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Chicago Tribūne korespondentas, aplan
kęs koncentracijos punktus šaltuose 
Žiemiuose, piešia baisų vaizdą—Kable- 
grama buvo sovietų cenzūros sulaikyta, 
bet ji gauta Chicagoj aplinkiniais ke
liais i

Chicago Daily Tribūne iš- 
sausdino ilgą savo korespon
dento, Henry VVales, kablegra- 
mą apie sovietų valdžios ištrem
tų rusų ūkininkų padėtį per
siunčiamuosiuose punktuose Ar
changelske. Tą kablegramą so
vietų cenzūra sulaikė, bet ko
respondentas jos kopiją buvo 
pirmiau pasiuntęs paštu į Pa
ryžių, iš kur ji kabeliu buvo 
perduota į Chicago. Tribūne 
nustatė, kad pirmesnės Wales’o 
kablegramos taip pat buvo so
vietų cenzūros “pataisytos”, 
nors sovietų vyriausybė buvo 
davus korespondentui žodį, kad 
jo pranešimai nebusią cenzū
ruojami: jis galėsiąs rašyti vi
sa, ką tik ‘matysiąs ir girdė- 
siąs, tik kad girdus/pasistengtų 
pats patikrinti.

Žemės drebėjimas 
sugriovė Nikaraguos 

sostinę Managua
40 žmonių užmušta —Mieste 

siaučia f kilę griuvėsiuose gais
rai—Paskelbta karo padėtis

PANAMOS MIESTAS, kovo 
31.—Praneša', kad įvykęs šian
die Nikaraguoj smarkus žemės 
drebėjimas sunaikino Managuos 
miestą, ir kad keturiasdešimt 
žmonių buvo užmušti.

Pasak Tropic Radio praneši
mo mieste paskelbta karo pa
dėtis.

Supurtymai, kurie prasidėjo 
10:10 priešpiet, tęsėsi trumpą 
laiką. Griuvėsiuose tuojau ki
lo gaisrai.

MANAGUA, Nikaragua, kvo 
31.—šį rytą apie 10 valandą di
desnė Managuos miesto dalis bu
vo sukrėsta trumpo, bet smar
kaus žemės drebėjimo. Daug 
namų sugriuvo. Griuvėsiuose 
kilo gaisrai, kurie gali visai 
miestą sunaikinti.

Managua yra Nikaraguos 
sostinė, turinti apie 60,000 gy
ventojų.

Užmuštų esą apie 500
MIAMI, Fla., gautas prane

šimas sako, kad per žemės dre
bėjimą Managuoj užmuštų esą 
tarp 400 ir 500 asmenų. Tarp 
700 ir 800 esą sužeistų. Miestas 
esąs beveik visas griuvėsiuose 
ir siaučia gaisrai. 1

fe o r n s,i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia debesiuota ir ne
nusistojęs oras; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiproki žie
mių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 38° F.

šiandie saulė teka 5:34, lei
džiasi 6:14. Mėnuo leidžiaąj 
5:05 ryto.

Cerkvė—tremtinių persiunčia
masis punktas

Tame sovietų cenzūros sulai
kytame pranešime koresponden
tas rašo:

šiaurinėje Archangelsko mie
sto daly yra dvi cerkvės, pa
verstos tremtinių persiunčia
maisiais punktais. Tose cerk
vėse tremtiniai gyvena, kol vy
riausybė išvaro juos ilgon ke
lionėn per užšalusias, užpusty
tas tundras į tolimiausias žie
mių sritis palei Ledinuotąjį 
vandenyną.
Atrodo kaip laukiniai žvėrys 

suvaryti krūvon 
t

Cerkvėse jokių kitokių baldų 
nėra, kaip tik plikos, iš lentų 
sukaltos dvikartės lovos, viena 
ant antros, ir dvi krosnys. Lo
vose, tarp skarmalų, neapsako
mo purvo ir visokių vabalų 
tremtiniai praleidžia dienas 
naktis, laukdami išsiuntimo be- 
galinėn kelionėn į atšiaurę. Vi
si jie purvini, nuskurę, išbadė
ję. Iš paviršiaus jie daugiau 
panašus į žvėris, ne kaip į žmo
nes. Visur kribzdėte kribzda 
vabalai, ypačiai utėlės, blakės 
ir tarakanai. Nė kokios venti
liacijos nėra, dėl to patalpose 
baisiausia' smarvė, taip kad į- 
ejus iš lauko kvapą užima ir 
vemti verčia.

Visi tremtiniai daugiau pa
našus į griaučius, ne kaip į gy
vus žmones. Kartą dienoje jie 
gauna' truputį juodos duonos ir 
saujalę kruopų. Kiekvienas jų 
pats taisosi sau kažkokią buizą 
ir valgo.

Gyventojams aštriai užginta 
tremtiniai šelpti

Naktimis jie, kaip alkani vil
kai, slankioja gatvėmis ir rau
siasi sąšlavynuose, ieškodami 
išmesto maisto likučių, kartais 
dagi kovodami su šunimis dėl 
apgraužto kaulo.

Persiunčiamuosiuose punktuo
se jie beveik nesergimi, kadan-. 
gi tremtiniai niekur pabėgti 
negali. Vietos gyventojams aš
triai įsakyta nešelpti tremti
nių, neduoti jiems prieglaudos, 
nei kokios nors pašalpos. Tad 
gyventojai gali tik žiūrėti, kaip 
tie išalkę ir pusplikiai žmonės 
slankioja . gatvėmis, be žado 
maldaudami maisto, bet suteik
ti jiems pašalpos bijo.
’ ‘Skarmalai ir į giltines 

panašios šmėklos
Visi tremtiniai apsitaisę kaž

kokiais skarmalais, apsiavę su
plyšusią ^avaline, kuri nebeap
saugo kojų nuo sniego ir van
dens. Skarmalai 'ant tų j gil
tines panašių kūnų nebesilaiko, 
dėl to jie prisiraišioti virvėmis, 
siūlais arba vielomis.

Kiekvienas tremtinių turi 
rišųĮį su Visa savo “manta”— 
šukėtą arbatinį puodą arba ka
tilėlį, šaukštu, suplyšusį apklo
tą ir kitokių? menkniekių, ku
rių jie galėjo pasiimti iš buvu
siu savo namų. Skarmalai ir 
ąpkjotai pilni utėlių ir blakių

Prezidentas Iloovcris (antras iš kairės) ir jo'palydovai kelionėje karo laivu į Porto Riką ir 
Virgin salas

žalia žuvis, žalia sušalus 
bulve—skanesys

Kai kurie jų pusplikiai arba 
visai pliki guli savo dvikartė
se lovose, laukdami, iki išdžius 
šaltame * vandeny išsiplauti 
marškiniai, jei kuris dar marš
kinius turi.

Štai vienas senyvas, baisiai 
suvargęs, žmogus sėdi lovoj ir 
graužia žalią žuvį. Kitas, pli
kas iki juostos, senis, kurio kū
nas taip sunykęs, kad visi kau
lai kyšo, su įnirtimu, kaip al
kanas vilkas, graužia kaulą. Jo 
dantys panašus į iltis, purvini 
ilgi nagai— į nagus plėšraus 
žvėries. Trečias graužia su&ir 
lusią žalią bulvę,

w ' j r- .
Rašytojui prisiminė* karė lauko 

ligoninės vaizdas
Visi tie žmonės atrodo kaip 

laukiniai žvėrys cirke, tuo tik 
skirtumu, kad jie vietoj gele
žinių narvų turi olvas.

Bet už visa baisesnės jų akys. 
Jų išraiška tokia neapsakomai 
klaiki, tokia' be vilties, kokią aš 
tik vieną kartą savo gyvenime 
mačiau—per didįjį karą lauko 
ligoninėse, tuojau už priešakio 
nių pozicijų, kur neštuvais bu- 
vo atgabenami mirtinai sužeis
tieji, sudraskytieji kareiviai tik 
tam, kad jie sužinotų, jogei jų 
galas artinas. ,

Jie, rodos, manęs nematė, ir 
į klausimus atsakinėjo tartum 
prisiversdami.

