 
ant kurio 

buvo plati- 
ežerą, bet 
nei vienas

kad “Naujienose”
jeigu

Nežiūrint dabartinės blogos 
padėties ir visų kitų kliūčių, 
visgi susidarė iš įvairių dr-jų, 
kartu ir SLA 60 kuopos, bend
ras komitetas, kuris rupi naši 
surengti .prof. Biržiškai pra
kalbas. Kaip jau buvo paskelb
ta, prof. Biržiška lankykis mu
sų mieste kovo 24 d., todėl ir 
tapo paimta švento Jurgio 
Dr-jos svetainė. Prakalbos pra
sidės 7:30 v. vakaro.

Kadangi matyt iš spaudos, 
kad prof. Biržiška neatstovau
ja jokiai partijai* o tik vien 
lietuvių tautai, todėl kiekvie- 

I 

no lietuvio, be skirtumo poli
tiškų įsitikinimų ar tikėjimo, 
yra pareiga tą vakarą atsilan
kyti ir išgirsti tą nenuilstantį 
darbuotoją už Vilniaus atvada
vimą, nes jo ir jo tikslas, dėl 
kurio jis čia atvyko; yra vien 
tik Vilniaus reikalai.

S, Naudžius.

iNepamirškite savo senovės draugo 
— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street
SKOLINAM PINIGUS 

eimam komiso nuo $50 iki $300 
deprtmentas po valstijai priežiūra 

Paipgi paskolas ant Imu morgičių 
[. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038 ...

State Street, 
Boston,, Mass.

kilos žinios teikiamos nemokamai

Dzimdzių. šoferis p. Akyraš.”
Tas viskas . šventa -teisybė. 

Bet s “Sandaros” centras jau 
matyt užmiršo, kad vienas iš 
tų šoferių buvo ne bile koks 
šoferis, bet pačios 
centro viršininkas ir 
las, tad kas kas, o jau 
daros 
žinoti, kur yra jų. bosas dingęs.

Arba štai kitas pavyzdis. 
Toje pat' “Sandaroj”, parašyta:

“Savu laiku > Ghicagoj buvo 
>alcsmanas 
kąrpetus (kaurus), 
atsisėdus ‘galima’ 
kioti po Michigan 
dar iki šiai dienai 
nėra perplaukęs.”

čia taip pat tenka priminti 
'Sandaros” centrui 

jalęsmanavS buvo ir tebėra vie 
iias iš labiau pagarsėjusių san
dari ečių

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
06 W. 31 St. Victory 1696

Biskntį į Šiaurę 
nuo ,Van Buren 

Street “L”

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinio* 
ir sviestą \

♦ 1644 S. Paulina SL
Tel. Boulevard 1389

Motinos Sutaupina Ant Vaikų Siutų
Seni išimtinai vaikų drabužių išdirbėjai 

; dabar .parduoda tiesiai vaikui
f. V "■ - -f į ■ :------- ----- ■ ■

Dabar-pirnlą kaną įyaikų 'drabužių gamyboje Jus galite 
pirkti augštos rų^s, puikiai pasiutus siutus jr sutaupin- 
tį tarpininko pelną,, Bryaht Berg and Cpųipahy kviečia 
motiną ar tėvą apžiūrėti pasiūlomas tiltlai pastebėti
nos vertės'vaikų drabužius parduodamus jums tiesiai 
išdirbėjo. Nežiūrint kokios kainos siutą jus pirksi te,; jus 
sutaupinate perkupčio pelną.

NAUJIENOS, Chicago,IlL

Halsted St. Chicagb, III
Telefonas Boulevard 8167 /

MALT TONIC — EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd SL
Tel. Victory 3486

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

16194F , Paukštužis
Kaimietę -

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
A. Šaukevičius, J. Wichalonis ir Marijona Urbas

16193F Žemaitėlių Polka
Marytės it Yonuko Daina

16188F Vyras Pijokėlis Daina
Pasakykie Panaitei? Daina, A. šaukevičius ir M. Urbas

t.- .

Mergų Polka, A. šaukevičius
Laukiu Tavęs, A šaukevičus ir Marijona Urbas

JONAS DIRVELIS IR JO ORKESTRĄ
16195F Vestuvių Valcas

’ Nauja Gadynė, Mazurka ' ■ ’

16192F Trauk, Simniški — Polka
“Ėjo . Mikas” —' Polka

“Vilkas — Pilkas”, Polka
“Liudvikas” Polka

ANTANAS VANAGAITIS, IR JUOZAS OLŠAUSKAS
Su Orkestras Akompan.

Vaikų Bėdos
Merginų Bėdos " .

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namus

3335 S. Halsted SL 
Tel. Yarda 6894

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elęktrikiniai Treat- 

mentai
Švedilkas M ankš tinimas it Elektri- 

kinis Masažas.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, 'kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl- pergalėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St.

Nuo 8 vai. ryto iki 1.2 vai. nakties. 
Nedaliomis nuo 8 iki 2 ros vai.

po pietų.
Phone Boulevard 4552

Dėl kitų išplaukimų iš New Yorko greit susisiekti su 
KLAIPĖDA, iliustruoto cirkulioriaus su žemėlapiu ir kainų, 
kreipkitės į savo laivakorčių agentą arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 Statės S t. (Tel. Bowljhg Green 9-8787) Ncw.York.-N. Y.

181 N. Michigan Avė
Chicago

Informacijos

Baso atmintis trumpė.'ą
“Sandara” rašo, kad Hart

ford, Conn. sandariečių kuopos 
“susirinkime nutarta ] ?daryti 
tyrinėjimus” centre, tęs “dėl 
tokių administratyvių netobu
lumų organizacijai tenka ma
terialiai nukentėti.”

Nereikia ir į Hartfordą va
žiuoti, norint pamatyti, 
tvarka tame “Sandaros“ 
re. Pavyzdžiui, pereitam 
daros” -numery “Savo 
reikaluose” parašytą:,

“Musų kaimynai Padaužos 
praneša, jog buvusis Dzimdzių 
šoferis Režukas, nežinia kur 
dingęs.

“Tai jau antras nelaimingas 
nuotikis; Kiek laiko atgal likos 
deportuotas j Lietuvą pirmas

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu* jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

Dėl aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodęr St., Indiana Harbor, Indiana 

Ihdiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

BRYANT BERG & CO
VAIKŲ DRABUŽIŲ* IŠDIRBĖJAI 

322 South Franklin Street

mvieoRATiHO _ _ 
1000 ton couvALtsc®*" 

atrarsHiNo 
OOoo roa THt hom>

»0WTH

ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS 
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti 
' - Tarp

NEW YORKO -KLAIPĖDOS

Šiemet Trys Specialės E 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

‘GRIPSHOLM
Balandžio 30, Birželo 27, Liepos 23

Ketvergais nuo 9:45 iki 10:15 vakare 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 v. po .pietų

DALYVAUJA ARTISTAI: 

VANAGAITIS, OLŠAUSKAS, SAURIS, 
RIMKUS ir kiti.
V f . ' ' - , "T-r. .

Tas gražias daineles ir šokius, kuriuos jus girdite 
per radio, galite gauti Budriko Krautuvėje ant rekordų.

IGERB. Naujienų skaityto- 
ios ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

r NAUJA IDĖJA
Tėvai* vaikų tarjp 6 ir 19 metų dabar išriša jų drabužių 
klausimą pasinaudodami šiuo nauju krypsniu vaikų drabu
žių pardavinėjime. f >

NA\jJI PAVASARINIAI STYLlAl DEL VELYKŲ
’ MĖLYNI SIUTAI DEL PIRM. KOMUNIJOS

Grynų vilnų siutai su veste ir 2 plus-four knikeriais, tiktai 
už $7.75 ... grynų vilnų siutai su 2 ilgom kelinėm, tiktai 

už $10;50.’’ .

SPECIALIAI
Grynų Vilnų Knikęrai 
Ilgos Kelines.......

praslinko vieni metai, 
susitvėrė Balto Dobilo

Del menko apetito 
ir bemiegių naktų

žmonės, kuriuos vargina menkas apetitas 
Ir bemiegės naktys, turi pabandyti Nuga-Tone 
nors tik per kelias dienas ir pastebėti, kokis 
didelis pagerėjimas po to seks. Sis pulkus 
sveikatos ir stiprumo budavotojas suteikia 
geresnį apetitą, pagelbsti virėkinimui, stimu
liuoja lr 'sustiprina nervus, muskulus ir or
ganus, nugali konstipacij« ir grąžina poil- 
singą, atgaivinantį miegą.

Nuga-Tone pasalina iė kūno silpninančius 
nuodus, palengvina inkstų ar pūslės įdegimą 
ir priduoda naują spėką ir jėgą nusilpnu- 
siems, sumenkusiems kūnams. Nuga-Tone 
yra neprilyginamas menkėjančiai sveikatai ir 
spėkai, ir jeigu jus nesijaučiate gerai, ar jei
gu jus jaučiatės Silpnas ir sumenkęs, jus tu
rite imti Nuga-Tone. ' Jus galite pirkti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra panlavlnėja- 
mi. Jeigu jusi) pardavėjas neturi jų stako, 
paparaėykit jį užsakyti, jų dėl jus iš savo 
džiaberlo. .

Nauji Columbia Rekordai
16201F . Virginia Polka 

Marcinkonių Polka

■ JONAS BUTĖNAS, Baritonai
16200F Eiva, Boba Pupų Kult ui(

Seni Duok Tabokos

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ. ORKESTRĄ, 
Įdainavo A. Šaukevičius ir Jv Wicbalonis

'Pabaigtai Panele
Gegutė ir Našlaite . _

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su Kanklėmis 
Paklausykit Jus Lietuviai 
Kelias

Juozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis su Kanklėmis

INTERNATIONAL MARIMBA BAND 
Graži Elenutė, Polka „ ■ '
Ruginė, Polka r / • ■ '

STASYS PAURAS, Baritonas
, ( Su Orkestras Akompan, 

Kad pavasaris 'Ateina 
Vyrai, Moters Negirtaukit

STASYS KAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras v . ••
P. HUMENIUK IR JO ORKESTRĄ

- Polka - ■ ' * /
Polka

BRUNO SHUKIS
SENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavdjame nanjus

131 So. Francisco Avė.
Phone lafayette 5824

Kliubas. Gyvuoja jis neblogai. 
Narių jau turi apie 40.

Tiesa, parengimų jis kaip ir 
nesurengč. Bot tain yra ir 
svarbių priežasčių. Reikia ži
noti, kad. mos turime ir daug 

| senesnių organizacijų, kurios 
šiais blogais laikais susilaiko 
nuo vakarų rengimo. •

Balto Dobilo Kliubas buvo 
surengęs tik Naujų Metų va- 
karą-balių. Buvo susirinkę pu
sėtinai daug svečių, kurie lin
ksmai laiką praleido. Balius 
davė gerokai ir pelno.

Tenka tarti ačiū tiems, ku
rie su aukomis prisidėjo prie 
baliaus sbrengimo. Tai buvo 
daugiausia Kcnoshos biznie
riai, kurie žymioj dalyj pri
klauso prie Kliubo.

Sausio 31 d. įvyko kliubo 
metinis susirinkimas. Buvo 
nutarta daug svarbių dalykų. 
Kliubas rengiasi prie didelių 
darbų. Matomai, jis yra pasi
rengęs augti ir bujoti. Nauja 
valdyba šiems metams išrink
ta iš.sekamų asmenų:

Pirmininku Vytautas živat- 
kauskas; vięc-pirm. Charles 
Druktenis; raštininku Petras 
Džiaugis; finansų raštininku 
Charles Vaičeliunas; iždinin
ku Petras Tamkevičius, ir or
ganizatorium Frank Jankaus
kas.

Visi valdybos nariai pasiža
dėjo sutartinai dirbti ir ugdy
ti naują organizaciją. Kliubo 
susirinkimai įvyksta German 
American Home svetainėje.

Kliubietis.

PELNINGA NUOSAVYBE 
turi turėti ne tik

1. TRANSPORTACIJĄ,
2. PAGERINIMUS, bet taipgi
3. ZONŲ RESTR1KCIJAS.

Nežiūrint kaip /gera transportacija ir pagerinimai butų, real 
estate vertė gali būti sunaikinta stokos tinkamų restrikcijų. Ne tik 
lotas, bet ir didelis plotas aplinkui turi būti jestriktuoti prieš dirb
tuves ir prieš negeistinas rases visam jūsų gyvenimui.

Žiūrėk šią vietą ateinančią savaitę. / 
PUBLIC INFORMATION DEPT.

George F. NIXON
67 West Monroe St.

rodos, poros 
žadės statyti 
paaukavimas bus 
kad p-as Račiūnas gerai žino, 
jog be seimo nutarimo Pild. 
Taryba negali duoti jokių pa
sižadėjimų ir todėl taip drą- 

' šiai ją “aukavo”, kad ta žemė 
esanti smiltynas, netinkanti 
privažiuoti, kad p. Račiūnas iš 
tos prieglaudos norėjęs tik 
savo rezorto biznį pakelti, kad 
tai jis daręs “savo paties ar 
kitų busimų kandidatų nau
dai”, ir kad visas tas aukavi
mas . buyęs tik “hjofas”.

Reikia tikrai storų akinių, 
kad galima butų taip be godos 
šmeižti. Pirmas dalykas, termi
nas p. Bačiuno buvo nustaty
tas 90 dienų, kas reiškid ne 
pora savaičių, bet Itrys mėne
siai; tam terminui praėjus, jis 
jį nutęsė. Kita, p. Račiūnas ne 
statė “ultimatumą”, kad butų 
pasižadėta prieglaudą pastaty
ti, bet kad butų duotas kon
kretus atsakymas. 'Toliau, p. 
Račiūnas savo pasiūlomą įtei
kę Pildomąjai Tarybai kaip 
tik laike seimo, bet p. prezi
dentas visai to klausimo' nepa
kėlė seime. Tabor Farma' nėra 
smiltynas, bet yra viena, iš 
brangesnių vietų Berrien coun- 
ty, Mich. Privažiavimas yra 
ir gelžkeliais ir laivais ir elekt
ros traukiniais ir automobi
liais ir tik nuo Benton Harbor 
apie 7 mylios tenka pavažiuoti 
automobiliu. Kaip seneliai pa
keltų Tabor rezorto biznį, gal 
tik “Sandaros” “bankininkas”

1

išaiškintų, nes p. Bąčiuhąs vi
są biznį, daro tik iš turtingų 
amerikiečių ,ir lietuviai jo biz
nyje labai menką nuošimtį te
sudaro. Del “savo arba kitų 
busimų kandidatų” baimės, at
rodo, kad čia taipjau .esama 
tik tos pačios “Sandaros”-“bo
sų” persekiojimo manijos pa
daro, nes Bačiunas, pasiūlyda
mas 10 akerių Susivienijimui 
ir ligi šio laiko vargu turėjo 
ar turi ir supratimą apie tokių 
kandidatų “naudą”. f /

Pasirodo, kad ii’ šios . “San
daros” terlionės -tikslas buvęs 
ne kitoks, kaip tik “poną pre
zidentą” Gegužį apginti, ka
dangi, mat, “Dirva” jį išbaru
si, kam jis ligi šiol nieko su 
tuo pasiūlymu nedarė.

Gegužis gali pasididžiuoti 
įsigijęs tokius savęs gynėjus!

SLA narys.

Rekordų kaina po 75c. Siunčiame į kitus naięstus.
Rašykite

JOS. F. BUDRlkjnc
3117-21 S ■■■•

MALT TONO 
k ■ ■; ■

| * arba

I Extra Pate Alaus
■

/!
1N .. i-- < .į.
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NAUJIENOS
rht UtHuMign D«Uy Ntw y 

Pnblished Dril> Bitėm A Snflday b? 
th* Litbuanian New* Pab. Co.. Ine- 

1739 South Halittd SfnH } 
Ttltphom Roouvtlt 8500

9 

j Editai P. GRIGAITIS " 3

1 i^^rŽT 1 in. 1^1 1* iii "« —>■

SbbttriptipA įtekti 
$8.00 pet yetr ib vtbtdt . 
$7.00 per yttr ontridt 4f CbfcttO 
18.00 pa yem ra Oncago 

l« pei cop*

Bntcred a* btcond Clau Mattel 
Marcb ?tb 1914 ai tbe Po*t Office 
af Cblcago Hl. audei tbe art of Mattb

UltrttkfMo kaina
ChttftOjr — nHtn.