Jie sėdi, tylėdami, ant savo 
lovų, ant kurių pamesta skudu
rų ar šiaudų, ir žiuri, akis įbe
dę, į žemę, arba muša parazi
tus. Vienas senyvas žmogus 
sėdi su sutinusia koja ir pur
vinu skuduru tvarsto žaizdą. 
Jis vaitoja' iš skausmo. Pasižiu
rėjau. Kojon jau buvo įsime
tus gangrena. Jo kelio galas 
nebetoli.

Kitas tremtinių bando su šu
ke stiklo nusipiaustyti savo il
gus nagus, dar kitas bando su 
viena kadaise buvusių žirklių 
geležte pasitrumpinti barzdą.

Visi jie pageltę, nušašę, para
zitų sukandžioti ir purvini. Sė
di, kaip šmėklos, žiuri, akis pa
statę, nieko nematydami, nesi- 
judindami ir tylėdami.

Vienas tremtinių, panašus į 
patriarką, turi pasirišęs ant 
kaklo kažkokią amuletę. Pasi
rodė, kad jis taip nešiojos į ske
petaitę susirišęs žiupsnelį kruo
pų, kurių buvo gavęs kaip sa
vo porciją buizai pasigaminti.
“Skundų nėra, viskas gerai — 

patys matote”

Trobesy viso sutalpintą 250 
įmonių. Jie turi išsirinkę savo 
“staršą”, ■ vadinas, ‘ viršaitį, 
tvarkos žiūrėti ir jų reikalais 
kalbėti. Tai buvo 'aUgštas, su-
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džiuvęs ir sulinkęs vyras, spok- 
sąs, kaip ir kitį tremtiniai, akis 
priekin įsmeigęs, į nieko nema
tąs. Korespondentui paklausus 
jį apie tremtinių padėtį, ustar- 
šas” karčiai atsakė:

“Skundų nėra. ,Viskas gerai 
—jus patys tą matote.”

Daugiau jis nieko nebenorė
jo kalbėti. >

Vienas tremtinių turi baltą 
peliukę. Peliukė niekur nuo jo, 
nebėga. Miega kartu su juo, 
palindus po apklotu. Tremtinys 
aiškina: 

t *

“Ji kartu su manim keliavo 
visą kelią iš Sibiro. Tai visa, 
ką aš beturiu.”

Prieš išeid'aih'as, korespon
dentas pasiūlė tremtiniams si- 
garetų, ir jie godžiai ėmė tiesti 
rankas. Visų akys buvo pana
šios į žmogėdrų ,kai tie taisosi 
žmogienos puotai.

Lauke už cerkvės vaikai va
žinėjas rogutėmis, 
krykštauja, juokias. Moterys 
grįžta iš rinkos su pentinėlė- 
miš rankose, garsiai tarp savęs 
plepėdamos. Tep toliau vaikai 
sniego gniūžtėmis mėto girtą 
fabriko darbininką, svirduliuo
jantį namų linkui. Niekas, 
tartum, nei nežino apie cerkves 
sienose pragarą, kuriame gyve
na tremtiniai.

žaidžia,

‘Tikrenybė, ar sapnas, — 
abejojo korespondentas

Po kelių minučių korespon
dentas grįžta atgal į cerkvę. 
Nori dar įsitikinti, ar visa1, ką 
jis matęs, nebuvo tik sapnas.

'Ne, ne sapnas. Tikra tikry
be./ Ant lovų sėdi ir guli tie 
patys žmonių griaučiai. Vienas 
žilagalvis senis sėdi ant viršu
tinės lovos ir verkia. Ne kon- 
vulsingai rauda, bet verkia. 
Per raukšlėtą, purviną jo veidą 
ašaros tik ritasi, tik ritasi. Ko
respondentas nebegali ilgiau 
vaizdo pakelti, ir bėga laukan.

Kitoje tremtinių koncentracijos 
stovykloje

Iš persiunčiamojo punkto ko
respondentas keliaują į kitą 
koncentracijos stovyklą, esan
čio už lentpjūvės N p. 18, ties 
Maimazo kanalu, pinančiu j 
Baltąją jurą. Ten tremtiniai su 
savo žmonomis ir vaikais gyve
na žemėj įsikąstuose urvuose, 
arba būdose, padarytose iš lent
galių, iš medžių šakų, iš skar
džių ir kitokio šjąmšto, kokį 
tik kas galęjo’ susiriiędžioti, kad 
apsisaugotų nuo žiauraus orb ir 
šalčio. Ir čią irepitįnių “rū
bai” ir avalinė tojda pat, kaip 
persiunčiamą j ame punkte. Tas 
patskent^jųnąs ir vargas.

Gyventojai naktimis vogtinai 
šelpia tremtinius

Korespondentas sužinojo, kad 
kai kurio drąsesni Archangels
ko gyventojai slaptomis nakties 
metu atvyksta į stovyklą ir pa
lieka tremtiniams duonos, drus
kos, silkių ir kitokių maisto 
produktų. Viename gyvena- 

fmame urve korespondentas už
tiko balalaiką. Tremtinys, pa
sisakė, kad tai esąs vienintelis 
jo turtas, kuris jam likęs iš 
viso sunaikintojo jo ūkio Pa- 
vol'gy.

Vyriausybė siūlo kaliniams, 
kad jie eitų dirbti kartu su 
vietos kalėjimo kaliniais, var
tojamais naujai statomo teatro 
darbams, _ bet moka tik kelias 
kapeikas dienai. • • •
Paskutinis galas ir — kryžiai, 

kryžiai, kryžiai
Ant rytojaus korespondentas 

matė naują tremtinių “kulokų” 
ęšaloną, atslenkantį nuo geležin
kelio stoties. Ešelono prieša
ky ėjo vienų vienas raudonar
mietis, vesdamas , kelią, o ilga 
tremtinių eilė Itlumpojo paskui.

Persiunčiamuose punktuose 
ir koncentracijos stovyklose 
daug tremtinių miršta. Juos 
palaidoja lauke, guldydami į 
duobę plikus. Jų sudriskusias 
drapanas ir avalinę pasidalina 
dar gyvi likę jų draugai. Mies
to kapinės taip pat pilnos baltų, 
iš lentgalių sukaltų kryžių...

8 asmenys užsimušė 
aeroplano nelaimėje

KANSAS CITY, Mo., kovo 
31,— Knute Rockne, garsus 
Notre Dame universiteto fut
bolo “coach”, ir septyni kiti ‘as
menys šiandie užsimušė, pasa- 
žieriniam Transcontinental & 
VVestern Air aeroplanui eks- 
pliodavus ore ir liepsnose nu
kritus žemėn, keletą mylių į 
pietų vakarus nuo Bazaro, Kap
sas.

Kiti žuvusieji yra: chicagie- 
čiai H. J. Christensen ir John 
Happer; W. Miler iš Hartford, 
Conn.; F. Goldthwaite iš New 
Yorko; C, Lobrech iš Oak Par
ko ; aeroplano pilotai Bob Fry 
ir Jess Nathia's.

25,000 kasyklų darbi
ninkų sustreikavo

WILKES BARRE, Pa., kovo 
31.--Wyoming Valely kasyklo
se, priklausančiose Glen Aiden 
Coal kompanijai, metė darbą 
apie 25,000 angliakasių.

Danville Karo mokyklos 
mokinių streikas

DANVILLE, Va., kovo 31 — 
Protestuodami, kad jiems ne
duodama atostogų Velykoms, 
sustreikavo Danville Raro In
stituto kadetai. Be penkioli
kos, visi kiti metė mokyklą.

Curtius gina ekono
minę Vokietijos su 

Austrija sutartį
Neigia Francijos priekaištus, 

kad jų muitų unija laužanti 
tarptautines sutartis

BERLYNAS, kovo 31. — Ju
lius Curtius, Vokietijos užsie
nių ministeris, kalbėdamas šian
die reichsrate (valstybės tary
boj) pareiškė, kad projektuoja
moji Austrų-Vengrų muitų 
unija, prieš kurią ypačiai Fran- 
cija taip aitriai protestuoja, nė 
kokių tarptautinių sutarčių ne
laužanti. Ji esanti grynai eko
nominė.

“Austrus ir vokiečius daiktan 
suvedė ękonominiai abiejų rū
pesčiai”, pasakė Curtius. “Eko
nominiai abiejų vargai ir ver
čia mus tartis.”

Tornadas daug žalos 
padarė pietuose

Vienas vaikas užmuštas, kelio 
likia asmenų sužeisti per aud 
ras .'•/

WINTER HAVEN, Fla., ko 
vo 31.— Šiandie po pietų ČiR 
siautė tornadas, padaręs daug 
žalos. Riek žinoma, septyni 
asmenys buvo sužeisti. Reletas 
namų buvo sugriauti, kitų sto
gai nunešti ir sienos apdrasky
tos. Daugybė vaisinių medžių 
išlaužyta.

Mulberry, aštųonias mylias į 
vakarus nuo Bartowo, audra su
griovė septynis namus. Daų£ 
kitų buvo apdraskyti. Keli žmo
nės sužeisti.

Tornadas siautė taipjau Ala- 
bamoj, kur, kaip praneša, ruo
že tarp Elbos ir New Brockto- 
no keletas trobesių buvo su
griauti, vienas vaikas užmuštas 
ir keletas kitų asmenų sužeisti.

Lenkų gimnazistai už 
mušė mokytojų

VARŠUVA, kovo 31. —Bel- 
chatove gimnazijos mokiniai 
vakar, patykoję, puolė savo mo
kytoją, prof. Chodzko, ir taip 
jį sumušė, kad netrukus jis 
mirė ligoninėj. Du gimnazistai 
suimti.

Mokiniai buvo įširdę, gavę 
Velykoms blogus mokslo požy
mius.

Alaskoje buvo jausta^ 
žemės drebėjimas

SE\VaRD, Alaska, kovo 31.— 
čia buvo jaustas žemės drebė
jimas. Supiirtymai tęsėsi kę- 
letą sekundų, žalos, regis, pą? 
daryta.

KAUNAS. Pol. aps. depąrL 
įspėjo, kad polic. tarnautojai, 
verčiąsis bizniu arba ‘a'dypka- 
tura, tuojau busią nuo tarny- 
bos atleisti. Mat,, pasitaiką, 
kad policijos tarnautojai ir 
dar uniformuotas dalyyąąj? 
varžytinėse, perkąs ginčijamą 
mišką ir tt.

Už’ tai keli policijos tarnai^ 
tojai jau esą atleisti.

LIETUVOS '• ŽINIOS

Spaudos atstovai pas 
Krašto apsaugos mi

nisterį
KAUNAS.— Penktadienj pas 

Krašto apsaugos ministerį pulk. 
Giedraitį lankėsi žurnalistų s- 
gos pirm. dr. Purickis ir “L. 
ž.” red J. Kardelis, kad išsi
aiškintų kai /kuriuos spaudos 
cenzūros taisyklių pasenusius 
punktus. Pirmoj eilėj buvo iš
kelta nenuoseklumas, kad lie
tuvių spauda negali persi spaus
dinti iš Lietuvon įleidžiamų sve
timomis kalbomis knygų bei 
laikrša'čių. Del to lietuviai pri
versti skaityti svetimšalių laik
raščius, kurie dabartinėms są
lygoms esant faktinai daugiau 
parašo apie Lietuva, negu lie
tuviška spauda*.

Ministeris pažadėjo nesude
rinamas su pakitėjusiomis są
lygomis taisykles peržiūrėti.

Buvo paliesti ir kiti spaudos 
reikalai, tačiau ministeris pa
reiškė laukiąs skubiai išleisiant 
naujo V. R. M-jos ruošiamo į- 
statymo, kuris nubusiąs/ nuo 
Krašto aps. m-jos spaudos cen
zūros naštą.

Tėvas ir sūnūs suimti 
kaip žmogžudžiai

Vasario mėn. 21 d. iš ryto 
rastas kelyje ant vieškelio Kie-s 
taviškis-žiėžmariai, 3 kilometre 
nuo Rietaviškio, užmuštas su 
sudaužyta galva Mikalojunas 
Prąn^aą, gyvenantis Liutonių 
kaime, Žiežmarių valsč., Trakų 
ąpsįcr. Nustatyta, kad užmu- 
Šimas įvyko Ašukšnų km. Kįe* 
taviškio valsč., nes ten rasta 
užmuštojo kepurė, iš čia* prasi
deda kraujo žymės ant kelio, 
įtariami šioje žmogžudystėje, 
tėvas, ir supus Podręzai, gyy. 
Ašpkėnų km. policijos sulaiky
ti. Patirtį,kad Podręzai Mita
lo jurią užipušę už tąi; kad ve
lionis atsiekęs grįžtant iš Rie
taviškio Podrezą pavėžėti ir 
kad pareikalavęs iš Poįrezo at
lyginimo už atvežimą jo ryte į 
Rietaviškius. Todėl pats pės
čias parėjęs namo, pasikvietė 
savo sūnų Miką 20 metų amž., 
abudu susitarę, pastojo Ašukė- 
nų kaime kelią ir apie 1 vai. 
nakties Mikalojunui grįžtant, 
šie iš pasalų užpuolė ir jį už
mušė.

Gydytojo nustatyta, 'kad ve
lionis buvo užmuštas 5 smū
giais, suduotais į galvą. 

* • • /

Ar isi Lietuviai
Norime Vilniaus

u , „y. » » ’ * . * I - • • ’ ■

taip sako Prof. M. Biržišką 
ir mes, amerikiečiai, 

pritariam jam,

AR MES NENORETUMBM 
ŽINOTI KODĖL JI PRARADO
ME? SUŽINOJUS TĄ, MES 
GALĖSIME NE TIK pasimo
kinti. BET APSISAUGOTI 
IR ŽINOTI SAVO PRIEŠUS

taiffi -—
SKAITYKITE TIK KĄ IŠĖJU
SIĄ Iš SPAUDOS TUO KLAU
SIMU KNYGELI

"Kodėl
PRARASTAS 

VILNIUS?”
• ’ i e* z ’

Galima < Gauti

NAUJIENOS?
KAINUOJA TIK 25 CRNTĄI Į

■>
'■ 1. /. '.
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KORESPONDENCIJOS
pasirinko visiems čia getai ži
nom^ aferistą N. ir nemažės-

Trečiadienis^ balan. 1, 1931

Į Baltimore, Md
į Keisti įstatymai Maryland 
j' Valstijoj

savoTūlas lenkas mušdavo 
pačią. Pati gi supykus apskun
dė vyrą teismui. Teisėjas O, 
Dunne už mušimą pačios “pan 
Koįvalskį” pasmerkė nuplakti 
-—įkirsti 10 rykščių. Valstijos, 
legislaturos .atstovai tokiai | 
bausmei pasipriešino. Bet tei-i 
sėjas, matyt žinojo, kad yra į 
tokie įstatymai ir bausmės Ka
lniškiui neatmainė. Kovo 23 d. 
]Kowalski nuplakė. Vietos laik
raščiai per kelias dienas rašė 
apie tą keistą bausmę. Teisė
jas,matyt, visgi jautėsi nesma
giai ir parašė šerifui Iešką, jog 
kai kirs Kowalskiui, kad ne
kirstų taip smarkiai, kad krau
jas trykštų ale lengvai apša- 
matytų. Po nuplakimo “pan” 
Kovvalski pasakė reporteriams, 
kad jam visgi geriau, negu ka
lėjime sėdėti.

» » »
Jeigu netiki į Dievą tai 
negali būti liudininku.

komunistų iš centro. Susiorga
nizavę jie, matomai, norėjo 
sudaryt didelį skandalų. Polic- 
monai net vežimų užsisakė. 
Kas gi su tokiais gaivalais rei
kia daryti? Daugiau, žinoma, 
jau svetainės negaus ne tik 
komunistų partija, bet ir ko
munistinės “susaidės”.