Metame . ______
Pusei dhrtų ..........................
Trim* laineriam* _.............
Dviem mtaesiam* _______
Vienam atomini ---------------

Cbkagoj pet 
Vieną kopija

$8-00 
4.00 
2.00 
IJO 

.. 75

Naajteam eina luuditn. (tekinant tek- 
<nadi«aiu» Leidžia . Naujienų’ Bendro 
f i. 17) 0 So Hahted Si. CbtcagO UL 
Telefoną* Rooeerelt 8500.

VtlMŲoge, m Cblo^įol. j 
paira* į

Matam* .....
PpMf^ meti, .......
Tnm» minesianu 
Dviem mtoeaiam* 
Vienam mtoeaitii

Lietuvon tt kirai ažaieniooat 
(Atpigmu)

Metam*  ........      88.00
Pwi -------------------------------- 4 00
Trim* mtoeaiam* .......  2.50
Pinigo* teiki* «ipao pašto Monr*
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TAIKA Atf MŪŠIŲ PALIAUBOS ANGLIAKASIŲ 
UNIJOJE? .

I—i II i* > I ...

Tik-ką atėjęs "The. American Miner” numeris pra
neša apie Illinois valstijos Angliakasių unijos (Distrik-I 
to 12) viršininkų sutikimu pripažinti John L. Lewišo 
autoritetą. Tas žinksnis buvo padarytas po to, kai 
Circuit Court teisėjas Edwards pasirašė teismo Įsaky
mą, kuriuo draudžiama Lewisui kištis į vidujinius 
Distrikto 12 rejjkalūs ir kartu Lewisas, Murray ir Ken- j 

e nedy paskelbiama teisėtais interiiacionaliais unijos vir
šininkais. ‘ !

Teisėjo įsakymas panaikina galią laikinų viršinin
kų, kuriuos Lewisas buvo paskyręs valdyt Distriktą 
12; įsako, kad butų priimti atgal į lokalus tie unijos 
nariai, kurie buvo išbraukti už “insurgentų” rėmimą; 
ir pripažįsta, kad nariai, mokėjusieji savo duokles 
Springfieldo organizacijos iždininkui Walkeriui, yra 
užsimokėję unijai.

Aišku, kad tuo savo įsakymu teisėjas Edwards 
norėjo sutaikinti kovojančias angliakasių frakcijas. 
Bet ar jo sprendimas atsteigs unijoje taiką, ar bus tik
tai laikina kovos pertrauka, šioje valandoje dar sunku 
pasakyti.

“The American Miner” redaktorius, Oscar Ame- 
ringer, griežtai smerkia padarytąjį kompromisą, pa
reikšdamas: “Geriau mirtis, negu kompromisas ir ne
garbė!” Jisai reikalauja, kad butų sušaukta Ulinoiš 
frakcijos mainierių konvencija arba kad butų pavesta 
mainieriams nuspręsti visuotinu balsavimu, ar jie tą 
kompromisą priims, ar ne. Oscar Ameringer sako, kad
jisai greičiaus pasitrauksiąs nuo laikraščio redagavimo J 
negu lenksiąsis Lewisui, kuris savo biauria politika 
kuone sugriovė angliakasių organizaciją.
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rią jįtfai sarahdA kalta-už H*] 
| sus Susivienijimui padarytus 
nuostolius, AŽunario-Devenib 
paskoloje. Per tris su viršumi 
špaltas išvanojęs kailį SLĄ. I 
sekretoriui, p. Gegužis'atkrel-l 

|pia savo kaniioles į “socialistų 
spaudą”* kuri, girdi, jį vieną 
kaltinanti, o Jurgėliuteš nė ne- l 

I mininti, ir, geresniam tos spau- 
[dos blogumo įrodymui, p. Ge,-| 
' gūžis prisikabina prie “lygini
mo” jo ąu Olšausku. Vadinasi, 
nuo Susivienijimo reikalų nu
važiavo prie humorįstikos ir -u 
apsiverkė! .

Savo ilgam pamoksle JurgC-| 
liūtei p. prezidentas labai pik-! 
tai smerkia jos “moterišką i 
sentimentą” ir, išjuokdamas, j 
vadina ją “Dievui dūšią kalta 
mergaite”. Tečiaus nieku, kitų, 
kaip tik “sentimentu” negali
ma išaiškinti jo paties tiradų 
prieš laikraščius, kurie rašė 
apie jo “nekaltybę” , Devemo 
aieroje. Jisai sako:

Ar Rusijos Bolševikai 
Steigia Socializmą? 

I I ............        1 "R

Rašo Belą Low
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KUR VISUOMENĖ RŪPINASI DARBININKAIS

socializmą, kuris, kaip bolševi
kai patys atvirai pripažįsta, 
yra pavojingiausias j y priešas.

Social-demokratija. ir bolše-

Musų judėjimo labui, turi 
Jut sunaikinta ta utopiška sva
jonė, kad socializmas galįs būt 
[Vykintas, neatsižvelgiant į są
lygas, ir turi būt pašalintas 
tas komunistų įsivaizdavimas, 
kad socializmas galįs būt pa
remtas jėga. Rusija yra pamo
kinąs pavyzdys, kaip neatsi
žvelgimas į sveikus socialisti
nius principus veda iš kelio. 
Jėgos vartojimo idėja neduoda 
galimumo sutrumpinti kelią j 
socializmą. Entuziazmas, ne
kantrumas, karštas troškimas 
turėti socializmą kaip galint 
greičiau yra naudingi dalykai, 
bet jie turi būt sujungti su 
aiškiu supratimu tų jėgų, ku
rios veda į socializmą, ir tų me
todų, kurie gali būt sėkmingai 
vartojami. Plechanovo žodžiais 
kalbant, “ne tie kryžiaus kare 
dalyviai pasiekė tikslą, kurk 
g, -’siausiai šaukė ‘Jeruzolime 
Jeruzolime’, bet tie, kurie žino 
jo geografiją!”

(Galas)

Social-demokratija ir 
vizmas skiriasi teorijoje, me
toduose ir galutinam tiksle; 
darbininkų judėjimas todėl yra 
suskilęs į dVi 'Stovyklas. Socia
lizmas yra neatskiriamai su
jungtas su demokratija; ko
munizmas yra neatskiriamai 
sujungtas su mažumos valdžia, 
pasirėmusią jėga. Tie, kurie 
priima tokią valdžią, turi lo
giškai priimti ir visas jos lo
giškas pasėkas — visokios opo
zicijos slopinimą, nepripažini
mą. teisių žmonėms, terorą. 
Komunistų veikimas šioje ša-* 
lyje,;kprį mes visi smerkiame, 
jų visi melai ir šmeižtai 
griovimo < 
unijose, jų neapykanta prieš 
socialistus — yra tiktai logiš
kas vaisius tos idėjos, kad ma
žuma turi teisę vartoti jėgą,

JU
darbas darbininkų

(žiur. “Naiij.” 60 ir 61 nuin.)
Bolševizmo tikslas ir jo' 

politika
Kai kada girdėt tokios kal

bos, kad socializmas ir bolše
vizmas skiriąsi tiktai metoduo
se, i bet jų galutjiri tikslai esą 
vienodi.' Tai yra taip pat ne
tiesa. Sakysime, kad Rusijos 
valdovams kokiu nors stebuk
lingu bildu pavyktų pakelti 
mybos produktingumą iki 
kib laipsnio, kad materiale 
sijos žmonių būklė butų 
miai pagerinta. Ar tai jau
tų socializmas, kuris. reiškia 

\ sociąlę .ir industrinę demokra- 
“žmogui dalyko nežinan- Į tiją? Bolševizmo esmė yra Val

dyti jėga ir neduoti laisvės. 
Spcializmas siekia ne tik mate- 
riales gerovės, ’ bet ir progos 
pilnai t'naudotis gyvenimu ir 
4ain)c, ’O tokia proga yra nega
lima be laisvės. Socializmas ir 
bolševizmas yra du giiežtai 
skirtingu dalyku.

I Tas, kas dabar y.ra garsina
ma, kaipo didis planas įvykinti 
pilną socializmą Rusijoje, ’ yra 
tik paskiausia politika iš visos 
eilės įvairių politikų, kurių 
kiekviena savo laiku buvo ap
šaukta, kaipo vienintelė teisin
ga politika.

Pirmiausia, buvo visiška so- 
cializacija iki pat muilo distri
bucijos. gyventojams. Darbinin
kams buvo liepta užgrobti fąį)- 
rikus.. Rezultatas buvo kuone 
galutinas^gamybos jėgų suar- 

Idymas. Antra, atėjo N. E. P.
— nauja ekonominė politiką. 
Pagrindines pramones pasilai
kė savo rankose valstybė, dirb
tuvių J vedėjai gavo neribotą 

įgalią. | feuvo; leidžiama šiokią- 
į tokia privatinė prekyba įr, 
smulkioji pramonė; žemė pri
klausė ’ ūkininkams. Gamyba

I laipsniškai atgijo, kai kurie 
ūkininkai prasigyveno, Ir atsi
rado “Ąępmanų”, smulkių pirk
lių. “Kairioji” opoziciją parei
kalavo grįžinfo į; komunizmą, 
ir jos vadas Trockis buVo iš
tremtas! Trečia, Stalinas priė
mė daug-maž Trockio Ąkįmdmi- 
nį programą. Tapo išdįrbtas 
penkerių metų plapas/ kraštas 

j buvo padalintas į dU “Rekto
rių” — socialistinį, susidedan
tį iš pramonės ir prekybos, Ir 
privatinį, susidedantį iš žemės 

lukU; pastarasis turėjo palai
kyti pirmąjį. Ketvirta, kai ne-J 
buvo gauta pakankamai gnrįų 
socialistinio sektoriaus reika
lams, tai prasidėjo ūkininkų 
kolektyvizacija. Atsirado “de
šinioji” opozicija, pakėlusį bal
są prieš pergreftą SOCializaci- 
’jos-' vykibimą, ši Opozicija yra 

r da^ar triuškinama.
Pėr visus lįtoos ekonomines 

•politikoj keitimus, nesikeitė 
tik vienas dalykasi nepripaži- 
girnas demokratijos, visų opO* 

x v? 3 rnentų persekiojimas ir padui 
narių nes as neapykanto tarpUu.
. , jog jokios ypatingos ynj sOcįa]jzmį JudSjjfną. Norit 

neta nuomonių sutikimo net 
tarpe, pačių komuhistų, bet vab 
dovąi visuomet &avifcOsi visos 
išminties monopolį. Tik jie pri
pažįsta sau teisę turėt teisim 
gas nuomones, Neapsakomos 
sunkenybės buvo dedąnkis gyr 
Ventojamš ir nesuskaitomų au- 

; kų buvo iš jų reikalaujama', 
Į bet niekuomet jie nebuvo klau
siami, ar jie sutinka, ar ne. 
Diktatūros jungas nesitšveliie* 

^į jo ne valandėlei.
Prieš šitą bolševikų politiką

čiam, , paskaičius socialistų] 
spaudoje man daromus už- . 
metimus, tai išrėdytų, kad 
Gegužis- vienas tą paskolą 
nutarė duoti, Gegužis“ išrašė! 
čekį ir Deveniūi atidavė, 
Gegužis viską padarė, kas 
tik blogiausia. Tuo pačių 
laiku, tačiau, p-lės Jurgeliu- 
tės nei vardo nesumini De- 
Venio aferoj.”
Tai yra netiesa. Rodos, dar 

niekur nebuvo rašyta, kad pa
skolas iš SLA. iždo duodąs tįk 
vienas prezidentas, arba kad 
jisai rašąs čekius ir atiduodąs 
paskolos ėmėjams. Laikraš
čiuose, kurie kalbėjo apie tos 
aferos kaltininkus, buvo visuo
met minima keturi senieji Pild. 
Tarybos nariai, jų tarpe, ir Jur- 
geliutė. Jeigu Gėgužid vardas 
buvo minimas dažniau,' tai tik 
dėlto, kad jisai daugiausia gin
čijosi su komisijomis, kurios 
tuos asmenis apkaltino, ir sU 

[spauda. 7
Gegužis, matyt, jaučiasi la

bai * hiiškrtaustas,*todėH jo nu
siskundimuose yra ne mažiau 
“moteriško sentimento”, kaip 
tame Jurgeliutėš pasiteisinime, 
kurį jisai kritikuoja.

žmonėms!’ Kai dėl ekonominių 
priemonių, visi socialistai su
tinka, kad tos pramones, ku
rias gali sėkmingai vesti val
stybė arba vietinės valdžios, 
turi pasilikti visuomenės nuo-J 
savybėje, •Žeme, iįšimant tuos 
atsitikimus, kur ūkininkai sa
vo noru dirbs ją kooperatyviš
kai, turi būt sugrąžinta priva- 
tiųėn ūkininkų nuosavybėn.

Suprantama, kad tokiose są
lygose Rusija nebus socialisti
nė valstybė. Ūkininkai, milži
niška gyvęntojų dauguma, bus 
savo masės privatiniai '•savi
ninkai. Prekyba veikiausia bus
denacionalizuota (išimta iš vai- visvien ar prieš visuomenę, ar 
stybes rankų). Privatinės įnio- prieš darbininkų organizaciją, 
nės dygs šalo visuomeniškai ■—*----- —--------- —----- “—
valdomų industrijų. Tečiaus, 
kadangi Rusijoje nebėra stam
bių ' kapitalistų, tai darbinin
kai turės galingą įtaką demo
kratinėje valstybėje.

Bet daug priklausys nuo ūki
ninką nusistatymo, nes jie sa-j 
vo skaičium keleriopai persve
ria visus kitus gyventojus. Ru
sijos revoliucija buvo ūkinin
kų ir darbininkų sąjungos vai
sius. Jeigu ir toliaus taip gali I 
būti, tai Rusija bus pažangiJ 
darbo žmonių valdoma vaistys 
be, dėmokratijn. Bet reikia) 
pripažinti, jogei yra pavojus, 
kad ūkininkai, kurie jaučiasi 
esą išnaudojami valstybės, bus 
nusistatę prieš darbininkus, ir 
kad Jie bufr socializmo priešai, 
kadangi vdldžia, kuri juos iš
naudoja, dengiasi socializmo 
skraiste. Juo ilgiau bolševiz
mas gyvuos, juo bus didesnis 
pavojus, kad ūkininkai atsi
durs šitoje jpozicijojė; juo grei
čiau^ diktatūra išnyks — o ji 
išhykši,;anksčiąu’ ar vėliau — 
juo bus ‘ daugiau progos Rusi
jai pavirsti pažangia demokra-l 
tija. Ji nebus .socialistinė šalis,J 
bet stiprus ir laisvas socialistini 
nis judėjimas joje plėtosis, 
marguodamas ranka už rankos ____  ______  ____ v
su. didžiomis socialistinėmis, pa- I Neniškis gavo apie tai pranė

J. Ascilln

Praeiti Prisiminus
* ___ . .__ _____ 1______

(Tęsinys) 
11

Ant rytojaus po atvažiavimo 
į Šhanghajų nuėjau pas Ame
rikos konsulą, kad sužinojus 
apie sąlygas, kokiomis gąjima 
butų pasiekti tą šalį. Po trum
po pasikalbėjimo sužinojau, 
kąd visiį kas lik *yra atvažia
vę į Šhanghajų iš Rusijos, tu* 
ri išgyventi šiame mieste ne 
mažiau metus laiko. Čia pat| 
gavau antrašą lietuviško “kon
sulo.” \

1 Lietuvos konsulas, pasirodė 
esąs gana pasiturintis lietuviš 
laikrodininkas, p. S. Neniškis, 
geros širdies žmogus, kuris 
daug kuo gelbėjo pabėgėlių 
pakliuvusius į Šhanghajų. 
Nors Lietuvos valdžia nebuvo 
davus jam įgaliojimo, bet ir 
nedraudė veikti konsulo var
dų. Kinijoj ne tik visi konsu
lai, bet-.iružsienių met

mą laike karo buvo sėdėjęs,d’ 
metu kalėjime).

Jie pasakojo su kokiu entL 
ziazmu keliavo iš ‘ kapitalistinė 
Amerikos į darbininkų tėvyn 
Rusiją, bet pašildė apgau’ 
ir slaptai turėjo bėgti i Kinij; 
manydami sugrįžti atgal i Ši 
vienytas Valstijas. Bet kai 
pasirodė, tokiems, kurie beg 

| iš Amerikos į Rusiją, Amer 
kos konsulas visiškai atsisal 
duoti vizą ir jie niekuomet te 
sėtai negalės į čia grįžti.

Už trijų mėnesių gyvenin 
mieste Shanghajuj, jau būvi 
gavęs -nuo Anglijos konsu 
leidimą važiuoti j Australij 
bet tuo laiku pradėjau susii 
šinėti su broliais, kurie gyx 
no Chicagoj. Naujienietis 
birutietis, brolis Juozas, dc 
visas pastangas, kad atvažiu

Anglijos iždo kancleris, Ph. Snowden, pareiškę 
kad per 1931 m. Anglijos valdžia išleido socialei Up- 
draudai daugiau, kaip 300 milionų svarų sterlingų, t. y. 
daugiau, kaip pusantro biliono dolerių. Milžiniška dau
guma tos sumos išėjo bedarbių šelpimui; kita dalis — 
senatvės pensijoms, pašalpoms ligoje ir t t.

Beveik visi tie pusantro biliono su viršum doleriu 
buvo suvartoti darbininkų naudai.

Kiek turėtų išleisti socialės apdraudos reikalams 
Amerika, kuri turi ne du milionu bedarbių, kaip Ang
lija, bet penkis arba šešis milionus? Bet Amerika ši
tam tikslui neišleido nė cento. Bedarbiai čia paliekam} 
privatinės labdarybės globai.

Anglijos darbininkai žino, kad turėti jėgą politi
koje apsimoka. ' .

SUSIGRAUDINIMAS DEL 
NEVYKUSIO JUOKO

Juokdariui kartais pasitaiko 
ir nevykusį juoką iškepti. Taip 
syk| pasitaikė i? musų Pusta- 
pėdžiui, kuris prieš dvejetą sa
vaičių parašė “nekaltų” garse
nybių litaniją, įdėdamas į ją ir 
Smetoną ir Olšauską, ir Jurge- 
liutę ir Gegužį, .ir Voldemarą 
ir kitus. Tai, žinoma, buvo ap
gailėtinas “lapsus linguae” (lie
žuvio, ar plunksnos, suklupi
mas), kuris tik per neapsižiū
rėjimą galėjo pereiti per .“cen
zūrą”.

Bet juoką, vykusį ar nevy
kusį, protingi žmonės visgi 
ima, kaip juoką, o ne kaip rim
tą straipsnį. Tą, rodos, galėtų 
suprasti net ir “Tėvynės” re
daktorius. Jisai tečiaus parašė 
rūsčią polemiką prieš tą nepa
sisekusį Pustapedžio mėginimą 
prajuokinti žmones; ir, kaip 
pastaruoju laiku dažnai su tuo 
redaktorium atsitinka, jisai 
įdėjo į kalbamą ironišką pasta
bą tą, kas jam patinka, lt pas
kui ją vyriškai “sumušk”? y

Dabar, kaip matome, jau ir
• * <■ . . » .
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ponas prezidentas Gegužis iš 
peties kerta įsivaizduotam ne
vidonui, drįstančiam jį “lygin
ti” prie teismo nutęsto žmog
žudžio Olšausko. Na, argi jį 
kas prie žmogžudžio lygino^ 
Jau kad ir dar taip temptum 
ant “nuskriaustoj nekaltybės” 
kurpalio minėtąją Pustapedžio 
litaniją, tai visgi negalima-.pa
sakyti, kad tenai buvo parink
ti žmogžudžių vardai* Ir kodėl 
p. Gegužis nepamini, ,kad tam 
pačiam sakinyje buvo paminė
tas ir p. Smetona, pas kuri Ji
sai buvo su vizitą ir kurį jipai 
paskui taip karštai gyrė, su
grįžęs į Ameriką?

Jeigu jau ■ sn
juokdarių pastabomis 
tai reikia bent jų neiškreipti, 
nes kitaip tai perdaug aiškiui 
išlepdą blogas noras patiek kri
tiko. ,

. - «. • ■
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DIEVUI DŪŠIĄ KALTAS 
BERNELIS”

p. Neniškį skaitė teisėtu kon
sulu?

Jo antspauda ir parašas taip 
buvo geras Šioj šalyj, kaip ir 
kiekvieno konsulo. Kinijai pri
pažinus Lietuvos valdžią ir p.

Davęs SLA. sekretoriui var-l 
dą “Dievui dūšią kaltos merge
les”, p. Gegužis stengiasi ‘įro
dyti, kad jo “dusia” esanti ne
kalčiausia. Jisai sako:

“Iš tiesų aš nesuprantu 
kuo remiantis reikalaujama 
iš S. L. A. Prezidento, kad 
jisai organizacijos- reikalus 
ir kitų Pildomosios Tarybos 
narių darbus turėtų žinoti 
daugiau,\ negu kiti Pildomo
sios Tarybos nariai... Prezi-’ 
dentas neturi jokios ypatin
gos teisės reikalauti bent 
vieno Pildomosios Tarybos 
nario, kad jam bent kuris 
daviąė&ų kokias nors žinias 
ar raportus. Suprasdamas

AukšČiaus paminėtas Gegu
žio išsišdkimąs dėl juokdariš
kos Pustapedžio pastąfcos yrą 
pabaigoje-jo ilge -polemiško ra- 
Mniio prieš .W»eliutę, kų-;

Suprasdamas
SLA. konstituciją ir šitai 
žinodamas, aš visą laiką ir 
nebandžiau ; perdaug kištis,, j 
kitų Pildomosios Tarybos

jau, .
teisės nei galės neturėjau,” 1
.Kitoje vietoje jisai vėl sakė;

“MaiT ttei į ’^alvą neatėjo, 
kad pinigai galėjo būti įdub
ti negavus reikalingų doku- 
mėntų< nes aš žinojau, kad 
žmohės to nedaro, šitą skau- 
5ų faktą sužinojau, pirmu 

artu praeitų metų rugsėjo 
>tnenesio pradžioje.

“Kafe liėčiąsį Sekretoriaus 
tikrinimo, kad ji be. jokių 
dokumentų ir kitiem SLA 
nariam duodavo SLA. pini
gus, tai šitą- fąktą irgi suži* 

žodžių, nieko nežinojau, nie
ko negirdėjau, nieko hemačiąuĮ**' 
ir esu nekaltesnis už “Dievui 
dūšią kaltą mergaitę”.

penkioliką ar- -daugiau metųl dentą!

ra, tegalioja laisvė Rusijos

rinkdami p. Gegužį, mane, kad
6 SusIvienĮjįrno nariai, įi'ėrlffe renka organižačijai prezi

.šĮiUlio armijomis j galutinį 
pergalę. ' ' .

Socialistų nusistatymas link 
s bolševizmo

"Kuomet sočialistai, reikalau
dami laisvės Rusijai, nuosakiai 
stoja, prieš bolševikišką tvar
kų; tai jų pozicija visiškai ski
riasi nuo reakcininkų pozicijos. 
Tie reakcininkai, kurie prieši
nasi Rusijos valdžiai (yra bet
gi ir tokių, kurie jai yra labai 
draugiški,pavyzdžiui, Musso- 
lihi), priešinasi jai dėlto, kad pasiūlė man, kad užimčiau, seki 
jie įsivaizduoja ją esant socia- 
listifte valdžia; tup tarpu mes 
jai priešinamės dėlto, kad mes 
-žinome, jogei ji nėra socialis
tinė. Bolševikų valdžia yra la
bai haudĮnga reakcininkams; 
ir jie puikiai supranta, kokią 
gerą progą jie* turi Rusijos 
pavyzdžiu, diskredituoti socia
listinę politiką. Musų pareiga 
yra Nuplėšti socializmo maską 
bolševizmui ir parodyti jo tik- 
i^jį veidą darbininkų klasei/ 
Jeigu mes neskirsime savo ju
dėjimo nuo bolševizmo, tai bęl- 
Šeyizmo, bankrotas pakenks ir 
mtisų judėjimui. • .

Pasaulio socializmo judėjimui 
bolševizmas kenkia tiesioginiu1 
budu ir kitaip.’ kohiunistų par
tijoj susivienijusios Idomunls- 
tų internacionale, yra Maskvos 
valdokų finansuojamos, kon
troliuojamos Ir diriguojamos.* 
Darbininkų judėjimo skjlimąs, 
kurį sąmoningai įvykino ; bdl- 
^eyikų^yaktžią, yisuį? silpniną 
šdqfeŪžmą ir stiprina, reakciją: 
Niekuomet reakcijos persekio
jimas tiek nepakenkė socializ
mo judėjimui, kiek jam pąkeh- 
kč komunizmas. Visas komu
nistų veikimas yra atkreiptas 
ne prieš kapitalizmą, bet prieš

Šimų nuo Kinijos Užsienio Rei
kalų Ministerio (kopijų kurio 
aš ir dabar turiu su savim) 4 
Man'atvažiavus j Šhanghajų, 
kaip tik ant rytojaus apleido 
Šhanghajų vienas lietuvis; bu
vęs rusų armij os*. oficieras ir 
laikinai ėjęs pas p. NeniŠkj 
Sekretoriaus pareigas. Pasiro-

teko gyventi Shanghajuj 
šiek tiek arčiau susipažinti 
ta kada tai buvusia labai k 
turinga tauta, bet dabar j 
nespėjančia žengti su baltv 
džių kultūra. Ir tas dabar I 
sįau apmiręs milžinas da 
turi nukęsti net nuo tokių n 
žyčių savo kaimynų kaip P 
japonai.

(Bus daugiau)

ATĖJO naujas c‘Kov< 
numeris, Lietuvos sociali 
mokratų užsieny laikraši 

*’ aujienos 
Kaina 10c.

sekretoriaus pareigas. Pasiro- moKratų uzsienv 
dė, kad aš pataikiau, kaip pirš- Galima gauti “N 
tu į dangų. Jau Pi NŽniškis f 
buvo šį tą girdėjęs apie mane ■ 
nuo pirmiau atvažiavusių j 
Šhanghajų pabėgėlių ir tuoj 

rotoriaus Vietą. Aš sutikau, ir 
jau į trečią dieną po atvykimo 
į Šhanghajų ėjau konsulo sek
retoriaus pareigas. e 

Čia jau teko susitikti ne 
Vien SU Hetliviais, bet ii* su 
Lietuvos piliečiais 
latviais, lenkais, rusais ir ki- 
tms, kurie tik skaitėsi save 
Lietuvos gyventojais. Daugelis 
nors ir Visai bemokėjo lietuvių 
kalbos ir žinojo, gerai, kad Vil
nius 4r Gardinas yra lenkų 
okupuoti, bet visokiais reika
lais kreipėsi prie p. Neniškio 
kaipo Lietuvos piliečiai. Per 
kelis mėnesius eidamas konsu
lo SekretbHaus pareigas ir Čia 
gavau gerai Susipažinti su lie
tuvių pabėgėlių padėjimu.

Viso Shanghajuj gyveno nuo 
30—40 lietuvių ir da apie tiek 
kitų tautų žmonių, kurie skai
tė save Lietuvos ’ gyventoj ai s. 
DaUgiaUšiA tai buvo žydai, Ke
li bbvo lietuviai amerikiečiai, 
pėseniaį < atbėgę iš 'Utišėvikų 
^idh j'^m^V^Hu^įas Ruz- 
gaita;’1 kurpiUs Klimas ir ang
liškasis SUudafgaŠ. Pagal jų 
pSpasakojftną, jie visi Ameri
koj gyvendami buvo smarkus 

už ko- 
platlnį-.

- žydais,

komunistai (Saudargas
munistihės- literatūros
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It melto to asmooth and crcar 
nauce. And what flavor! A ric 
time-nidUtrwed ftave* that ox 
“care curfng” can give.

Try it for rarebits, sauėes 1 
vcgeUblee, tmked dishes, toa»t 
Handwichc». YourgroocrhasKn 
American Cliecsc. Ordcr todi

Garsinkitės “N no
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ATYDAI LIETUVIAMS

vienam iš

Gumavi

Mage
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ATYDAI! Atidarymas Lietuvių Rakandų Krautuves

programa mąz> 
Pradžia 7 vai

"MUZIKOS
MEISTRAS

Apetito, 
Gasų, 
Vėmimo ir
Panašių 
Skilvio 
tiku

Greita ir
Tikra
Pagelba nuo
Konstipacijos
Prasto

Svarbu žinoti Income 
Tax pildytojams

Todėl dabar

kaip toli galiu hūValiub^j 
i pusfrefipl

Aane, tut< 
osą no- 
lld man

Aš rt-
Trinerio Kartųjį Vyrią
Mano vyp$ sirgo skilviu

ir valdyba yta iš 
narių. Daugiausia 
yra L. Shvęgžda, 
ir B. Tumaviče,

Bankininkaukit Su Jūsų
Apielinkės Banku

greit mažos paskolos, nuo 
jokio komiso, vien tiktai lė-

nešmokfctos sumos.' Jus

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Aušrele” dainuos M. Biržiškos 
vakare galite padaryti pas 

mus pigiau ir geriau 
negu kitur. ' . j

Tokiu tai budu niluns 
o tas vi-

kaipo 
baseball ir čempionas 

Basket bąli — Ed. 
' Baseball — St. 

Wm. Jan- 
Gyvasties gelbėtojas 

saver” — J. Tamašaus-

Trinerio Kartusis 
. Vynas

rietis dęHriųrj JPąi 
Jurais ar su laiy 
kalima rasti patogi 
kainuoja 0aft,Jį

■sVižifeoi

po tos dienos licensė platėsi 1931’, 
metams prie automobilio netu
rės, busiąs baudžūppus einant, 
pa tvarkymais^ .

“Graži Mageliona.” 
scenai Kalnų Dūk

Birutė ruošiasi ope
rai “Raganius”

Chicagos Lietuvių Auditorija 
šiemet baigs sezoną su nepa
prastu parengimu, būtent g’e- 
gūžės 3 dieną Birutė rengiasi 
suvaidinti operų “Raganiuj”, 
P. Bukšnaičič veiktą, labai mp ■. 
zikalę ir pirmų kartą lietuvių 
scenoj statomą veikalą.

“Raganiaus” repeticijos daro
mos jau visu įtempimu. Muzi
ka rūpinasi pats Birutės vedė
jas Mikas Joz'a'vitas; dramos ii 
scenos < efektų atlikimą tvarko 
Kl. Jurgelionis. Vaidilų ir. dai
nininkų sąstatas rinktinis. Cho
ras gerai susidainavęs.—X.

1&, kelios narts kaip tai Bar 
gaivičaitė, Ližiutes, Kungiutės 
pfidainubs dailių dainelių.

• Po lošimui seks Boksas— 
f aitai 4 raundų. Pešis Petras 
Johnson (lietuvis, narys Raud.; 
Rožes Kliubo) su vienu iŠ 
pūkŠtesnės mokyklos atletų^ 
Ant galo ristynės Ir palydi sve
čius namo su maršu Didžiojo 
Lietuvos Kunigaiškčio* Vytauto 
Benas. z i

šio banko direktoriai yra plataus patyrimo^ .rimti 
žmonės ir jus galite biiti (iktas dcl saugumo jūsų pinigų.

Jeigu jus norite Vėlykoms* pasiųsti pinigų kablėgrama 
į savo senąją tėvynę — atlikite čia patogiai/ Jtinis bus 
smagu darytį biznį ši^me stipriame, saugiame banke.

“$mįtbfįeld, 0., $4 ui o 8. — 
kojnenduoju Trinerio kartųjį 
kiekvienam

>ilgą laįką. jis yra pilnai sveikas puo tjo 
laiko, kaip pradėjo^ imt Triperio Kar
tųjį Vyną. Mrs. Annie Kish”. ij

kad aš kokį 
buvo besižiojąs 
. bet aš jį perkirtau: , 

i i. aš tikrai noriu ži- 
galiu turėti atostogas su

Baltgudžių Radio 
programa

Trys nariai 
če, Jurgis Radomskis, M. Gab 
raitis yra Cicero miestelio po 
licijantai.