Zigmas.

Lietuviai baltųjų 
vergių pirkliai 

Argentinoje

pa-

a ti
ku

šiomis dienomis J. Stanio 
buvo persiskyrimo teismas. 
Staniai jau seniai gyveno^par- 
siskyrę, bet neturėjo legališko, 
taip sakant, divorso. Stanys 
dabar pradėjo meilintis prie 
našlės Mačienės, tai Stanienė 
su pi ko ir patraukė Juozą ir jo 
meilužę Mačienę teisman. Sta
nys pasiėmė liudininku P. Pa- 
serski. Prisiekdinant Paserskį, 
teisėjas paklausė: “Ar tiki į 
Dievą?” Paserskis atsakė, kad 
netiki. Kiek pakamantinėjęs, 
Paserskį pavarė. Esą netikintis 
į Dievą negali būti liudininku. 
- Tai matot koks “gudrus” 
teisėjas. Nors ir geriausias, tei
singiausias žmogus, bet jeigu 
netiki į Dievą, tai negali liudy
ti. Pažįstu Paserskį seniai ir 
žinau, kad teisingas ir 'floras 
žmogus. Nežinau, ar priklauso 
komunistų partijai, bet žinau, 
kad jis komunistas. Staniai 
tai tikri Maksvos davatkos.

» » »'
• Blogas nutarimas, bet taip 

ir reikia
Kovo 12 d. svetainės bend

rovės direktorių susirinkime 
buvo nubalsuota, kad komunis
tų partijai svetainės nerenda- 
voti. Žinoma, daug direktorių 
yra dideli adžagareiviai ir ko
munistų nekenčia. Bet svetai
nės nerendovojimo pati prie
žastis yra ta, kad komunistai 
sykiu su juodžiais dalyvauja 
parengimuose. Aš buvau prie- 
šengas tokiom nutarimui ir sa
kiau, kad rendavok-ime svetainę 
komunistams su ta sąlyga, kad 
jie sutiktų neleisti jodukų. 
Pastebėtina, kad aš tik vienas 
balsavau prieš toki nutarimą. 
Susirinkime 
tų, bet nei 
nei už, nei 
tyčia erzina
vius ir svetaines bendrovės na
rius.

Kovo 22 d. A.L.D.U.D. pa
rengė šokius Lietuvių Svetai
nėje. A ate j o trys juodukai. 
Svetainės gaspadorius jų neįsi
leido. Tai po kiek laiko atėjo 
jau keliolika )ucdžių ir žydų

Baltųjų vergių prekyba yra 
išsiplatinusi po visą pasaulį, 
bet ypač ji giliai turi savo šak
nis įleidusi Pietų Amerikoje, 
taip pat ir Argentinoje. Pih- 
mieji baltųjų vergių pirkliai 
Argentinoje buvo žydai iš Ru
sijos arba kaip juos čia sta
čiai vadina “ruso”. Todėl iki 
šio laiko žodis ruso — vra 
niekinimo žodis.

Ne labai senai buvę 
dengta plati organizacija,
ri vertėsi baltųjų vergių pre
kyba. ši organizacija vadi
nosi “Zwi Migdai” ir susidėjo 
išimtinai iš vienų žydų. Ji, 
matomai, turėjo plačius ryšius 
su policija ir su kitomis įtai
gomis ir tuo budu ilgą laiką 
galėjo slėpti savo nusikalsto- 
nius darbus. Tik dėka ener
gingam policijos viršininkui 
Ocampo pasisekė ją iššifruoti 
ir dalinai likviduoti, bet jos 
likučiai dar ir dabar veikia ir 
gana neblogai.

Pradėjus didesniam skaičiui 
Lietuvos emigrantų plaukti į 
Argentiną atsirado visokių ir 
lietuviškų biznierių, o kartu 
s'u jais ir baltųjų vergių pir
kliu. Jau keletą metų musu 
tautietis Jokūbątiis turėjo įsi
gijęs du “barus”, kuriuose 
smarkiai varė prekybą mote
rimis, bet jo biznieriška uosle 
suvokė, kad veikai dar vienas 
neva baras atidaryti specialiai 
lietuviams, rusams, lenkams 
ir ukrainiečiams. Iš karto jis 
atidarė buk tai laivakorčių 
pardavimo “agencia” ir kartu 
įtaisė viešbutį. Toje agenci- 
joje ne tik laivakortes parda
vinėdavo, bet kartu duodavo 
darbus jaunoms mergaitėms 
emigrantėms. Dabartiniu lai
ku toji jo agęncija pavirto į 
tikrą paleistuvybės namą, bet 
specialiai skirta lietuviams ir 
slavams.

Žinoma, biznis padidėjo ir 
eina gerai, todėl ir padėjėjų 
reikalinga daugiau. Jonas Jo
kūbaitis kaip padėjėjus sau

n i ptfoidochą fjk ne taip jau 
žinomą Petrą čiučelį.

Ši kompanija gyveną dabar 
gana gerai ir visai nejlaučią 
siaunčiančio Argentinoje ekb- 
nominio krizio ir bedarbes. 
Mat, jiems tas viskas tik į 
sveikata eina, nes mergaitės 
skurdo ir vargo verčiamos 
lengvinus pasiduoda jų žaban
gams; '

Rad tai nėra joks išmislas i 
a pilė šiuos tipus, bet tikra tei- j 
sybė, paduodame charakterin
ga atsitikimąy kuri gyvenan
tieji Lietuvoje patys gali pa
tikrinti.

Praėj ilsiais metais atvažiavo1 į 
į Argentiną p. Julė Malevičiu- 
tė, paeinanti iš Rokiškio mies
to. Julė kaip emigrantė pa
puolė į Jokūbaičio kontorą, o 
šis, žinoma, tuojau pasirūpino 
jai duoti “darbą” ir išsiuntė 
neva pas kokius tai ponus tar
nauti. Po keletos dienų ji vėl 
atsirado Jokūbaičio kontoroje, 
bet tokiame stovyje, kad į ją 
buvo baisu pažiūrėti ir kal
bant su j!a aiškiai buvo maty
li, kad ji neteko porto. Kuo- Į 
mot kartais jos protas prasi-•; 
blaivėdavo Jii papasakojo tokį 
dalyką: kada ją išvežė iš Jo
kūbaičio kontoros, ji tikrai 
papuolė pas kokius tai ponus, 
bet jau tą pačią naktį “ponai” 
pradėjo prie jos meilintis ir 
kuomet ji jokiu budu nenorė
jo sutikti, tuomet tris iš tų 
“ponų” laikė ją, o kevtirtas 
atliko savo biaurų darbą. Mer
gaitė to visko negalėjo pergy
venti ir neteko proto. “Po
nai”, matydami, kad iš jos 
jau nieko nebus, atgabeno ją 
prie Jokūbaičio kontoros ir 
paleido. Tokiu budu Julė vėl 
atsidūrė pas poną Jokūbaitį ir 
pradėjo kelti triukšmą jo 
“zavedenijoje”. Sielodamasi 
ir verkdama metė Jokūbaičiui 
į akis savo paskutinius pini
gus sakydama: “Suėdei ma
no sveikatą suėsk ir mano pa
skutinius pinigus”. Jokūbai
tis, norėdamas jos nusikratyti; 
davė P. čiirčeliui pinigų ir 
įsakė ja vesti į Lietuvos Kon
sulatą. .t

čiučelis paėmęs ja išsivežė 
ir nuo to karto Julės neteko 
matyti ir niekas nežino kur ji 
dabar yra. Eina visokie spė
liojimai, bet tikro nieko nega
lima pasakyti. Nesenai teko 
skaityti Argentinos lietuvių 
laikraščiuose, kad gimines ieš
ko Julės Malevičiutės, o Lietu-' 
vos Konsuląas nuo savęs taip 
pat pradėjo jos ieškoti. Mums 
rodosi, kad butų geriausia, jog 
giminės, gyvenantieji Lietu
voje, per atatinkamas įstaigas 
pareikalautų, kad šis dalykas 
birtų tinkamai ištirtas per Lie-

F fe 1
R. ''

[Acmo-P? H A. Photo]

M i ss Geraldin'e Aldrich 
išrinkta “Miš Dowagiac”, kan
didatė į Michigano “Blossom 
Queen” — Žiedų Karalienę.1,— 
viešpatauti Pavasario Švęfttese 
gegužės 4—-10 d. Benton-į įlar- 
bore ir St. Josephe. '

pitfej-a tarp lietuvių ciirigran? 
tų, ir jei tik prasitaria 
apie jų juodus darbelius, tuo
jau bėga su skundu į policiją, 

:kad toks ir toks yra komunis
tas arba anarchistas ir, žino- 
iii'a, laikinai nhsikrato nepa
geidaujamo jiems asmens.