Komitetai 
darbščiausių 
pasidarbavę 
pirmininkas, 
finansų, .sekretorius, kuris jau 
kįupui .tamauU, .per 13 metų, 
jeigu ne viename, tai kitame 
urėde. B. Tumąvičiaus iniciaty
va ir sutverta Raudonos Rožes 
Jaunuoliai. Jiems bus duota 
pašalpą ligoj ir lavinama atle
tikoj. Taip yra tik vienas Be- 
nįs, bet butų geriau, kad tokių 
Benių butų daugiau.

tvarkomą banką čią pat, savo a
tiek il^Ui’parkinįi dykai, kiek ti

čia mes ėsame pilnai prisirengę suteikti pilnų banki
nį patarnavimą didžią jam bizniui, apielinkės' sankrovai 
ir J U M.S., ■ • '•

Radio Programai Du 
Sykiu į Savaitę 

duodami iš stoties ,WCFL 
Nedėliomis ir Ketvergais

Rytoj vakare, 
Lietuvių Liuosybės Svetainėje 
įvyksta didžiulis vakaras rert-' 
giamas Raudonos Rožės Kliil- 
bo. Scenoje statoma 4 aktų 6 
atidengimų 
paruoštas

pašalins Jus$ skilvio pakrikimus, . ka
dangi jo sudėtinas d^lys veikia ant vis^ 
4 svarbiųjų vietų: skilvio, vidurių, ke
penų ir tulžies. Nibereikės jums bai
mintis valgio laį|co. Jus gausite pilną 
smagumą' iš valgio ir tvirtai Miegosite 
kiekvieną naktį. Pabudę ryte jus jau
sies pilnai pasilsėjus ir hdigaivirtęfc. Pa-> 
bandykite jį tpojaus ir pašalinki! savo 
vargus-’ Pas visus aptrekiftijfĄul, dvie
jų dydžių,, didelės ir jnažos borikos. :

Rytoj, tai yra sekmadienyje, 
nuo 2 vai. po pietų iš W B B M 
stoties 770 kilocycles ir vėl bus 
eilinis lietuvių programas per 
radios, kuriuos rengia ir finan
suoja lietuvių firma Peoples 
Furniture kompanija. Kaip vi
suomet, taip Ir rytoj bus la
bai įvairus, panaujintas, ir rū
pestingai išpildytas programas 
per Chicagos lietuvių rinktinius 
meno jėgas, kas pilnai užtikri
na malonų pasigerėjimą klau
sytojams.

AKINIUS PRISKIRIU KURIEMS REIRIA
4654 So. Ashland Atenue, Chicago, III 

Į šiaurę, nūo 47tos Gatvės
Ttmyki* Vardą rtt it Lamgų, kad NeRfoiytnm Klaidos

Kam kentėti nepatogumus bankiniiikavimo. .vidurmie- 
styje, kada jus turite nepaprastai stiprų, saugu ir gerai 
tvarkomą banką čia pat, savo apielinkeje, kur jus galite 

norite? . / ,

NAUJIENOS;
1739 So. Halsted St i

CHICAGO. ILL. ~ /

Joseph F. 

SUDRIK,Ine 
3417-21 S. Halsted 

St., Chicago, III.
Tel. BouleVard 4705

Pereitą pentkadienį grįžo iŠ; 
Ncw Yorko . SLA. iždininkas' 
adv^, Kazys Gugis, dalyvavęs- 
Pild. Tarybos posėdy, kurs įvy
ko kovo 10-11 d.

gis vžjcaraš ytfa veltui dėl 
Raudonos Rožės Paš. Kliubo 
nąrių, jų draugų bei šeimynų, 
kurie, neturi. draugų-narių, bus 
įžanga 
bei $2 pavieniui 
mano dalyvauti šiame vakare, 
lai kreipiasi prie Raudonos Ro
žės Kliubo narių.’ Tas daroma 
todėl, kad bijoma vietos sto
kos.

tiktai $3 šeimynai
Dėlto, kas

asi arba 
mus dabar ir 
Nuošimtis už 

tik nuo to laiko, kada bus

šį sekmadienio vakarą visi | 
Lietuvių Liuosybės Svetainę! 
Raudona Rožė. Graži Mages

Ilona. Boksas1 * ‘,c’

mes jas išdrbam. musij patarnavimas 
Mes kaipo lietuviai' -esirii prisirengę tinkamai patarnauti dėl

Ligi ateinančio pirmadienio 
visi automobiliai turi turėti 
licenses; pirmadienis, kovo 16

Raudonos Rožės Kliubas, be
rods, gyvoja jau nuo 1912 me.J 
tų. Jame daugiausiai priguli 
musų jaunuomenė. Kliubas ne- 
šimiiŠo į politiką. Susirinki-; 
mai laikoma lietuvių kalboje< 
Narių turi virš 300, kapitalo 
irgi daug; turi nuosavus Ioh 
tus ant 49 et prie Liuosybės 
svėt. Kliubas pirko visokius bo
nus— Lietuvos, Liuosybės sve
tainės; aukojo visokiems tau
tiškiems ir labdaringems tiks
lams. Tai yra didŽiąilsias ir 
tvirčiausias kliubas Cicero, llt 
Savo narių tarpe turi kėletą 
profesionalų; jų tarpe ^ra, ad
vokatai:- N. Tumavich' it L. 
Kižas; medikai-daktarai — St/ 
Dowiat ir J. Kazakevičius; Ka
zimieras Syreviče (jaunasis)' 
graborius, ir St. Prichodckis, 
aptiekorius.

Iš pasižymėjusių atletų: Pet
ras.' Johnsonas — bokse. 
Dekaviče —♦ žinomas 
“Lefty*’ 
bilijarde 
Kavaliauskas 
Stankus. Ristikas 
kauskas 
“life

skolina pinigus ant pirmų morgicių 
už 6 nuoš. palūkanų ir 2 nuoš ko
miso. Taipgi nereikia mokėti už 
padarymą paskolos raštų ir apžiūrė
jimą namo.

Tamstoms svarbu yra žinoti kodėl 
mes
O taį dėlto, fcact musų teisingais pa
turimais ir patarnavimu mes įgijome 
žmonių pasitikėjimą. L _ . 
mes turime daįig koshunįrių I 
kiančių pfrktf iš mtiš pinutis moigi- 
čius. Tad kito daugiau mes išduoda- 
inc paskolų, tuo dįtigiau parduoda 
me.mųygįfe^ 
apsimoka niĄžityli komisą, 
siems išeina ant naudos.

tįirbto A— žeihos Kainos •—• 
talf$ Pasiūlymai -4- Atneškite

Žvairos Akys. Kreivos 
Akys. Akių Nuvargini^ 
irtas, Muskūlų Skaudė
jimas. Tfjdmpis Regė
jimas. Galvos Skaudė
jimas, Nerviškumas. — 
PaTiisau it Sugrąžina > 
Normališką Akių Re
gėjimą. — Pataisau ar
ba Išgydati, Be Chirur
gijos. Be Operacijos, 
Be Skausmo, Be StfpA 
šių Akinių. — Neabe
jotinos ir Greitos Pa
sekmes. , •»I

šį sekmadienį, kovo 15 d. nuo 
4:30 ligi 5 vai. popietų iš 'Ra
dio stoties WEDC, kyloc. 1210, 
galima bus girdėti Baltbudžių 
radio programą, kurią duoda 
Baltgudžių laikraštis “Bielarus- 
kaja Tribūna”.

1. Atidarymas: p. J. J. Vo- 
ronko prakalba apie Baltgudi- 
jos padėtį šią dieną.

2. Baltgudžių tautos liimnas.
3. Dainuoja M. Barkovičius, 

tenoras.
4. Dainuoja choras: “Kaimas 

Olchovka”, “Gardinas” polka 
ir kt.

5. Programos užbaiga.
Be to vieną valandą pirmiau, 

nuo 3:30 ligi 4:30 iš tos pašios 
stoties duodama Ukrainiečių 
radio programa. Norintieji su
sipažinti su lietuvių kaimynų 
gyvenimu ir jų menu, patarti
na, kad pasiklausytų.

JULIUS NAMON
‘ ■ Morgicių Bankicrios 

ir savininkas šios fi
nansinės kompanijos

Tamstai nėra reikalo Ieškoti ino|,gičiRus po visą mie 
stą. bežiūrint kaip didelė bufa paskola, pas mus vi 
sųoniet. yla pinigų kada f (k būna reikalinga.
,Patartina lietuviams, kurių morgičiui baigi 

baigsis už 4 ar 5 mėnesių, kreiptais pas 
užsisakyti, kad vėliau nereikėtų rūpintis, 
paskolą prasideda rokuoti^ 
juhis išmokėti piųigai.

Iš tų, kurie, rėįkalaujat 
$50 iki $3(X), mes nei.ma>i 
gališką mėnesinį nuošimtį 
galite gauti pinigų thkstį užmpkejinmi, assesmehtams, 
nuošimčių mokėjimui, dalies morgičiaųs atmokoj 
pataisymui ttamo arba kitokiems, rętkalams. Mpsų man
dagus patatnayimaš jlmis jiatiks. Paskolos iki $300 yra 
po valstijos priežiūra. v i

NAUJA PATVIRTINTA METODĄ
. M0KLIŠKAS BUDAS 

Vartojamas pasaulio ,.Garsiauii(he Optometrinėsf Klinikose

Naujas

RADIO
Kuris pasiekia visur ir to
limas stotis. Su nauju 
Dynamic Speakeriu ir 
naujomis Screen Grid tū
bomis, didelės vertes, gra
žus ir lengvas pernešti iš 
vienos vielos į kitą, kai
na $68, bet dabar pas 
Budriką SUČfeDYSIl 20 

DOLERIŲ, už

Aplyti tt^. kįtlis d

ekskupiM 
žiaų, neggu

-NorldaML. ___ _
aš. užėjiu į Peoples National B 
Trust Co 
užsienio depArtariicntą ii 
to šerio draugo Juozo 
bančio taupymo departamente, pakiąi 
šiau jO: 
£ “Juozai 
ir kaip rlgaj galiu viešėti 
šimto dolerių?“

P-as Scdtmka pažiurėjo 
būt manydamas, 
riu iškrėsti ir 
gerpkai atkirsti

“Aš nejuokauju 
noti kokias 
tiek pinigų*

Jis nuvedė mane į, kelionių departa*' 
mentą ir pristatė vedėjui p. Szepietow*‘ 
ski. kasieriaus pagelbininkųi. Tasis 
man paaiškino:

“Jeigu jus norite keliauti Europon, da
bar yra patogiausias laikas, nes laivų; 
kompanijos šį pavasarį, kovo ir balandžio: 
mėnesiuose, pasiūlo labai nupigintas lai
vakortei, su teise viešėtis šešis 
sius. Be to mes ruošiame musų penk
tą metinę ckskursją į Europą,' kuri iš
plaukia liepos 2 d., su kuria pasažie- 
riai gali plaukti į Southampton. Cher-( 
bourg ar Gdynia. Šios ekskursijos yra 
nepaprastai smagios, nes jose dalyvauja 
daugiausia chicagiečiai. Už tą kainą 
taipjau galima turėti labai smagią ke-

Be Sugaištim 
Dabar Sp 

DYKAI

Lietuviai, naudokitės ptoga visi —■ šiandie' musų atidarymas naujos rakandų- 
Furniture krautuvės. Kiekvienas atėjęs pas mus šiandie, kovo 14 arba ryt, nedėlioję, 
kpvo 15-tą gausite dovaną. Taipgi dėl šių dviejų.dienų mes turime sudarę di- 
džiaušįą bargeną; už 2 šmotus seklyčios setą tiktai $39.00, 3 šmotų miegamąsis 
setas tiktai $49.00, 7. šmotd v^lgomąsis setai tiktai $39.00, ,taipgi 5 šmotų pusr 
tyčių setas tiktai $18.00. Reiškia, šiandie arba ryt pas .mus pirkdami gausite iki 
50 nuošimčių pigiai. Naudokitės proga šiandie ir ryt. LaukstZne jusi}. Musų 
.krautuvė yra atdara šiandie iki 10 valandai vakaro, o nedėlioję, ryt nuo 10 ryto 
iki 6 valandai vakaro.

Mūsų prekės yra aukštos rūšies 
yra nuoširdus 
krękvieno.-

Keliauti užsienin da
bar pigu ir patogu
Europoje yra tūla klajūnų tautelė, 

kurios prigimtis yra keliauti. Tokiu? 
žmones mes vadiname' nomadais. Jie 
klajoja po visą pasaulį ir kiekvienas, 
dagi vaikas, juos pažysta, kaip tik jie 
kur užklysta. “Čigonai atvažiavo!“ 
šaukia juos pamatę vaikai. “Eikime 
žiūrėti čigonų“. z

Tie klajūnai, savo kelionėse, be abejo, 
patyria daug prietikių ir jų gyvenimas 
yra pilnas romantiškumo. Betgi mes, 
kurie skaitome save augštesniais, norime 
keliauti daug patogiau, negu kad jiems 
tenka turėti patogumų savo klajonėse.

Dabartiniu laiku kad ir tolimiau- 
šieji pasaulio kampeliai gali būti pa
siekti be ilgų, vargingų kelionių, kurias 
pirmiau tekdavo pergyventi keliaunin
kams į tolimas šalis. Dabar į visuš 
pasaulio kampelius plaukia milžiniški 
laivai, įrengti kaip puikiausi hoteliai ir 
tiek pat patogus, kaip kad jūsų namai. 
Čia nėra jokio susigrudiipo, jokio net- 
patogumo, bet vien tik smagumas.

Nors į kai kurias vietas ir toli yri 
važiuoti, bet pastebėtina 'yra kaip toli 
galima nukelįaūti ir kaip daug galima

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

ASIateBanH-•• • ACtaringHmBetak

TRtTšf KOMPANIJA č '
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

* - * ■ * ■ •

Veikalas 
geidumo, meilės. Jus čia pante-4 
tysite kaip grafo sūnūs Pet
ras apsimetęs paprastu karei
viu įsimylį j gražiąją Magello- 
ną, Neapoliaus karaliaus duk
terį. Karalius užgynė Magę- 
lionai mylėti Petrą. Mageliona 
su Petru pabėga naktį iš tėvo 
namų. Bebėgdami jie apsistoja 
miške, kur įvyksta nelaimė — 
Petras palieka miegančią Ma- 
gelioną. Mageliona per naktį 
desperacijoje sląptosi riuo žvė
rių. Nors Mageliona ir palikta, 
visvien myli Petrą. Po keletos 
metų taioštoriRUs ligohbuty 
Mageliona netikėtai susitinka 
Petrą, koris buvo laikomas žu
vusiu/ Reikia pamatyt kad 
įsivaizdinti jų susitikimąj Vei
kalas turi daug sujudinančių 
scenų. Ašaras 
spaudžia.

Šio vakaro 
daug tokia: 
vakare, ne vėliau 1) Raudo
nos Rožes Pašalįjos Kliubo 
Jaunuoliai (Red Rase Jr); jų 
susirinkiYnas arba oficialia 
atidarymas. Tame tarpe kalba 
Stasys Dargužis.

2) Veikalas “Graži 
liopa“.

Tarpakčiuse, kad' publika 
turėtų į ką žiūrėti arba klau
sytis, tai kliubas yra užpra
šęs “Vytauto Beną”, kuris-ku
pinai publikos jausmus paku
tens. L. Stasaičiutė tai jaunu
tė (pp. Stašaičių, Cicero biz
nierių, dukrelė, vos 5 metelių, 
bet armoniką (italionišką) 
dailiai valdo, pasistebėsite. ' 6 
dar prie to ir Aušrelės”, p Ji j*
sų Ciceros jaunuolių draugijė- oarsiiiKiies iN-nose

Kurių pirmi morgičiai baigėsi arba netru 
kus baigsis it tiems, kurie reikalauja 

mažos paskolos be komiso.
Dabar jau laikas yra apsirūpinti pinigais 

, dęl taksų mokėjimo.

J. Namon Finance Co., Nol Inc 
' * J /

Lengvi Išmokėjimai.
5įi Apgarsinimą.