Net Lietuvos Konsulatas Ar
gentinoje ir tas vengia Jokū
baitį liesti, tai ką jau beno
rėti apie paprastą pilietį. •

Jei ši kompanija greitu lai
ku nebus likviduota, tai dau
gelis dar lietuvaičių atsidurs 
tokiame pat padėjime, kaip 
Julė ‘ Malcvičiutė.

Reikėtų tud viskuo susirū
pinti tiems, kas galėtų pada
ryti galą tam baltuoju vergių 
pirkliavimui. Tenka dažnai 
skaityti Lietuvos laikraščiuo
se, kad yra “Mergaičitji Biėiuo- 
lių braugija” ir kitos panašios 
organUacijlos. Tai šių organi
zacijų, rodosi, ir turėtų būti 
tiesioginė pareiga saugoti lie
tuvaitės nuo pražūties ir nai
kinti tuos niekšus^ kurie jas į 
,tą pražūtį stumia, darydami iš 
to sau biznį.

Argeniįinos susipratusioj i lie- 
įtuvių visuomene galėtų tam 
padėti, jeib'utų tam padaryta 
pradžia, patiems Argenti- 
<nos lietuviams pradėti, kaip

minėjau, yra kliūčių ir be to 
dabartiniu laiku Argentinoje 
toks vargingas gyvenimas, kad 
kiekvienas rūpinasi pirma 
apie save, bet esant pradžiai 
dalį to darbo galėtų padėti ir

patys lietuviai argentiniečiai.
— Arligas. 

Buenos Aires 
1931-III-7 d.

Liguisti Skilviai
Liko Išgydyti I

Pašalink Kosulį, šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus ®

tuvos

“Kodėl Prarastas Vilnius
paraše UNTULIS

ti u vo ir 
vienas 
prieš.

komunis- 
nebalsavo 

Komunistai 
Baltimoiės lietu-

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
įurštų perskaityti šių labai įdomių ir gabiai

. parašytą knygelę.'
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštytai, kad

ĮGALIOJIMUS
(Dovjernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, niagoniclonus, protesto mis ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
Vargas migino! Vargas lenkino.
Vėl iriai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VI.
VII.

Vilt. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

1730 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Pastebėtina yra kai]) greitai Nuga-Tonc 
nugali nevirškinimą, rūgštų skilvį, gasus ar 
išpūtima skilvyj)! ar viduriuose, atsiraugėji
mus, galvos skaudėjimą, prasta skoni bur
noje ir panašius nesmagumus paeinančius! 
nuo prasto virškinimo. Nuga-Tonc pašalinu 
iš kpnb ligų' perus ir suteikia nauja jėira 
IV gyVumy gyvastingiesiems organams. Jis 
sustiprina nervus ir raumenis, nuveikia' 
konstipaeiją. pagerina abelna sveikatą ir į 
padaro jūsų miegą poilsingą ir atgaivinanti. 
Nuga-Tonc yra pardavinėjamas aptickintn- 
kų. Jeigu aptiekininkas neturi jo. paprašy
kit ji užsakyti dėl jus iš savo urmininko.

Visose aptiekose—3Sc ir fiSc puodukas ir 
dūdele. Children’s Mustetole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

MEetiniems Prenumeratoriams už ce nn

Pusei Metų užDauguma Ligų Paeina 
Dėlei Storosios

Žarnos Pakrikimo
Nuo suradimo, kad1 pilnai 80% visų 

ligų feali. paeiti nuo nuodų, kuriuos pa
gamina pūvantis maistas storojoj įnėš- 
ilinėj žornoj, tūkstančiai ardo naują svei
katą ir laimę vartodami Colonaid, nau
ją stebėtiną maistą, kuris permaino žar
nų tūrinį, sustabdo gasus, rūgimą, pu
vimą ik. savęs nuodijimą, pagelbsti gam? 
tai' aftšteigti n o rimai į vidurių valimąsi ir 
palaiko,storąją1 žarną švariame, sveikame 
stovyje. , ,,?

Kenkiantieji nuo gasų, išpūtimo, skil
vio pakrikimo, galvos skaudėjimo, coli
us, .inkstų, pūslės ir kepenų paįrimų ir 
panašių ' ligij, stačiai tapo nustebinti 
gteitu atghvitnu sveikatos vartojant Co
lonaid.

jeigu jus norite būti sveikas, gaukite 
pakelį Colonaid iš savo aptiekininko 
šiandie ir ; leiskite šiam naujam stebėti
nam maisto produktui padaryti tai de 
jus, ką 1 jis yra padaręs dėl tūkstančių 
kitų.
lįį, '.’7r'.,—, „..........      _____--- ,-----

Pasirinkimas tik grupėmis

24
k o n s u 1 a tą A r gc n t i no j c.

kam noks kils klausi
mas, kodėl rašantis šias eilu
tes pats negšlejo iškelti bylos 
arba kam reikia apie tai pra
nešti? Dalykas labai papras
tas? Minėta kompanija turi 
pakankamai kapitalo, kad by
los iškėlėją taip pamokinti, 
jog jis daugiau savo gyvenime 
tokių bylų iS^ekeltų. N.? ir 
Petras čiučelis specialiai šhL

. ...........   J..../... ..
.imi . .....

LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMO

Antroji Ekskursija Į Lietuvą
(Kartu su. .Liet. Agentų Šųjuriga)

;M‘ė|jNARp' LINIJOS GRAŽIUOJU LAIVU

' LANC AŠTRIA
IšpIaiik^iŠ Nėw Yotko Gegužės-May 27,

7 o iš Bostono Gegužės-May 28
STAČIAI J KLAIPĖDĄ

J . Be Persėdimo i Kitą Laiv$
Lihksnia ir greita kelione didžiausiame lietuvių būryje.

Mielai priimami ir nepriklausantys Į Susivienijimą keleiviai.
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ S-GA: 

AMBRAZIEJUS. J.. 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
f “AMERIKOS LIETUVIS”,. 14 Vcrhdn St., Worccstcr, Mass. 

BARTKĖVIČIA, P'., 678 N. Main St., Monftlloi Mass.
BOGDON, J. G., 432 W. Long Avė., DuBois, Pa.
“DIRVA“, 6820 Superior Avc., Clcvcland, Ohio
FRANKU N S A V. TRŪST CO., K. Vaišnora, Pittsburgb, Pa.
GENDROLIUS, N., 395 Broadway, So. Bostoip Mass. 
KAZEMEKAS, Ch. K.. 797 Bank St., Watcrbury, Ct. 
MAKAREVIČIUS, K., 95 Liberty St., Ansonia, Ct. 
MOLIS, P., 1730 — 24tH St., Dctroit, Mich.
“NAUJIENOS“,. 1 739 S. Hąlstcd St., Cliicago, III.
RICHMOND TkUŠT 00;, 2701 E. Alleghcny Avė., Philadctphia, Pa. 
RAUKTYTĖ, MISS- J- 123 Millbbry St., V/orccster, Mass.
SEKYS. J., 226 Park St., Hartford, Ct.
SIDABRAS, K.. 875 Cambtidgc St., Cambridge, Mass. 
STULPINAS, V. M., 3255. S. Halsted- St., Chicago-, 1-11. 
MlkOLAlNIS, P., 188 Sands St., Brooklyn, N. Y. 
TREČIOKAS, A. S., 197 Adams St.. Ney/atk, N. J. 
URBSZO, J. J., 187 Oak St., LiitVrcnee, Mass.

f VASILIAUSKAS, J., 814' Bank Su Waterbury, Ct.
“VIENYBĖ“, 193 Grand St., Brookiyn, N. Y.
VArAšIS, A., So 12th « Carso, Ėittburgb, Pa.
WĖISUE, K. j.,< 1128 Washington St., Noęutood-, Mass. 
ZOLP, J. J,, 455*9 S. Paulina St., Chicago, 111.