,. . .fe'-DYKAI
Vihndos: ‘9 ryto iki Š:3d tį$Įe.'

| Namon Finance Co 
• Not Ine.,

6155 So. yVestėrn Avė., Chicago

gi Aš atidžiai išklausiau plačių pMišk - 
Motų apiė įvairias keliones, -rautus, pas - 
raikau keletą &nyguiių apie tas, kur* s 
Man rodės įdomesnės. Buwo tikrai įdi - 

patirti kokius patogumus dabar ti - 
tane kelionėse ir kas yra daroma, k J 
padaryti tas kelio'nes tikrai įdofnias Ir 
naudingas keliautojui. Kaip išrodo, rei
kės )r man tais patogumais pasinaudoti.

t Sū pagarba, :

M. P. Javarauskas ir J. Bertulis 
,, ■ t BIZNIO VEDĖJAI

City Upholstered Furniture Co.
2514-16 W. Roosfcvėlt Roatį., Tel Wcst 5^43

, (P/ic Wcstcrn AveŠl

CENTRArtT^BANK
ATRUSTCOMPANY

Klausdami informaci/ 
' jų iš kitų miestų ’ 

rašykite !

Ineome Tax blankos visuomet 
turėdavo būt priduotos ne vė
liau * kaip kovp 15 dieną, bet 
šįmet dėl to, kad kovo 15 dieną 
išpuolą sekniadienį, blankas 
galima bus priduoti nevėliaus 
kaip kovo 16 dieną. Kas pri
duos savo Income blankas vė
liaus, bus ^baudžiamas.

---------- - I ■■!■■■ I i

Svarbu automobilių 
savininkams

.........u. i, ....

SLA, Iždininką 
grįžo

..... .

Kovo 28 d. 1931 m. Lietu
vių Auditorijoje yra rengiamas 
pasitikimo vakaras prof. M. 
Biržiškai, kuris neseniai atvy
ko Amerikon. Visa Amerika 
pasitinka iškilmingai profeso
rių. Tame vakaro programe 
dainuos ir “Aušrelė” —> Cice^ 

1 \

ro jaunuolių muzikalė draugi
jėlė. O su “Aušrele”, manoma, 
kad ir cicėrięčiai vyks Lietuvių 
Auditorijon sveikinti profeso
rių Mykolą Biržišką. Važiuosi- 
ine, ai’ ne? šiur!

—Koresp.

itiriter.lt . _ 
j kad jus tikitės, 
as mie* tai plači

kuris turi didelį kelpiptų . ij 
iriėjęs prie *W 
edemkoš, dtf

*1
ifc./

11

________

itiriter.lt


Naujienas

Marąuette Park

Duodame Lietuviškus

KIMBA
ant

RADIO

puse kainostiktai

WHITE SOX MOTOR SALES
Didžiausia Bendra Ekskursija

248

john j; zolp

rtii.

Apie 9 vai. :ryto nūlužo kel
tuvas, kuris krisdamas nulaužė 
Sabaliauskui abidvi kojas. Su
žeistasis tuojau tapo nuvežtas 
r šv. Kryžiaus, ligoninę.

Sabaliauskas kitaip vadinosi 
Sabaliuks ir gyveno 6923 So. 
Campbell Avė

Nušautas žmogus. Are 
štuoti du lietuviai..

uz
SU TŪBOM IR VISKUO TIK UŽ

2536-40 W. 63 St
Kampas Mapleuood gatvės 

Hemlock 8400

Sildykit Su

G ASU

ma 
užmuštas- vieloje, 
kulka per kr iltinę 
Užmuštasis 
Plumei 
apie

PAMATYKITE HEATROLA 
JŪSŲ APIELINKSS 
SKYRIUJE ARBA

TIK ŠIOJ SAVAITĖJ BUS PARDUODAMI

POEPLESKRAUTUVESE

Bijūnėlio Grybai 
nedėldieni Važiuojantiems 

Lietuvon

įtaisė elektros 
budu, kad da- 
duris gyvena- 

pradeda’ skam- 
Tą skambutį Jo- 

Matkus visada laikęs prie

Liepos 3—July Lalyu

kiti ra
gana 

ndresas City U|>

rengia dvi’dide- 
ekskudsijas.

kovo 21 d. laivu 
ir kita balau- 
laivu “Skiten- 

Del platesnių informa- 
krepkitė

Willys Knight, Willys 6 ir 8, taipgi ir tro 
Norėdami gero karo kreipkitės į

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Birželio 6-Juhe Laivu “HELLIG OLAV”

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija
Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 
frederik vni 

Liepos 25—July Laivu “UNITED STATES’

Pirmosios ‘‘Naujienų 
ekskursijos

Mes turime tik apribotų skaičių šių aukščiausios rųšies 
KIMBALL Radios, kurie yra padaryti ir gvarantuoti per 
didžiausius išdirbėjus Muzikališkų dalykų W. W. KIM
BALL Co. Todėl žinokite, kad šie setai nėra palyginami 
su jokiais kitais radiom pigių ir neatsakomingų išdirbė- 
jų.—Nuo kabineto iki kalbėtuvo šie setai yra aukščiau
sios rūšies ir pilnai įrengti gražiai šauniuose, šių metų 
mados kabinetuose. Tai yra didžiausia radio vedtybė 
visoje radio biznio istorijoj. KIMBALL RADIO TIK UŽ 
$129.00, todėl nepražiurėkite šios progos, bukite PEOP- 
LES KRAUTUVĖSE šiandieną ar rytoj.

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Pagal 
Norą ir Išgalę.

Sako, nušautasis ėjęs vištų 
vogti

Šiandie šitos krautuvės yra 
formąlis atidarymas, rankandai 
aukštos rųšies setai 
kandai yra parduodami 
žema kaina 
holsterod Furniture Co., 2314 
16 W. Roosevelt Rd.

—-ReporterisXIII.

Apsukrus lietuviai biznieriai: 
M. P. Javarauska's ir J. Bertu
lis įėjo į naują biznį, būtent ra
kandų biznį. Tiesa, p. Java- 
ruaskas šitokiame darbe jau 
20 metų, bet dirbo kitiems, 
reiškia tąrnavo svetimiems die
vams. Bot jau trečias metas 
kaip išdirbinėja aukštos rųšies 
setus. Nūnai savo biznį paple- 
čia, pradeda tiesioginį pardavi-

tymo dar žada būti priedų.
Daug ir labai daug kas butų 

rašyti apie veikalą “Musmires”, 
nes yra kupinas puikių idealų 
ir pamokinantis. Bet geriausiai, 
tai nueiti ir ypatiškai pamaty
ti. Tad visi rytoj kaip 6 vai. 
vakare traukime į Mcldažio 
svetainę, 2242 W. 28rd PI. Po 
programai šokiai.—P.

Važiuojanti gali čionai gauti “travellers” čekius — 
American Bankcrs ir American Express Kompanijos 
čekius, taipgi draftus ant Lietuvos bankų, kur tie draf- 
tai bus išmainyti be jokio nurokavimo.

Todėl, visus kurie mano aplankyti Tėvynę, prašo
me atsilankyti pasiteirauti. Mes suteiksime Jums rei
kalingas žinias. ■ <

Willys Knight-Willys Six- 
Willys Eight-Trokai
610 West 35th Street

Telefonai: Yards 0699 ir Boųlevard 8642 ' •

Savininkas S. RUMCHAKS
Pardavėjai A. JANKAITIS, J. BAGDONAS

Gerbiamieji Draugai: — Laikas bėga žaibo greitu
mu. Tik ką buvo ruduo, dabar jau ir pavasaris. * Snie
gui pranykus tuoj pąmatysime, kad žolė jau žaliuoja 
ir medeliai puošias žaliais lapeliais; kvapsnis skleidžias 
po visą orą ir visa gamta atgija. Žmogui visu tuo no
rint pasigerėti, reikia įsigyti gerą ir tvirtą automobilių, 
kurį galima rasti pas gerus ir sąžiningus lietuVnis. Tą 
patvirtina ir tai, kad nuo Auto Show jau 18 naujų ka
rų pardavėm. Tas parodo,, kad mes pardavinėjame ge
rus karus 
kus

žemos kal
bus tiktai 
ir balan- 

mėnesiuosė.

šiais metais, kurie važiuos 
Lietuvon prieš Gegužio 1 dieną, 
gali pasinaudoti nupigintum 
kainom. Vietoj- mokėti už lai
vakortę į abi puses ' $181.00,' 
dabar gali gąutį už $150.00. 
Laivakorte tinka kelionei, nuo 
New Yorko iki Klaipėdai ir at-

Policija po apžiūrėjimo pa
reiškė, kad jokių žymių nera
dę, kad butų buvę vištininko 
durys laužtos. Broliai Matkai 
sakosi pas vištininką radę tuš
čią maišą.

Dabar abudu Matkai yra ka
lėjime, bet jie tikisi, kad galės 
būti paleisti po kaucija.

Sužeistas Antanas Sa
baliauskas/ •

Antanas Sabaliauskas, dir
bęs pas kontraktorių Grišių 
prie namo, statomo ant kampo 
69 ir W,a'shtcnaw Avė: ketvir
tadienį, kovo 12 d. tapo sunkiai 
sužeistas.

Kovo 21—March Laivu “FREDERIK VIII”
F LęV iirci irte

UNITED STATES Balandžio 11 FREDERIK Vili Balandžio 25

Pirmintina, kad jų City Up- 
holstered Furniture Co. .bend
rai su Lipskiu duoda kiekvieną 
ketvirtadienį Radio programos 
iš stoties W. II. F. (L tarpe 7 
8 valandos vakare.

1739 So. Halsted St.
- 3255 $o. Halsted St. 

3327 So. Halsted St.
4559 So. Paulina St.
—m——i.iii i u««

paleista'9 šūviai/ žmogus 
šit peršauta 

t ir nugarą. 
. pasirodė esąs E. 
2534 West 68 St., 

30 motų amžiaus, vedęs, 
itkai tuojau davė patys ži- 
policijai. Pribuvus polici

ja viską apžiurėjo ir areštavo 
įbudu brolius Matkus.

UŽIMA VIETĄ JŪSŲ 
SENOJO PEČIAUS

DEGINA GASA
Paskleidžia Šilumą 

Kaip Furnasas Kada 
Jus Norite

ŠILUMOS

KEUAU1AHTIEHS | LIETUVA
Gerbiamieji:

šiuomi norime Tamstoms pranešti, kad Universal 
State Banke randasi agentūra visų linijų ,kurių tik lai
vai plaukia ant vandenų, ir mes esame prisirengę Tam
stoms teisingai ir tinkamai patarnauti, netik parduo
dant laivakortes ir gclžkelio bilietus, bet ir su priren- 
giinu reikalingų dokumentų išvažiuojantiems ir norin
tiems grįšti, daip kad neturėtų nei mažiausio trukdymo 
kelionėje, kaip važiuojant į Lietuvą, taip ir grįštant

Rašoma Mašinėlė- 
portable

už labai pigią kainą tik

$20.00
Kreipkitės į

\ v

Naujienos
Klauskite

MARĖ JURGELIONIS

WHITE SOX MOTOR SALES
610 West S5th Street, Chicago, III.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street 

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

Šitas $258 Dolerių
NAUJAS ŠIŲ METŲ MADOS 

SCREEN GRID

Pereitą naktį iš ketvirtadie
nio į‘penktadienį, apie 1:45 
min. ryto brolia Matkai savo 
namų kieme nušovė žmogų, 
ėjusį, kaip jie aiškinasi, jų viš
tų vogti.

Broliai Jonas, Juozas ir Pi
jus Matkai turi savo biznį-bu- 
černę ir grosernę jaut 6801 So. 
Artesian Avė. Juozas yra ve
dęs ir gyvena atskirai, nors biz
nį veda Jonas ir Juozas, o Pi
jus gyvena pas brolį Joną, ten 
pat kur krautuvė.

Sulig brolių Matkų pasiaiški
nimo štai kaip tas atsitiko: Jau 
kelintą "kartą kaip jiems iš viš
tininko kieme kaž kas išvagia 
vištas. Negalėdami vagies su
gauti, Matkai 
skambutį tokiu 
raut vištininko 
muose namuose 
bėti varpelis 
nas 
savo lovos pagalvio. Ir štai nak. 
tį į penktadienį, 1 :45 min. ry 
to varpelis pradėjo skambėti 
kas reiškė, kad vištininko du- 
rys jau buvo atrakintos ir 
nors ėjo vištų vogti.

Jonas prasidaręs langą 
matęs kieme žmogų ir pradėjęs 
į jį šaudyti. Tai išgirdęs bro
lis Pijus pasiėmęs Šautuvą ir 
taip pat paleidęs šuvius. Sako-

Penktadienio rylą 10 vai. pas 
graborių ant 63 SI. ‘ir Artesian 
Avė. įvyko koronerio jury ty
rinėjimas. Nusiskubinau bylos 
išgirsti, bet jury susirinko pu
sę valandos vėliau kaip buvo 
skirta', tai mažai ką klausinėje 
ir tyrinėjimą atidėjo kovo 2C 
dienai, kas įvyks Chicago Lawn 
policijos stoty. Brolių Matkų 
klausinėjimas atidėtas tai die
nai.

Apklausinėta nušautojo žmo
na,' jauna moteris, kuri maž
daug taip papasakojo: Jos vy
ras, ’ E. Plumer buvęs eks-ka- 
reivis, legionierius, jau senai be 
jokio darbo; turėjęs skolų, bet 
vis laukę paskolos iš valdžios 
skirtųxveteranams bonų, todėl 
jie tikėję, kad gavę paskolą ga
lės išmokėti; šiaip'didelio tru
kumo neturėję ir vištų vogti ei-_ 
ti. Veikalo nebuvę, nes ji pati 
dirbanti ir šiaip taip pragyve
nusiu.

Musų užsienio' ryšiai yra tokie, kad mes 
galime pasiųsti pinigus tiek pat pigiai 
ir greitai, kaip ir dauguma agentūrų.

Bile vienas is ši'ų lietuvių maloniai jums patarnaus, ka- 
da atsilankysite į musų banką: Sedemka, Jagminas, 
Rymkevičius, ' Žabelio, Mickiewicz, Lauririavičia, Ado
mavičių ir Laticuitė.

Peoplfis .J^alionalJBank.
and tyrusi Company

' op Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUR
Susivienijg^įįįu National Republic Bancorporation.

*ri»U » .......... i- .
gal sugrįžti. Laivakortė gėra 2 
metams.

“Naujienos 
dėl ankstybines 
Viena įvyks 
“Frederik VIII 
džio 24 dieną 
dam 
ei jų 
tuojaus

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
* Lietuvos Paltų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

27 Whitehall Street, Neto York City
Washington St.; Boston, Mass. 130 N. Ld Šalie St., Chicago, III.
' AUTORIZUOTI LINIJOS AGENTAI CHICAGOJE: 

“NAUJIENOS” - 
V. M. STULPINAS

Žmonės Lietuvoje
LABAI BRANGINS

Velykų Dovaną

Ryto, kovo 15 d., 6 vai. vak., 
Northsidės jaunuolių mono ra
telis Bijūnėlis, vadovaujamas 
p. Sal a ve i č i k i u tės-Stepo na v ičie- 
nės, Mcldažio svetainėj stato la
bai Įdomų muzikalį veikalą 
“Musmires”. -Tai jau bus ant 
ras Bijūnėlio parengimas šią 
žiemą ir ne bile koks parengi
mas. Kaip dėl tokių jaunuolių 
tai yra labai didelis darbas ir 
už tad dar labiau pagirtinas.

“Musmirėse” visi dainininkai 
ir dainininkės bus patys jau
nuoliai, tad juo labiau įdomu 
suagusiems išgirsti musų busi
mų “žvaigždžių”. 4 Ką gali ži
noti, juk tik tokiu budu ir su
randami talentai. Tad tie tė
vai, kurie savo vaikys leidžia 
iš mažo lavintis dailėje, verti 
tikros pagarbos, o taip pat 
mokytojai, kurie taip rūpestin
gai jaunuolius lavina.

Perstatyme dalyvauja apie 40 
vaikučių, pasipuošusių įvairių 
grybų kostiumais, kaip tai: ba
ravykai, raudoniukės, voveruš
kos ir musmirės. Veikalas 2 
aktų, 3 atidarymų. Be persta-

Programus
PER RADIO
KAS SEKMADIENĮ 

nuo 2 iki 3 vai. po pietų iš 

WBBM
Broadcasting Stoties 770 Kilocycles

TIK ATSUKITE JĄ

Heatrola 
yra vartojama

- - ----------------........................................................................... ......... ............ ........ . ■ _r - -

nejimą. Krautuvė įrengta mh- 
derpiškai, pasirinkimas yra pla'

The Peopies Gas 
Light and Coke Co. 
Michigan Avė... prie Adams Street

4177-83 Archer Avė
Kampas Richmond gatvės 

Lafayette 3171

Kiekvienas žino, kad patogiausias 
y ir' tiesiausias kelias į Lietuvą 

i yra per ’
KLAIPĖDĄ

Greiti? dideli ir moderniški lai
vai. Išvengkite bęreikalingų pa
sų ir bagažo egzaminavimą 

svetjmų šalių rubežių.