."ii*nWii. imi '■ mnUhi* [ Į!ii.i»w»>w 

~ '' (f ./z' yU
....... i iiii j

į ?tį, \ i r rTĮLuk;!;.) m , .> „ ■ tin ■į.^L,,1 a

T0;®0 ' netikį, 
kad Amerikos ii,dttiviai butų pamHę savo fiririitij.n kraštų Lietuvą.

Savo ‘meilę savo Tėvynei jiei jąu yra įrodę iitvfijų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja rySius.

Artinantis ‘Naujiems inetains Arrierikos lietuviai tūri progos 
padaryti malonumų savo giminėiĮis Lietuvoje lt prisidėti prie' Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrAatj. Tokia dovana 
savo giminės apdovanoja daugybė Amerikos' lldtdvių.

; GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikinje gąlŲ-^ik Seniausis Lietuvoje laikražtia

“Lietuvos Ūkininką^
vicHįntėljšt demokratiškos minties, tikros šviesos Ir mokslo, skalbėjas.

Savo turinio■•rimtumu, margumu ir Įdomumu “Lietuvės Ukinm- 
: kas” šiandien prafenįda visiis kitus laikraščius; ' r

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams Uk 5 litki, TAIGI- TIK 50 AMERIKONIŠKŲ .ČENTth ,
rtokia pinigu suma pk^iMt niekam nesunku,.reikia tik pafii-

.rengimo; ;/•', • ; •..... , > -k

, KadW 50 čentų t Xie^vėį štostji i '—{ 
Heli pažjstąmi ilt* karių, visi a^lovąndkite

-*«*■
- Jfc

- ... Už SO centu Jus .padar 
įpratinsi fė skaityti' gerą lai 
apsėrtr bfe; laiktyšdĮo!

Dar prie$ Naujus ifretuž 
50 centų ir savo gi mitini- S 
ninkas” mokėstirncaindi i&i

dideli dalyką, nes ne viena lietuvi 
l, ir paskui jauTjie- pagyta nemokės
Įtiit'e i Liętuvtf ^itftuvds Ūkininkui” 

j». j8U "Uętuvoa Uki-

7 Amerikon išsirašyti, rėi« 
irictu 1 <lul.

25

26

28

Kaina
Grupė I. $2.50

J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo- 
kai ............................... ..........
DR. KARALIUS Barbora

Ubryka arba klioštorius ir 
Jėzuitai ...................................
MARIJOS KONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus .........

ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai

$2.50Viso

6

7

Grupe II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ ....................... $1.75
JANULAIČIO Airija .............25

8 S. MATULAIČIO Dvi Kė
lioji į Tolimą Šaurę .........40

DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vei Graikai ir Romanai pri
sidėjo paseumėjimui Gamtos 
mokslų priekyn .....................40

OLSZEWSKIO Pasaka apie
Kantrių Alenų .......  .20

R. J. STEVENŠOS NAK
VYNĖ .......... ...............................35
SOCIALIZMO MINTIES 
Blaivumas .................. $1.00
L1EPUKO Peklos Kančios. 
Dainos ................................  20
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ........................................20
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ....................................... 25

14

45

50

71

73

78

Viso ................................... .. $5.00

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mulių 
Knyga ..... ...,...................... $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) 
A. J-TIS Kaip Žmonės su

Ponais kovojo ................ .
40 FRANK HARRISO Pasako

jimas Apie Jėzų ........ ...
57- J. ABENO Kaip Žmogus

Mąsto
70 KL. d

Liūdi j

21

30

39

9

25

26

.35

URGELIONIS Gludi- 
............................................ 50

Viso L.................................. $2.50

Grupė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mu- . 
zikos sryties .........................
BARBORA UBRYKA ar 
ba Klioštorius ir Jėzuitai .. 
MARIJOS KONOPNIC 
KOS. Pagal Įstatymus ......
P. MERIME. Lokis. Lie 
tuvių legenda ......................

29

30 V. GARSINO. Karės lau-

36

42

48
52
64

kuose ..........................................35
V. KOROLĖNKO Makaro 
Sapnas ...................................... .20
DR. A. J. KARALIAUS 

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium  .r..........'. .20 
S. K. KRUKOWSKIS CBi- 
ųija ........................ ....... ’..........
JOHN M. WORKS Kas yra 
Taip O kas ne Taip? ........
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dierios Perversmas .................

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje
7 Metams $7.00

' ** * ’ '
Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 

pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra
šykite tuojaus ir siųskte savo 

užsakymus,

No.
66

72

7
8

31

38

37

49

53

56

60

.68

84

93

40

41

54

61

93

80

82

22

35

44

76

94

95

96

97

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija ....................... 20
W. SHAKESPEARE’O 
Machbctb ..................................... 75

Viso .......   $5.00

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke- 
lioni į Tolifną Šiaurę ........... 40
A. OLSZEV7SKIO Pasaka 
apie Kantrių Alenų .................55
L. TOLSTOJAUS Pragaro
Atgimimas ..............................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai ......................................... 35
DR. E, LOEB Kultūra ir 
'Spauda  ........................................60
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas .........
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį? .....................................
Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis

už PragaR/ Pavydas .........
KL. JURGELIONIU Pekle- 
matorius ................................. <75
J. KURŽEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras .................   .25
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ........ 35

Viso ................................. $5.05

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
ris Metu, kaina ..................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ............... .....
DR. A. J. KARALIUS Pa- 
čavimasis pas įvairias Tau
tas .......... ..................................
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO Šiaurės Karžy
giai ........................................-
M. GRIGONIO Katriutės
Gintarai .............    .20
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje .............................. 20

Viso

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina .................. $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka ..............45
GYVENIMO VAIZDE
LIAI .............................................50
J. A. FREDRO CONCIL- 
LIUM FACULTATIS ....... 20

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija ........................................25
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ................................. .10
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom. .... .20 
J. GURAUSKIO Šalapuiris 
Komedija ..................................... 20
A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija ........ .25 

V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza ......    35

Viso

.35

$2.50

99

69

$5.00
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Universal State Bank
Statementas Banko Stovio Kovo 25, 1931

Turtas

Atsakomyb

Mano Spaktyva
Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursij į Lietuvą
BIRŽELIO

GREEN MILL
BUOMĄ

ROTTERDAM

Suraikyt

GarsinKitės “NAUJIENOSE

FROM'THEN

ČJOAN BENNeTT

i I

EXT«A 
BlTS, AT 

gmfferenT 
STupioS.

Linijos 
laivu

Seno Petro 
pastabos

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

Tai pirmutine 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

BORN 
1911 - 

PALISADES

200,000.00
250,000.00

39,999.21
104,128.82 

1,052.81 
1,973,140.90

$1,050,253.70
24,858.43

982,275.83
123,039.47

11,475.50
292,155.13
84,263.68

&OON BECAME 
djscooraged / 
BUT;WiTH The 
AKRIVAL OF.
THE TALKIEM -

Undividcd Prof ils
Reserves ................

Unearncd Interest
Deposits ...............