New York-Klaipėda 
-New York

(Ten ir atgal) TREČIA KLESA 
Šios 
nos 
kovo 
džio 
Važiuokite ' ank
sti. Sutaupinkite 
pinigų. Gryžimo 
laivakorte gera 
dviems metams.

PAVASARIO IR VASAROS EKSKURSIJOS



.*■. ■■ w.' m >-wi w 1

Grahoriai

Prie darbą
Street

Lietuvės Akušerėskuris

92*2

Advokatai

Sūnūs

VENCKIENĖONA

Pbone Midwav 2880

Rez.
RepnbUc »Vt

Valandos 
N^dehom

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Bedarbiai ir 
labdarybė

*ararnauja 
imdvtno
u Mage 
ratmem 

eri«

METINĖS MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

Vidikas- 
1,ulevičienė

S. D. LACHAVICH 
LIETUVIS GRABORIUS

Lietuviai Gydytojai

Pbon 
.Henjlocb

Nuliūdę liekame. 

Moteris, Duktė 
ir Giminės*

Sąžiningai ir! pi
giai patarhąiiju 
jlieną 'ir tiaktj 
visose miesto1 da
lyse. Moteris pa- 
gelbįninkč.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

1646 W. 46tbSt.
• < ' ’ “ ‘ f ♦ Mk

Tęlefoųąi z 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 
132? S^ /Stb 'ęt.

T<Hw ‘ 

Cicero 3724

žįstam i esat 
dalyvauti 

jam pasku- 
atsisveikini-

JŲSŲ GRABORĮĄĮ 
Didysis Ofisas

4 SAVAIČJV MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

tiesti paramos ranką čionai iy 
už vandenyno gyvenantiems 
lietuviams. Todėl gyvendami 
pagal savo nustatyto - obal'sip, 
neatsisakė bendrai su mus pa
dirbėti. Nors tas vakaras įvyks

Ofisas vidoraunci 
Room 2414 

U Šalie l 
lUMf

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS ŲIĘNĄ jr NĄIH’l 
Mes visuomet teikime širdingą, simpatingą ir raįnįi 
patarnavimą, kuomet yra labiausiai * rmkąjingas.

Nuliūdę lieka, *• 
Yiftat, Kūdikiai, Giminės 

ir Rafytęmį.

Bedarbių šelpimo reikalais 
yra šaukimas susirinkimai'15 
kovo, pas pipiru £įr. Ą. Rutkaus
ku, 4'44f So. Western Avė., 3

4605-07 South Herptitage Ąv
Visi Telefonai-. YARDS 1741 'ir 1742

____________ * r * f ’*-! - ‘____ £1____L-__ x_

VALANDOS! ’
nuo 9 iki 11 valaųdai ry«: 
nuo 6 iki $ valandai vakare 

apart Iventadienio it ketvirtadienio

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

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1000 So. Halsted St 
Rezidencija:

♦ 193 Archer Avė 
Valandos: 2—4 po piei 

Phone Lafayette 0098

A. MONTVĮD, M. D.
West Toyvn State Bank Bldg. 

2400 IV. Madison St.

7al.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak
4 ‘ Tel. West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRIS
Lietuvis Advokatus 

t«’Į «*• -U“4* 4w 
Tel Bonlevard 2800

ARių Gydytoj

PR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S* Leavitt St. Canal 2330 
Ofisp yalands 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
♦ Residence'Pbone Hemlotk 7691 M

Pbone Armitage 2822

Drt. W. F. KALISZ 
l| 4f W iltvauk" i Avenue

Valandos 12 iki 2 ir 6 8 P.
Ceredps vakar* atdaryta 

Medėjoj pagal

MRS. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy ® Midwif» 

Naujoj vietoj
BĮ 09 South Ąlbauy Avenue

u ijiAUJU išradimu. 
limų^ akys^atitauomos,, be 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Republįc 2266 — Hemlock 2010

DR, K. DRANRELIS
DANTISTAS 

2417 West 63rd Street
(agi We$tHg Ąye.)

DR. CHARLES SEGAL, 
Praktikuoja 20 metai

John Kuchinskąs
Lietuvis Advokatas 

2221 Weąl 2?nO|. 
Arti Lpym Sj 

Telefonu Canal 3552 
V a lando* 9 cyfo iki 8 vakaro. 

Seredoj Ir Pitnyčioj nuo 9 iki 6

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 35th St.
kampas Haljted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
, Nedėliotni? nuo 10 .iki 12.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po ar. 

4645 So, Ashland Avė, 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumO, skaudama 
akii] karšti, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ

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

Tel. KAnwood 5107

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

,52 Ęast 107th St 
kampas Micbigan Avė 

Tel. PullnįąD 5950-—namų Poli 6377 
Miesto ofise pagal suurtj 

127 N. Dearborn St 
Ketvertais ofisai aždaryti.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir ąkinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevąrd 7878

Phone Boulevard 41 ^9
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 
dotuvėst ir kpkiame tei- 
kale yjsųų^et esti 

ningas U nebrangu? to- 
dėl, kad' neturime iš- 
laidų ^laikymui sky-

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano 

darbą busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicęro. UI.
Tel Cicero 5927

WISSIG
Fąmiulinlamp karu 

Seno Krajau

Turiu anto.W>ilius visokiem? reiką 
■ lams. Kaina prieinama '

3319 Atburti Avenue
CHICAGO, ILL.

PADĖKAVŲN® 

ą. Kažipiieras 
fnire kovo 3 d., rri. 

ir palaidotas tapo kovai? <įt> 
o dabąi’ ilsis Sv. Kaznpieyo 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo : jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Aš atmindama ir apgailėda
ma jo prasišaliriimą iš musų 
tarpo, reiškiu ' giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms Ūr suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavoju 
musų dvasiškam tėvui, kun. 
J. Martinkuį; dėkavoju gra- 
boriui A. Masalskiui, kurs sa
vu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingą! nulydėjo jį į 
amžinastį, o man palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir 'rūpes
čius, dėkavoju. visiems žmo
nėms, važiavusiems i kapines, 
sudarydami tokį didelį skaįtlh} 
automobilių, taipgi grabne- 
šianis ir pagalios dėkavoju vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se. žmonėms; o tau, mano my
limas tėvelį, sąl$au: ilsėkis 
šaltoj žemelėję. '

' Agnės Butkus.

Pbone Boulevard 8483

DR. MAĘGĘRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURpAš

3421 South 'Halsted St.
Valandos! nup IQ iki 2 po pietų 

nuo 6 iki 8 vai. vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Visi žinome, jog nūn bedar
bė siaučia ir kad yra šeimynų 
vargstančių dėl darbo stokos. 
Kad joms nors kiek padėjus 
vargo keliu eiti, tam yra lab
darybė. Per tai kreipkime dau
giau domės į jos pastovų įkū
rimą, auklėdami savy šelpimo 
dvasią. Ne vien šiai dienai 
labdaringo ratelio sustiprinimas 
yra pageidaujama, bet būtinai 
ant visados.

Prie šio tautos darbo jau 
Viekšniškių Kliubas noriai pri
sidėjo padarydamas sutarti va
karą rengti šelpimo reikalams. 
Atsimenu, kuomet šis kliubas 
tvėrės, tad jo tikslas buvo iš-

K GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISĄ* 
1 17 N. Dearborn St., Room I I I ‘ 

Telefoną? Centrą) 4411 
Valapdoa: puo 9 ryto iki 4 po pieft

* Gyvenimo vieta
< \23 South Halsted Street 

T<1. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai kiekvieĮM 

vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

VINCENTAS VAIČIKAUSKĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 13 d., 10 vai. ryte, 1931 
pi., sulaukęs 44 metu amžiaus, 
gimęs Žvingių parapijoj. Pa
liko dideliame nuliūdime du 
pusbrolius — Juozapą ir An
taną Vaičikauskus' ir gimines, 
įd Lietuvoj moterį ir dukterį. 
Kūnas pašarvotas randasi 
8344 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
|lovo 17 d., 8:30 vai. ryto iš 
jjamų i Dievo Apveizdos pa- 
fratųjos bažnyčią,' kurioj atsi
pus gedulingos pamaldos už 
^eiionio sielą, o iš ten bus 
Nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Vincento Vaiči- 
fcausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuyė- 
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėmis rūpinasi Uršu
lė Krasauskienė, tel. Roose
velt 2461.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, telefonas Canal 
6174.

balandžio 19 d., vienpje iš kaįna 
reiks prie jo ruoštis <|ęl dides
nių pasekmių. Už tai prie dąr- 
bo visi, kas tik labdarybę įver
tina !

yįsų žmonių ^ntrąšai man 
yra Žiįoiini, Itųrįe prisidėjo au
komis,’ arba simpatizuoja be- 
4arbių\^elpimo darbui. Taigi tų 
visų’ geradarių .prašau ateiti 
susirinkiman ir tapti pažįsta- 
mais, draugais. Yra daug rei
kalų apsvarstyti, todėl tamstų 
atsilankymas yrą būtinas reika
las. ^-Emilija Šukienė.

Dapkite savo akis išcgęąmiųaop 

fir. Ą R BLUMENTUĄL 
OPTOMETR1ST 

Praktikuoja virš 20 m. 
.' 4649 S. Ashland Avė.

•'* kampas 47 St. 
Tel. Boulevard 6487

Ofiso ir Rez. TeL Boulevąrd 5913

DR. A. J. BĘRTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 
' nuo' 6 iki 8 vat v
Rez. 3201 South Walti

CHIRURGAS
f u Ii Si Vai- Canal 1712-0241 
landos Pąnedeliais <1 lt|fwergai»

ĄNNA MAZUNAITIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu L5 
4ieųą vasario mėp. 'ĮR31 m., pa- 
jąidpjtą yasąęįo 20 d,< sulaukus 3 7 
m. amžiaus, gimus ' Pakalniskelių 
kaime, Betygalos' parap., Raseinių 
ap. ’ Paliko c|idęiiame nuliūdime 
y^rą joną, sūnų' Joną, dukterį 
Aldoną, gimines ir pažįstamus. 
Liūdnai attųįųčiąi musų brangios 
mpte'nės '■ ir mptinlglės ' bus^ laiko
mos šįy. Mišios Apveizdos pievo 

; parapijos bažnyčioje 16 d. kovo ni?įi^f93T į, ą‘:30 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, draugus 
ir ąąži^amųs atsilankyt į pamal
das, o paskui ir į naįnps po nur. 

! 1983 Canalport Aye. Mes Tave 
Musų ^rąpgiojį prisięga ir mo- 
tįneįę nieįcuoniįrt oęjjžmiršime. Tų 
pas mus jau nebesugrjši, bet mes 
ankštąjį ar vajaus pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Pbone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 fr 7—8; Ned- 10—12 ryto

D R.HERZMAN
- IŠ RUSUOS -

Gergi lietuviatųs žinomas^ pei 25 m^ 
tus kaipo, patyręs, gydytojas .chirurgą* 
ir akušeris

Qydq staigias ir chroniškas ligas vy
rų, ' moterų ir vaikų pagal naujausįus 
njetpdus X-Ray ir kitokius elektroj 
prjftai^us.

Ofisas ir Laboratoriją
• 025 IV 18th St., netoli Morgan Sf 

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

Tel. Canal 31)0 
Rezidencijoj telefonai 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

V K. Rutkauskas, M. D.
♦ 44? South Mestern Aveniu

eleetrie 
<naų- 

hlanket, ir 
Moterim ir 

nerginom patari
mai dovanai

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ ^PĘČIALISTAS

DENJISTĄS
4930 W. 13tfa St. Tel. Cicero 49

y1“* yr gftfl
Parceliatlo Fi]l|n?al — ,,, -.... . .....    2.00

šeštadienis, kovo H U3i — — e .J Hfli 1 N.'.MtM

JOHN B. BORDĘN 
(John Bagdžiunas Bordenj 
LIETUVIS ADVOKATAS 

i05 W Adams St. Room 21P 
Telephone Randolph 6727 

YgkgtįtM 2)51 V ž2od ir. nuo M 
* Telephone Roosevelt 9090 
Naują 8-9 fa# Tfl R^ublic

VALANDOS
nuo 9 iki II valandai rytą 
nuo 6 iki 9 valandai' vakaro

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

PM w s®*
Cot WashingtoD and Clark Sts 

Ofiri T«- C'ntral
NamųTfl Hyde ^ark 33 9>

Telefoną* Boulevard 1939 

l)K. S, A. BRENZA
Ofiso va odos: 

9 iki 12. I iki 3 d ir 6:30 d
J608 South Ąshland

Netoli 46tb St Cfcicag'

Jonas Dobilas
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 12 dieifą, 10:?5 valandą vakare, 

1931 m., sulaukęs 65 metų amžiąus, gimęs Vaiguvos parapijoj, Jucių 
kaime, Šiaulių apskr. Paliko dideliame nubudime motelį J^arijoną, du 
sunu — Joną ir Kazimierą, du švpgerius — Liudviką Kreivę ir Bronislę>- 
vą Kreivę ir vieną švogerką Justiną Jonušienę ir gimines. Runas pąŠąi; 
votas, randasi 1619 So. Union AVe. ' ' h

Laidotuvės įvyks pirmadieny, kovo 16 dieną, 8:00 vąl. ryto iš na? 
mų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į §v. Kazim|ėto Kapines.

Visi a. a. Jono Dobilo giminės, draugai ir pąžįęfąmi e$ąt puošįr- 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patąrną- 
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sanai ir Giminės*

Laidotuvėse patarnauja graborius RAdžius, ..Tel. Caną,V.. 61.74.

ADOMAS STACHMUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 12 dieną, )l valandą ryte 
103X m., sulaukęs 54 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoj. Amerikoj 
išgyveno apie 18 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Ceciliją, dukterį Marijoną, sū
nų Juozapą ir gimines.

Laidotuvėmis rūpinasi draugas 
J. Dilijonas, tel. Pullman 0798. -

Kūnas pašarvotas, randasi 160 
E. 116 St., Kensington.

Laidotuvės įvyks panedėly, ko
vo 16 dieną, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Adomo Stachmaųs 
giminės, draugai ir p 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir nuteikti 
tinį patarnavimą ir

su šiuo pasauliu 14 
mėn. 1930 m., šu

merų amžiaus, gimus 
Padvarnių kaime. Kve- 
.. Tauragės apskr. Pa- 

nuliudime vyrą. 4 
3 dukteris ir 
3 brolius ir 

atminčiai musų

---- rrr. —rrFrnspnrT-—r
Paul M. Adomaitį

AKUŠERKA 
1101 S Halsted St 

Telefonas' 
Vicrort III' 

Valandos 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir ano 6 iki 
9 , vai vakar*

PADĖKAVONĖ
A. a. Barbora Karpienb, ku

ri mirė vas. 21 d.. 1931 m. ir 
palaidota tapo vasario 25 <1., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prąsišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškiems 
tėvams iš. Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčios, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą; dėkavojame grabo- 
riui A. Masalskiui, kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją į 
amžinastį, o mums palengvi
no perkęsti nubudimą ir rū
pesčius, dėkavojame grabne- 
šiams ir žmonėms važiavu
siems i kapines, sudarant di
delį skaitlių automobilių, ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau, musų mylima 
žmona ir motina, sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Vyras, Dukterys ir Sanai.

ifi*< Tel Vięipry 689*
I R r? Trl Drexel 01Q»

PR. Ą. A. ROTU
Ruui Gudumiat ir Chuurgat 

specialistą* moteriškų vyrišku 
*<jikq tr visų chroniškų ligų 

Dt'ta* 3 102 So HaletA St Chtcig. 
arti 3 I tb Street 

3 po pietų 
Iventad

Bridyo -....y,:.-____________t »6.00 už

—ssaasi-bni.ES’ *

A. A. DUS
R. A. VASALLE

< VASILIAUSKAS ■ 
ADVOKATAI

11 South' La Šalie Street
Room 1701 T«|- Randolph. 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vąl vąk 
3241 & Halsted St. T<L Victory 0562 

Vąlaudos'’-- 7 iki 9 vakarą
Ojis—Utarh. K«tv . ir Subato* vak 
Va«ąllp—?an. Sąą ir Perlipi rak

4jĮk}; i:
GRABORIUS iR 

BĄLSAMŲOTPJAS

miestelių dalyse. Mo-
- berniška koplyčia

—   r 1— ' : ■ y r ....-y-y vt .. t

LOVEIIMS
KVIETKINJNKAS

NUSKINTOS KVIETKOS x 
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietąms ir Pagrabamę 
. yaipijcąi •i ' ,

3316 S. Halsted St. Tel Boulevard 7314
■"j i.... i  , ,    ■'! jiwninĮįįĮ«Į

4729 South Aehtdnd Avė. 2 tubae 
SPECu3!fšTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
-------------VALAIS- 

vai rytę. nuo 3 iki 4

Persiskyri 
dieną kovo 
laukus 4 5 
Lietuvoj, 
darnos vai 
liko dideliame 
sūnūs ir 3 dukteris ir Lietuvoj 
motiną. 3 brolius ir 1 seserį. 
Liūdnai atminčiai musų brangios 
Onos Venckienės bus laikomos šv. 
Mišios šv. Kryžiaus- parapijos 
bažnyčioje 14 d. kovo mčn. 1931 
m.. 7:30 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į pamaldas,

Mes Tavęs Musų brąngięji 
niekuomet neužmiršime- Ti| pas 
mus jau nebesugrjši. bet mes 
ankščiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!.