Receivep 
MUCH 

commenT

Rašo Nemunas

WAS * 
CHoSEN 

LEAD 1N****
‘BULLDOG 

DRVhAMPND

949 West 34th Street
Phonc BOULEVARD 1048

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 ir 1679

Homo solus aul 
pas tuos 
viengun-

PLĄYEP IH — 
' DISRACLI *• • 

‘ FLAY'BOY * ’ 
THREE-UVE 

GHOSTS * 
AUO oTHERS — 

FORMERLY MARRiED 
TO 3OHN IMRTlH

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba j kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place
Tel. Republic 7950 •'

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOV1NG 

Local & Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Tarp Chicagos
Lietuvių

S. P. Kazvrell 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

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

W. B. JUČUS
BUČERN6 IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

Savas Pas Sava , c

— sako biznieriai

TO 
HO4LYW00O

--•skirs
Nemunas pri 
k u, kad v i šok i

eis šeimynines 
naują

vilizacijos

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

VAIKAMS parėjus iš mokyklos, duok šios suraiky
tos Green Mill Duonos apteptos su sviestu ir uogo
mis. Lengva prirengti, nereikia raikyti.

Pavalgęs vien tik Green Mill Duonos, busi sotus. 
Juo daugiau vaikai valgys Green Mill Duonos, tuo 
labiau jie bus sveikesni.

Jūsų groserninkas užlaiko Green Mill Duoną. O jei 
dar jis neturi, tai praneškite mums, atvešime

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Sis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue

Tel. GrovehiU 1038

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Loans ..... .................................................
Accrued Interest ........ ........................
U. S. Ggyernmenl and other Bonds 
Banking llouse ................. :.................
Furniture and Fixtures ......................
Cash on hand and due from Banks 
Other Resources ...................................

n ims 
turėjimo produktu 
nas moralis įgudimas 
žastis tam duoda, kaip buvo 
sakyta, ekonomine šeimynų, 
padėtis, > individuališkumas, 
jausminis palaidumas. Reikia 
duoti svarbą, kaipo nemažai 
kaltininkei — prohibicijai. 
Laipsniškai mainantis gyveni
mo sąlygoms sveikes ir lietu
vių moralis įdegimas. Už 50 
metų Chicagos lietuviai bus 
moraliai sveiki kaip gintaras, 
šeimyniniai ryšiai nesutrauko
mi. Palaikykite atmintyje ką 
Nemunas rašo šiandie — už 50 
metų visi pasakysite, kad jo 
buvo gryna teisybe. Chicagos 
lietuviai bus “allright.”

[Acme-P. 13 A. Photo]

MISS LA VERNE STEMM 
išrinkta “Miss Berrien Springs”. 
Stoja kontestan dėl Michigano 
‘‘žiedu Karalienes” karūnos.

Keturi įetkmingiausi Amerikos' lietuvių laikraščiai —i “Naujienos”, “Dirva”, 
«a susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu-

‘ ” 1 prašaĮys visus jūsų 
bagažais. Klaipėdoje pasitiks

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Pastebėtinas reiškinys 
cagos lietuvių gyvenime —■ 
perskyrų daugėjimas. Nors 
tikrų skaitlinių perskyrų ir 
ženybų neturime, bet drąsiai 
galima spėti, kad divorsų yra 
kur-kas daugiau negu apsive- 
dinių. Kur tiktai nepasisuksi 
vien 
niais 
siu

ar ne
, bet Nemtmas 
nusitaręs, 

pažeminimas 
veninio butų už 50 metų, jis 
geriau duosis prikalti prie gė
dos stulpo negu sutiks pavesti 
šeimynos pareigas eiti bent 
kuriam gyvenimo dugno Ty- 

j eteriui bei draugijiniam ni’isi- 
įžengėliui.

VVell, Nemunas visgi laikosi 
1 savo pilazofinių įsitikinimų, 
kad Chicagos lietuvių šeimy- 

išgverimas nėra jų kal
bėt laiki- 

prie-

šeštadienio vakarą, kovo 28 
d. į Lietuvių Auditoriją su
traukė milžinišką minią žmo
nių, ir šį kartą labiau negu ka
da nors pasirodė, kad Lietuvių 
Auditorija lietuviams jau yra 
per maža.

Toje pusantro-tukstantinėj 
minioj matėsi ir daugybė pa
prasčiausių darbo klesos žmo
nių ir įvairių profesionalų bei 
biznierių. Visi susilieję į vie
ną lietuvišką šeimyną laukė ir

klausėsi pVof. Biržiškos kalban 
apie musų brolius lietuvius, ku 
rie kenčia 
priespaudą

šeštadienio vakaro no tik iš 
užsiėmimo, bet ir iš pažiūrų 
lietuviai buvo patapę į vieną: 
matėsi įvairių srovių žmonės, 
net ir bolševikų keletą teko 
matyt, laikėsi tikrai kaip žmo
nės. Pats Leonas Pruseika su 
tikru atsidėjimu išklausė visos 
programos ir ištisos Prof. Bir
žiškos kalbos. Gaila’ gerų žmo
gaus, kad taip greit vėl sugrie- 
šijo: dabar vėl gaus eiti pas 
Bimbą išpažinties.

Dar ir kita žymi ypata nusi
dėjo: Mrs. Za'bukienė pereitą 
penktadienį dainavo sandarječių 
vakarienėj prof. Biržiškai. Ji 
tebėra L. K. M. choro narė ir 
yra viena geriausių daininin
kių. Teko nugirsti, kad bar- 
beriukas G'a’siunas pasiuntęs 
special delivery papei Bimbai, 
klausdamas kas daryti su tais 
dviem eretikais.

Gegužės 10 dieną Bridgeporte 
bus raudonieji atlaidai: susi
rinks “Vilnies” -šėrininkai, ku
rie tuarės išrišti, ar ir ateity 
lietuviai bolševikai turi galvo
ti tik Bimbos ir Amsterio sma- 
genirnis, ar gali ir savo smage- 
nis naudoti.—Senas Petras.

lietuvių kulturėjimą. Jeigu 
priimti mintį kaipo teisingą, 
kad civilizacija yra atsako- 
minga. šeimynos suįrime, tai 
už 50 metų bus ženyboms ski
riami vien prasikaltusio j i 
sunkia bausme. Teisėjas, kad 
siuntus nusikaltėlį kalėjimai!

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

6,1931
Hollandų
Amerikos

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

. * . i <- L savo artimiausio agento dėl
Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 

v . ----- atsikreipti prie Naujienų, kad
butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per- 

_ 2 v ’• — Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

f i, .<
T”' ■■ ii ............

perskyrų ligos, ženybi- 
siinptomais užsikrėtu- 

nevedėlių gana mažai ga
lima pastebėti. Didžiuma di- 
vorsuotų vyrų nustoję vilties 
sukurti naują šeimos gyveni
mą — liekasi amžinu vien
gungiu. Didelis skaičius mote
rų irgi nesiskubina ženytis— 
dedasi bizniukus, veda savis
tovų gyvenimą.

Tiesa, dar jaunuoliai dau
giau šventina šeimyninį gyve
nimą, naturalis dalykas, kad 
uždraustas vaisius visuomet 
yra daugiau branginamas. Pa
gyvenę metus kitus šeimyninį 
gyvenimą — senesniųjų gies
mę pradeda giedoti ir jų pra
mintais takais sekti. Mylinti 
filosofuoti žmonės sako, kad 
priežastis šeimyninio įrimo e- 
santi priežastis lietuvių kultu- 
rėjimo. Nesiimu spręsti kiek 
tame yra teisybės, bet galima 
duoti daugiau svarbos ekono
miniai šeimynų padėčiai, 
noras individualiai gyventi ir 
jausminis ko tai ieškojimas. 
Yra sakoma 
deus aut daemon” - 
kurie myli gyventi 
giu kas nors yra dieviško arba 
velniško. Kai kurie viengun
giai veda pavyzdingą gyveni
mą, o kai kurie liekas gyveni
mo dugno rycieriais.

Bet kaip ten ir butų, že- 
nyba pradeda nustoti kilnios 
reikšmės, praeitų amžių reik
šmės. Tas turbut ne vien Chi- 
cagoje, bet ir kitur ir ne vien 
pas lietuvius, bet ir pas kitus 
musų kaimynus. Kai kurie 
kaltina miesto gyvenimą. Kai 
kurie, kaip minėjau, kaltina

E ARLY YEARS 
SPENT ON 
THE STAGE 
-PLAYED IH 
JTARNEGAN *

-7 f 11 i i> J.!! JJim lįBiMlii!