Nuliūdę lieka,

Vyras, Sūnūs, Dukterys,^ 
Giminės ir Pažįstami.

Įvairus Gydytoja}___
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So- Loomif St. 
kamp- 18 ir Blue toand ve.

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

Reą Phone Fairfąs 6353

Telefoną* Yardi 0994

Dr, MAliRICE KAHN
M) V South Ashland 4 
t Ofiso valandos

Nuo 10 ilp 12 diena 2 iki • po piet
’ iki 8 vai Nedėl nuo 10 iki 17

R,** Tvlepbon. Plaz* '202

Grąbgrjąil______ _
ięiefonąs Yąfds, 1138

Stanley P. Mažeika 
Grahdrįųs ir 

Pą^ąjįĮlŪOtojąa
' • , . 1 ■

Koplyčią Dovapai

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 1Ę MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN ĖJUSIOS ir NEGYDOMOS JO8YR A 
Speciąligkąi gydo ligąa pilvo, plaučiu, ipkstą įr pi 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvoj 
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimu h 
Jeigu kiti negali' 
jis jums gali pat 
tūkstančiui ligonių.
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 9^ 
4290 West 26 St.

wwMU«n»Bans»MisBi

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
PęntistąsĮ

4645 So. Ashland Avė.
virš Marsball Dtug store, arti 47 St.

LietiĮviai Gydytojai 
6600 South Artestan Aventu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel., Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So.
CHICAGi

Tel. Boulevard 7820
Namai:

6641 So. Alfeąny Ąye.
Tel. Prospect 1930

Otiao įelefona. "trsini* 0080 
Rez Tel Van Buren 6888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valando* 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 Iki * Ir 
6 iki 8 vakaro Nedaliom nuo 10 Iki 12 

na Namų ofisą* Nortb Stde "
3413 Franklin Blyd 

Galando* 8:30 Iki 0:80 vakaro

^7^7'5 ■
’’ >4 ■< -a

- • t f ' •>

J M . • H
ik’



■« ■ *i au imW
kovo 14. 1431

Chicago Vilniui Budriko vaianua ne 
tuviškų dainų ir 

muzikos
Radio stotis W. C. F. L. ' 

970 Kilocycles. įvyks sokamdie- 
iiį, kovo 14 d., nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

1. Maršas Kaunas, Budrike 
lįadio Orkestrą.

2. Pasirenkant, Stasys R'm-
kus

3

pianas Londos Požėlą skaito 
rimčiausiu oponentu.

IŠ Universai
-.U ■ •- ■ r ■
Rytoj, kaip' paprastai) kliubę 

apie antrą vaalndą po pietų į- 
vyks Ueiniravimosi. žada atsi
lankyti d'atig tisiikų. Be treni
ravimosi viena, o gal ir dvi po
ros risis ištikrųjų.—N;

Kliubo
Educational Personai t

Asmenų Ieško

Bridgėportas

Prof. Mykolas Biržiška
Vilniaus Vadavimo Sąjungos Pirmininkas, Lietuvos 
Universiteto profesorius, daugelio knygų autorius ir 

žymus Vilniaus veikėjas.

IŠKILMINGAS VAKARAS PROF. BIRŽIŠKAI 
SUTIKTI

Ėleniute, Orkestrą.
Liaudies daina su kank

lėmis, Juozas Olšauskas.
5. Sutema—iš Operos 

Dama—Tchaikovski, Ona' 
kiutė ir Ona Skeveriutė.

6. Saulutė, Orkestrą.
7. Kad Aš Našlaitėlė— Kača- 

nauskas, Anelė Salaveičikiutė.y
8. Dzūkai, Orkestrą’.
9. Pasiernkant,z Stasys Rim

kus. '
10. Valia Valužė — Petraus

kas, Ona Berkiutė ir Ona Ske- 
veriutė.

11. Saulutė Leidos, Orkestrą.
12. Visur Tyla — Gruodis, 

Anelė Salaveičikiutė.
13. ' Daili Teta; Orkestrą.
14.

lėmis,
15.

NAUJIENA IŠ LIETUVOS

Pikų 
Ber-

Liaudies Daina su kank- 
Juozas Olšauskas.

Kares šokiš, Orkestrą.

SPORTAS
Didysis koncertas Vilniui ir Biržiškai pagerbti įvyks 

Lietuvių Auditorijoj kovo 28 d. vakarą Kovo 18 d. Požėla .risis
Marshall Blackstock

su

Išgirsti gyvą balsą jš okupuotos sostinės Vilniaus 
ir išreikšti Vilniui musų linkėjimus, rengiamas istoriš
kas vakaras šeštadienį, kovo 28 d., Lietuvių Audi
torijoj. Prof. Mykolą Biržišką pasitiks musų visuome
nė, chorai, orkestrą ir rinktinės mėn'o pajėgos, Ir kas 
dar svarbiausia, jaunimo dainos ir kultūros organiza; 
cijos. Taip pat su lietuviais draugiškai ■ dalyvaus balt- 
gudžių ir ukrainiečių visuomeninės ir kultūrinės orga
nizacijos.

Vilnius yra persunkęs musų 
visų mintis, kalbas ir siekimus, 
nežiūrint kaip toli nuo jo gy
vename ir nežiūrint to, kad 
daugelis iš musų savo akimis 
Vilnimis nėra tekę matyti.

Su Vilnių yra 
lietuvių praeitis ir 
šama 
gyvas

, S'ekamą trečiadienį, kovo 18 
d., Požėla vėl risis Coliseume.'

/ i ’ $ 4 V

Šį kartą jam teks susikibti su 
Mashall Blackslock.

Reikia pasakyti, kad pasta
ruoju laiku Požėla pasidarė la
bai populiarus.
valstijose jo ristynių pažiūrėti 
susirenka tūkstančiai žmonių. 
Pavyzdžiui, kai jis Philcdlphi- 
joj ritosi su Szabo, tai atvyko 
net 10,000 žmonių. Pats čem-

Ką tik atvyko iš Lietuvos la
bai skanus sviestas, kumpiai, 
lašiniai, palingvlcai ir kiįoki 
valgomi produktai.

Birutės geriausios -rųšios sal- 
dainės, iš žemuogių, aviečių, 
agrastų, obuolių ir kitokių vai
sių. . !( 1

Taip pat galima pas mape 
gauti seniai Jaukiamų minagų, 
ir strimelių geriausios rųšies ir 
labai skanių?

Gintaro karolįai^sągutės, aus
karai, cigdrOt holderiai, ir ki
tokie gintaro dalykėliai. /

Taipgi labai' -įgražių Lietuvos 
moterų audeklų, ir rankdarbių, 
už prieinamą kainą. ;

;Dabar visos, prekės iš Lietu
vos parsiduos už labai nupigin
tas kainas. Dėlto, kurie dar 
neragavote Lietuvos produktų, 
turite progą tai padaryti. Kur 
riems toli atvykti, paduokite 
užsakymą laišku, ar telefonu, ir. 
mes pristatysime į namus.'

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St., Chicago, III, 
- Tel Victdry 6122 : >

’■ ; J (Adv.) . . /

. K EITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksis. aritmetikos, 
knygvedybtes, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslų l devynis mėnesius: 
tugftesni mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu iki jo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir Jums padėsime 
įsigyti abelnų mokslų. Savo būvi žy
miai oagerinsite, kai busit' abelnai ir 
visose ^mokslo lakose apsilvietų.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. ILK

Pinančiai
Pt n q nMit-Pn «knlo»

JAUNA lietuvaitė gyveųanti Lietuvo
je nori susipažinti vedybų tikslu su 
vaikin|i arba našliu, nesenesniu 40 m. 
amerikonu, kad butų mokitas, doras, 
išmintingas ir rimtas — Laiškus siųs
ti su fotografijoms tik rimtai. Lietuva, 
Raseinių apskr., Jurbargo paštas, paso 
numeris 1 107683, iki pareikalavimo.

——0-----

Farms For Sale
_-Z-. yz

30 AKRŲ su budintais, Kenosha 
apielihkėje, geras juodžemis. Turi bū
ti parduota į trumpą laiką už $4500. 
Mažai įmokėti. Didelis bargenas.

S. B. BACEVIČIA
4807 — 7th Avė., Kcnosha, Wis.

Vakarinėse

surišta visa 
su juo ri

jų ateitis. Kaip visoks 
organizmas turi savo

gyvybės pulsavimo centrą, šir
dį, taip tautos turi turėti vie-

KUN. M. X. MOCKUS

įkalbės temoj: “Ką Veikė Die
vai ir Velniai Pirmoj Gavė
nioj ?” Pagal šv. Raštą-Bibliją. 
Verta girdėt, suprast ir žinot; 
Prakalba jvyks Mildos svet., 
3142 So. Halsted Str., kovo 
(March) 15 d., 2:30 vai. po 
pietų. Padengimui lėšų maža 
įžanga. Kviečia visus atsilan
kyti RENGĖJAI.

Mes mokame
už Lietuvos Laisves Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoj e. $80.00 už $100 
vertės' Boną ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi 'banko

ną centrinę vietą, iš kur teka 
ir kur grįžta jos giminystės 
reikalai.

Tad visai nestebėtina, kad ir 
mes, amerikiečiai, kasmet ir 
mes chicagiečiai bent ligi pa
starųjų metų apvaikščiojame 
Vilniaus sukaktuves, atsižvelg
dami į tai kokios jos linksmos 
ar gedulingos.

$ie metai mums kiek kitokį, 
šiemet turime su savim kartu 
gyvą Vilimus sargą, vieną, iš 
nedaug belikusių Vilniaus stul
pų, profesorių Mykolą Biržiš
ką. Jojo biografiją ir veikimą 
Vilniaus išvadavimo idėjai su
minėsime ateinančiuose nume
riuose. Be to, dabar turėsime 
progos apie tai išgirsti iš jo 
paties lupų.

Prof. Biržiška atvažiuoja 
Chicagon šio mėnesio pabaigo
je, kovo 26 dieną, ir kovo 28 
d. vakare, šeštadienį, Lietuvių 
Auditorijoj yra ruošiamai jam 
pasitikti ir su plačiaja Chica
gos lietuvių visuomene susipa
žinti didelis vakaras.

Tą vakarą Chicagos lietuvių 
pažangioji visuomenė turės la
bai retą progą parodyti šiam 
žymiam Vilniaus atstovui savo 
širdis ir jausmus ir pasakyti 
savo velijimus, per jį dainomis, 
muzika ir žodžiais pasiųsti Vil
niaus liaudžiai savo sveikini
mus ir patarimus, lūkesčius ir 
pageidavimus. Tai bus ne rau
tų, banketų ' ir ne, rinktinių 
žmonių, bet visų Chicagos lie
tuvių proga: nuo juodarankio 
darbininko ligi biznierio ir pro
fesionalo.

' PRANEŠIMAI
' ■ .. ... .1 . —

North Sidės vaikų draugijėlės Bijūnė
lis stato scenoje operetę "Musmires”, ne- 
dėlioj, kovo 15 d., 6 yal. vakafė; Mel
dažio salėj, 2242 W. 23 Plicė. Kviečia 
visus atsilankyti, po pertsatynio šo
kiai, Komitetas.

Draugijos Lietuvos Ūkininkas mėne
sinis susirinkimas įvyks Meldažio svetai
nėj, 2242 W. 23 PI., kovo 15 d.,,-1 y. 
Nauji nariai yra priimami be įstojimo 
mokesčio nuo 16 m. iki 25 m. am
žiaus. Jei dar nėši nariu minėtos drau
gijos, valdyba ♦ kviečia atsilankyti į mė
nesinį 'susirinkamą. S. Lenkauskiehė.

Bridgėportas. —- D. L. K. Vytauto 
draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, kovo 15 d., 12 vai. dienos, 
Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai būtinai malo
nėkite dalyvauti, nes turime daug nau
jų riekalų apsvarstyti.

» P. K., nut. rast.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikys extra susirinkimą kovo 15 
,d.», Antano Čėsnos • svetainėj, 4501 So. 
Paulina St. 1 v. p. p. Draugai ir drau
gės malonėkite atsilankyti, yra prisidėju
si kita draugystė ir yra daug svarbių 
dalykų 'aptarti. Sekr. J. Dabulski.

Kun. M. X. Mockus Kalbės temoj: 
“Ka Veikę Dievai ir Velniai Pirmoj 
Gavėnioj?" Pagal Šv. Rašta-B’iblija. Ver
ta girdėt, suprast ir žinot.-''’ Prakalba 
įvyks Mildos svet., 3142 So. Halsted 
St., kovo (March) 15 d., 2:30 vai. 
po pietų. Kviečia visus atsilankyti •

Rengėjai.

American Lithuanian Citizen Club 
susirinkimas įvyks nedėlidj, kovo 15, 
1931; 1 vai. po piet, K. Gramonto 
svetainėj, 4535 So. Rockwell St. Nariai 
ir išpildę įstojimo aplikacijas prašomi 
atvykti paskirtu laiku. , ,

A. Y ūsas, rast.

Biblijos Studentų

PROGRAMAS
Iš Radio WCHI stoties

1490 kilocycles

—O_
ŠIUOMI- pranešu visiems, kad aš ne

atsakau už jokias paskolas arba bilas 
padarytas per kitus mano vardu. . Atsa
kau vien tik už savo. Anna Šležas, 1239 
W. 69th St.

o--------—
80 AKRŲ pietvakariniame Michiga- 

ne, gėris 8 kambarių namas, didelė bar- 
nė, sailo, vištininkas, padargų pašiū
rė, etc.; 6 geros karvės, arklių tymas, 
vištos, kiaulės, įrankiai, ir pašaras. Der
linga moliuota žemė. Kaina $5,000, 
pus^ įmokėti. Nepriimsiu mainų. Matt 
Pavvlick, 3637 W. 59th PI., Chicago.

Situation VVanted
Darbo Ieško

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą. ' Z

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

Nedčlioj, kovo 15 d. ■
• .1 -■ •- . 1 .■ • ■». ■

Nuo^3 iki 4 vai. po pietą <
Bus' trijų pasikalbėjimas 

apie trejybę.
( ‘ ‘ . ■■ ■■

P, S. Ieškokite WČHI sto
ties j)rie pat krašto ant jūsų 
atimtiivų.

11 •. N* %
.V .

; .,/■
f

HLN1GAJ
&t»a aMolinuin nuo Lta $8<M> 

Neimam komiso 
Nuoiimtii mokamas ant neilmokita* 

■'. ’ sumos
Finance Corporation 

oi Illinois 
Po valstijos orietiur* 
i8(M Kedfcle > A vt

IEŠKAU darbo prie namų, esu dre- 
siu siuvėja, arba kur į krautu
vę, esu visur patyrusi. 828 W. 34 St. 
2 . lubos iš fronto.

Help VVanted—^Female
DarbininkiųReikia

REIKALINGA -mergaitė dirbti 
tauracijoj, nedčlioj nereikia dirbti.

553 W. 16th St.

res-

Real Estate For Sale
Namui-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE
Pertam, parduodam, mainom. aama» 

Jotus, farmas. biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra a> 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgagt 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greita* 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė

* T» Lafaverte 045*

—O
PAIEŠKAU senos moters pagelbėti 

prižiūrėti vienų metų kūdikį. Mrs. V. 
Misevičienė, R. 1, Hart, Mich. ,

ŽIŪRĖK, MANSTIK!

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos. Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Bok No. 1258.

Business Service ,
, Biznio Patarnavimą*

Furnished Rooms
Tel. Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje. 

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, 111. 
. » -- ----- O-------

Populiariškiausi invest- 
mentai, kaip tai bonai ir 
šėrai paliko beveik be ver
tės, o NAMAI VISADA 
STOVI TVIRTAI, nes ŽE
MĖ ir NAMAS YRA PA
MATU VISO KITO TUR
TO.

NAUJAS DIDELIO DAK
TARO IŠRADIMAS

Pastebėtinas naujas metodas išgydyti Pilės 
be pętlio ar ligoninės yr^žymiausias mp- 
deririilių laikų išradimas. Daugelis ker
tėjusių nuo Pilės dabar-yra išgydyti. Pa-, 
sėkmės yra tikrai stebinančios, r’

Daktaras P»’ B. <Šyman, Amerikos Di
džiausias Pilė Speciąįiytą$i 1869 N. Da- 
men Avė., Chicago^/nt, dabar pasiūlo 
suteigti dykai kiekyJenSm kenčiančiam 
nuo Pilės 5 dienų ną|hinį gydymąsi,, kad 
parodyti stebėtiną Šio^naujo metodo gy-

Chicago&idabar pasiūlo 
kai kiekvjenSm kenčiančiam 

nuo Pilės 5 dienų nacinį gydymąsi,, kad 
parodyti stebėtiną Šio^naujo metodo gy
domąją jėgą. Pasitariinas ir egzaminaci- 
ja dykai. Leųgvi išmokėjimai. Ne
užleiskite Pilės —■ 
suplaišymo, puliavimų

Leųgvi išmokėjimai.
- užleidimas veda prie 

, ■ . rimų ir . vėžio. Pasi
naudokite šiuo nepaprastu NEMOKA
MU PASIULYMU. . Ateikite tuojaus, 
arba rašykite, pridėdami 10c apmokėji
mui persiuntjmo, etc. ^ " '

■T” ' . I . . .1 ... , n, —.............................  I '

Pasi

Specialistas gydyme dironlBku n nauju U 
grų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan. 
kykit pas mane. Mano, pilnas ifiegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ui- 
klt pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po i

____ __ lengs 1
Imsiu jus gydyti. ums sugryš, Hi. 

' jį 
ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino išegzaminavimO—kas jums yra

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

' Kambarys v10t6
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo .10 ryto »ki 1 po pietų

20

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA .
? rCONSUMERS ' :

Stogų Darbas. Greitai taisome stogu* 
vsokięs rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai "apskaitliavimas Mes atliekam* 
ęenans) darbą mieste Kedzit 8463

.■ \ ; ■. ■ j ■ —'0 \ r.
KAMBARYS ant rendos, prie ma

žos šeimynos ir geros transportacijos. 
Be valgio. 1517 N. Irving Avė. Tel. 
Armitage 8963.

Draugystė Dr. V. Kudrikoh laikys 
savo mėnesinį susirinkimą Šeštadieny, ko
vo 14, M. Meldažio svet., 2244/ W. 
23 PI., 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ir narės kviečiami būtinai atsilan
kyti į šį susirinkimą ir nepamiršti kad 
BuncO Patry atsibus’ 26 kovo, M. Mel
dažio svet. • A. Kaulakis,, fin. rast. .

----------- :——* .
Chicagos Liet. Choro Pirmyn repe

ticija įvyks paėdėly, kovo 16 d., 8 v. 
v., M. Meldažo svetainėje. Visi choris- 
tai-ės būtinai dalyvaukime, nes esame pa
kviesti dalyvauti viename programe ir.

Valdyba.

ticija įvyks paedėly, kovo 16 d

tai-ės būtinai dalyvaukime, nes esame pa- 

taipgi turime sparčiai rengtis prie savi) 
parengimo. —- Valdyba.

North Saidės Bijūnėlio, generalė repe
ticija įvyksta šiandien po pietų, kaip 
2:30 Meldažio svetainėj, bukite visi. 

Komitetas.

KRAUJO LIGOS
5 Dienų Vaistai Dykai! 

Nežiūrint ' kaip sunkiai, ar ■. kaip senai;

Sveikata, ir Laimė,^kurią gali 
J“1'- 

dijos, Europos ir Amerikos Žolių Gam
tinio Gydymo ^Gyduolės, sėkmingai var
tojamos virš 35 metus. vEgzaminacija ir 

- ' ‘i- —- Taipgi 5 dienų
vaistai dykai. Ateikite tuojaus, arba ra- 
'? . ;. . * į. -**

persiuntimui-: S-M-$ Health Institute, 
1869 N. Mameri Avė., Chicago, Dr. P. 
B. i Syman, Medikalis Direktorius. Na-

ar nuo ' kokios priežastį sergate,- jums 

suteikti jums pastebėtinos senos Rytų In
dijos, Europos ir Amerikos Žolių Gam
tinio Gydymo ^Gyduolės, sėkmingai var- 

•-

pasitarimai dykai
vaistai dykai. k
šykite, pridėdami 25c supakavimui
L ’ -V . t. ■■ „L a ” _ ’’ 
1869‘N. Mameri Avė., _Chicago, Dr. P.
BUSynrim’* Mėdikąjį
rrfai S-M-S Herb-Nu-Tohic.

'b '-
,•: x ■ 4v. <,<■ ?-..■» Y-

...

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdamas visus reikalus per 

S.L.Fabian&Co.
809 West 35th St., ■*/

. .CHICAGO f
Tel. Boulevard 06)1 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidi)

Perkam Mortgečius ir Bonus 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmaippm visokį tuną , 
Inšiurinam namus ir visk) vertingą. 
Padarom davernastlš ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus jaštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ
.........   J

PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane Coal Co„ tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau, negu kitur.
BLACK BAND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00 

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuojaus, b anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO. 
5332 Žo. Long Avė*,'

z Rekailingi agentai
:—.*■■■..---------------— ----------------------

ATYDAI NAMŲ SA
VININKAMS

POPIERUOJU IR MALEVOJU 
KAMBARIUS

Pigiai ifr gerai padarau.

Pristatau keletą knygų popierių, galėsite 
išsirinkti 1931 Styliaus, nuo 7c. , 

. ’ ' rolę ir- aukščiau ,?

K. ANDREJUN
, 1337 So. 50 Ct.,

CICERO, ILL.

PASIRENDUOJA kambarys vienam 
ar dviem vaikinam, patys gali valgyti 
pasigaminti. Antros lubos. Iš užpa
kalio, 2900 So. Emerald Avc.

.Niekas negali nupirkti 
namą už krečią ai* ketvirtą 
dalį, kiek buvo mokėta, o 
šėriį ir bonų galima gauti 
kiek tik nori. Pinigai į na
mą įdėti niekados nežus, o. 
geresniam laikui atėjus dar 
ir pasipelnysi.

Pianos
PARDAVIMUI grojiklis ^pianas, 

$850,00 vertės, 'rolės, kabinetas ir suo
lelis, už $65. Priimsiu $25 cash ir $2 
į savaitę.7 Tel. Belmoht 1334.

Automobiles

CLASSIFIEDADS.I

Educational
' A.‘

MOKYKIS BARBEĘYST1S 
AMATO ‘

Diehbmis ar vakarais. Del fafbr 
maciju šauk nrha raiyk: ,

INTERNATIONAL BARBĖK Z 
- COLLEGE 

672 W«at Mačįisd:
■J.

PASIRENDUOJA kambarys dviem 
vaikinam arba dviem merginom su val
giu ar be valgio. Kambarys apšildomas.

3653 So. Halsted. St.

PASIRENDUOJA kambarys šviesus 
ir apšildomas, I lubos.

3360 So. EmeralcĮ Avė.

„ RENDAI frontinis šviesus kambarys, 
norint galima ir virtuvę vartoti, 3 lu
bos, 2920 So. Union Avė.

RENDAI frontinis kambarys su vi
sais parankumais vienam vaikinui. Vie
nas blokas iki dviejų karų linijos, 2 lu
bos. 3415 S. Emerald Avė.

RENDON ruimas su visais patogu
mais. Labai pigiai. Pušų bloko nuo 
Archer Avė. 4539 So. Turner Avė., 2 
itibos.

RENDON kambarys, garu apšildomas, 
visi parankumai, vaikinui, vedusiai po
rai arba merginom. . .

6230 S. Rockwell St.'

For Reni
PASIRENDUOJA 6 kambarių fla-, 

tas, garu šildomas, elektrikinis refrige- 
ratorius, kampinis' namas. $45, garažas 
$5.. 2501 W. 43rd St., tel. .Lafayette 
4395.

Todėl nelauk, nelaikyk 
savo sunkiai uždirbtus pi
nigus užslėpęs,, nes gali iš
garuoti kaip kamparas, bet 
pirk namą, kūr pinigai bus 
visiškai saugiai investuoti 
ir busi bosas ant savo tur
to. ' ;

Čia galima gauti gerų 
namų žemom kainom ir pa
gal jūsų kišenių, kokioj tik 
vietoj norite

S. L. FABIAN & CO 
809 W. 35th St.

Tel. Boulevard 0611
PARDAVIMUI arba mainymui 4-4 

ruimų mūrinis, pečiais šildomas. Brighton 
Parke. $9300. R. R. Miller, Telefonas 
Boulevard 7181.

LINCOLN VĖLIAUSIO MODELIO 
SPECIALIAI CUSTOM BUJLT

Sedanas
Mano išvažiuotas tiktai 8000 , mylių 

ir yra' taip dieną išėjęs iš dirbtuvės, 
Jus negalėsite suprasti kaip gražus šis 
karas yra, jei neateisite ir pątysz jo rie- 
pamftysile. šeši originaliai balloon tai- 
rai kajp nauji. Aš rūpestingai tarą 
prižiūrėjau ir jis kiekvienu žvilgsniu yra 
visiškai liaujas. Kainavo man virš 
$4,250 trurhpą laiką atgal. Aš turiu 
tuojaus sukelti pinigų ir paaukosiu jį 
tiktai už $500. Turi būti cash. 2238 
North Sawyer Avė. Apt. 1.

hudson 193 q Modelio, sport 
r sedanas

Aš esu priverstas paaukoti savo ka
rą, kurį pirkau tik keli mėnesiai atgal 
ir kurį išvažinėjau tik kelis šimtus my
lių. Pilnai įrengtas. Geras originalis 
užbaigimas. Tairai kaip visiškai nau
ji. - Katą reikia pamatytį, kad jį įver
tinus, nes 'jis/yra tikrai visiškai nau
jas karas. Aš esu priverstas parduoti, 
kad sukelti pinigų. Pirmas $400 pa
ims jį . Namie visą dieną nedčlioj, 
1845 Soutl^ Central Park. Avė. netoli 
Ogdęn Avė.', Apt. 1.

/ NAŠLĖ paaukos
Cadillac vėliausio Modelio Sedan. Jis 

brivo stpradiįiuj per 10 mėnesių ir yra 
beveik nevartotas. Aš neturiu kiš va* 
žiuotų mano karu, todėl aš turiu jį 
parduoti. Karas yra pilnai įrengtas su 
4 fatų brėkiais, balloon tairais kaip 
haujį. ir daug extras. ' Kainavo man

“ilOih- paaukosiu, jį /už, tiktai 
2538 , North Calirornia Avė., 
■<' .N/.nŲ '/ />••)//■■;./• y 

4;; r, 
STUDEBAKėR “COMMANDŠR”

■. SĘDAN , X
Vėliausio modelio.5 Finansinės aplin

kybės priverčia mane paaukoti savo ka
rą; kuris yra piįnai įrengtas su daug 
extras. Karas/mano išvažiuotas tiktai 
3,000 mylių labai atsargiai turėjo ge
riausią priežiūrą. Man labai reikia 
pinigų ir turiu 
Priimsiu $300i, 
Ayę.Z Įst floori . t • v ..„.U. .

,'aia:

PARENDAVOJIMUI storas tinka 
dėl bučernės ir grosernės. 6759 South 
Elizabeth St. Stewart 1641.

RENDAI štoras 16xZ5, naujas na
mas, naujos mados langai, garu apšil
domas. Randasi 3339 So. Halsted St. 
Išdirbta vieta dėl dresių ir kautų 
mėtas. \

Savininkas *
3341 So. Halsted Sn 
Phone Prospect 3938 '

PARDAVIMUI moderniška 
6 kambarių l)ungalow; garu 
ar aliejum šildoma, 2 karų ga
ražas, 30 pėdų lotas. Arti .lie
tuvių mokyklos ir bažnyčios. 
Lengvt išmokėjimai. Bargenas. 
Tel. Hemlock 2866. •

per 3 BARGENAS. Bizniavą lotą mainy
siu ant automobiliaus ar biznio. Sauki
te Columbus 10239, 4508 West End 
Avė. .

beveik- $3/100* 
$45.0 '
'įšt>&oo'£

tuojaus parduoti karą. 
; 40n North Oakley

RENDON 3 apšildomi kambariai 
vaikinams, merginoms ar vedusiems su 
rakandais ar be, ir vieias atskiras kam
barys. 4026 S. Artesian Avė.

Business Chances
Pardavimui Bianiai ;

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
visokių, smulkmenų štoras, skersai gat
vės nuo mokyklos. Parduosiu pigiai, 
priežastį patirsit ant vietos.

4426 So. Whipple St.

PARDAVIMUI gera bučernė. Tas pats 
savininkas per 10 metų. Priežastis par
davimo — važiuoju Lietuvon. Kas pir
mas, gaus gerą bargeną. Nemokantį 
biznio — išmokinsiu. Rašykite Box 
1277/ Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groseme. 
Gera vieta.

2714 W. 47th St.•V > t »

PROGA GERAM ŽMOGUI. Par
siduoda-bučernė ir-groSemė^u mažu na-

‘Savininkas 3808 Lovve Ave., Tel. 
Boutevlrd 6502.

PARSIDUODA barber shop, 2 krės
lų, biznis išdirbta/ per 30 metų, visokių 
tautų apgyventa. Priežastis pardavimo 
pirko savo namą. A. Zatagėnas, 1951 
Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė su 
tiamu ar be, arba mainysiu ant mažo 
namuko. Atsišaukite laiškais, 1739 So. 
Halsted St., Box 1279;

•M''a /<•

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, oktagonO priekis, karštu vandeniu 
šildomas, arba mainysiu nuo 2 iki 6 
flatų.*

Pardavimui 4 lotai, kartu ar po vie
ną, ar mainysiu į automobilių, vieną 
ar kelis.. Visi improvementai yra.

6542 S. Tai man Avė. v

A •* *
BUČERNE ir grosernę su namu 

duosiu .pigiai, mainysiu į 2 flatų 
mą, arba kas turit Lietuvoj gerą 
arba mieste namą.

Priimsiu į mainus.

6001 So. Carpentet St.

par- 
na- 

ukę,

ISTIRKIT šią nepaprastą vertybę. 
Wentworth Avė., kampas 39 gatvės. 
Trijų augštų presuotų plytų namas, tu
rintis 3 Storus ir 16 flatų. Garu šil
domas, elektros šviesa. Renduojamoji 
vertė $8,500.00. Nuosavybė yra iš
mokėti. Bargenas tiktai už $16,500. 
Nepriimsiu mainų. Reikia įmokėti 
$6,500. Likusius ant pirmo rnorgi- 
Čiaus 5 metams už 6 nnoš.

MR. SCHERER. 
4705 So. State St.. 

i' Tel. Drexel 1800

PASTEBĖTINAS BARGENAS, 5 
kambarių marinis namas ir 2 karų ga
ražas; kieto medžio grindys. karšta 
vandeniu šildomas. Arti Fraklin par
ko? Kaina $4,200, lengvais išmokėji
mais. Tel. Lawndale 5893.

GERA proga nupirkti 2' lotus už 
$1000, kampas St. Louis ir 71 PI. Iš
važiuoju Lietuvon. Frank 
452L S. Wa#btenaw Avė.

Andreikis,