New Process Baking Co
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

STAR DUST Copyriglrt Midvest Feature Šenrlce^

— ...I 1.1 III

*.•'**■ '' * 
•ąiįsmę žehytis. 
bijb ateities lai

du gn o ry ete
riai eis šeimynines pareigas, 
bučiavos naują gentkartę, o 
mes civilizacijos sūnus .ir 
dukterys turėsime pasitenkin
ti tuo ką mums kiti sutvers, 
nes patiems šeimynines parei
gas eiti už 50 metų bus visai 
“negarbingu” darbu. Ar taip 
bus ar ne, Nemunas tikrai ne
žino, bet Nemtmas yra grtež- 

jėigu ir toks 
šeimyninio gy- 

už

Naujienos
von kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydovai 
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais.
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio 
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

* •

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų ’ arba 
informacijų. — rTV ’ \ *_?_„1

laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuoj aus 
mito sugryžimui

Kreipkitės ypatiškai arba laišku

■ .Kai

■ ‘ •i* v’’* ■
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NAUJIENOS, Chieago, Iii. Trečiadienis, balan. 1, 1931
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NAUJIENOS
rhe Lithuanian Daily New» 

Poblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian New> Pnb. Co.. Ine.

1739 South Haltted Strttt
Tilephona Rootevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00
$7.00
$8.00

Subscription Rateai 
per year in Canada 
per year outside of Chieago 
per year in Chieago 

per copT

Entered as Second Clasa Mattel 
March 7th. 1914. at the Post Office 
of Chieago. III., under the act of March 
Ird 1879

Naujienos eina kasdien, Uikirian: sek
madienius. Leidžia 'Naujienų'* Bendro
se. 1739 So Halsred Su Chieago. UL 
Telefoną* Rooievelt 8500.

Užaiiakymo kainui 
Chieago je — paltą»
Metama__
Pusei metų _________
T rimą mėneeiaau___
Dviem mėnesiam* __
Vienam mėauitoi _______ ,

Chieagoj perėji neliocojuu

Savaitei------------------------- 18c
Mėnesini ——-------- -- --------------- 7.5c

Suvienytose Valstijose. M Chieagoj» 
paltai

Metams--------- *---------- $7.00
Puiei metų --------------- 3,59
Trinu mėnesiams -------- 1.75
Dviem mėnesiams -------- 1,25
Vienam mėnesini ------------  .75

Lietuvon h kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metam* i,...
Pusei metų ~_ _____
T rimą mėnesiams ....
Pinigus reikia siųsti palto Monev 

Orderiu kartu su užsakymų.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

11.90

DARBAI GERĖJA

Federalinis darbo sekretorius, William N. Doak, 
raportavo prezidentui Hooveriui, tik-ką sugrįžusiam į 
Washingtoną, kad biznio atsigavimas, prasidėjęs vasa
rio mėnesį, tęsėsi ir per kovo mėnesį. Tokį pat raportą 
davė ir specialč prezidento komisija nedarbo problemai 
studijuoti. Ji pranešė, kad darbai šiek-tiek pagerėję 
Michigano valstijoje, Naujojoje Anglijoje ir keliuose 
pietiniuose šteituose.

Šitos optimistiškos žinios yra, be abejonės, labai 
malonios publikai. Bet Jungtinių Valstijų valdžiai jos 
turi ypatingo naudingumo: nieko nedariusi iki šidl be
darbių pagelbai, valdžia dabar jausis, kad neverta nie
ko nė pradėt daryt. Tuo gi tarpu nedarbas dar greitai 
nepraeis, ir milionai žmonių kęs vargą.

GERAS ORAS SULIG UŽSAKYMU

Holandijos valdžia pasamdė žmogų, kuris moka 
daryti lietų ir giedrą. Pernai metais tas žmogus (jo 
vardas Veraat) darė^kmingus eksperimentus, gamin
damas lietų: iškilęs aeroplanu į orą, jisai barstydavo 
ledo dulkes j debesis ir, tuo budu atšaldydamas rūką, 
iš kurio susideda debesys, paversdavo jį lietaus lašais.

Dabar p. Veraat darys tokiu pat budu giedrą. Val
džia jam pavedė 15 aeroplanų, ir kiekvieną rytą, kai 
bus apsiniaukęs dangus, jisai stengsis ledo dulkėmis 
priversti debesis “išsilyti”, taip kad paskui per dieną 
butti giedras oras.

Seniaus žmonės tikėdavo, kad lietus tai kokios ten 
nesuprantamos jėgos daromas stebuklas, ir melsdavosi 
Dievui, norėdami turėti tinkamą orą laukams ir ja
vams. Jie nežinojo to paprasto dalyko, kad debesys, iš 
kurių lietus krinta, yra vandens gerai.; Kiek pinigų; 
žmonės yra bereikalingai išmokėję kunigams už šitą 
savo nežinojimą!

TIESA APIE RUSIJA

Komunistai rėkia, kad visi, kurie praneša negerus 
dalykus apie sovietų Rusiją, esą melagiai. Tiesa apie 
Rusiją atrodanti daug gražiau, negu tie prasimanymai, 
kuriuos bolševikų priešai skleidžia apie “proletariato 
tėvynę”; bet buržuazija tiesos nepajkenčianti ir ją sle-

Tikrumoje tečiaus sovietų valdžia daug labiau bi
jo, kad pasaulis nepatirtų tiesos apie jos valdomą šalį, 
negu kas kitas, šituo tikslu ji visiškai panaikino laisvą, 
nuo valdžios nepriklausomą spaudą. Tuo pačiu tikslu 
ji įvedė ir cenzūrą užsienio korespondentų telegra
moms.

Visai neįsileisti svetimų šalių korespondentų butų 
negražu prieš pasaulį, kurį bolševikai taip stengiasi 
sužavėti savo “socialistine kūryba”. Todėl koresponden
tams duodama teisė įvažiuoti, bet jų pranešimai perei
na per cenzoriaus koštuvą, pirma negu jie pasiekia 
užsienį.

Akyvą šito cenzūros veikimo pavyzdį paduoda Chi- 
cagos “Tribūne” korespondentas, Henry Wales. Prieš 
keletą dienų jisai bandė pasiųsti savo laikraščiui ilgą 
telegramą iš Archangelsko srities, į kurią Maskvos, 
diktatoriai gabena pasiturinčius ūkininkus (“kulokus”,), 
atėmę visą jų turtą, miškų kirsti. P. Wales korespon
dencija duoda pasibaisėtiną vaizdą to skurdo, bado ir 
nešvarumo, kuriame tie tremtiniai yra laikomi. Ir cen
zorius atsisakė telegramą praleisti!

Bet p. Wales numanė, kad bolševikų činovninkas 
taip pasielgs, todėl jisai slaptai pasiuntė savo kores-.< 
pondencijos kopiją laišku į Paryžių, o iš tenai .įįi atėjo 
į Chicagą. Kartu su ta korespondencija' jisai nusiuntė 
į Paryžių ir kopijas pirmesnių savo teįegramg, kurias 
cenzorius nebuvo sulaikęs. Palyginus kopijas su tele
gramomis, perėjusiomis per cenzoriaus; rankas, p$ėiro-v 
do, kad cenzorius, jąsias;“taisė”, x f " 
kai kuriuos sakinius’ir net ištisus j

Tai ve, kaip sovietų valdžiai rupi, kad pasaulis ži
notų “tiesą” apie Rusiją!

Musų komunistai, beje, pirma labai gėrėjosi tuo 
“Tribūne” .korespondentu (kol jisai nebuvo suspėjęs 
geriaus susipažinti su sąlygomis Rusijoje ir pranęltį,

kas tenai iš tiesų dedasi) ir patardavo jo aprašymus 
sekti. Dabar jų nuomonė jau, tur-but, pasikeitė.

Bet pamanykite, kokių įdomybių apie gyvenimą 
bolševikų “rojuje” galėtų parašyti ir pasauliui praneš
ti laisvu Hųsijos spauda, kurios korespondentai, gerai 
pažindami vietines sąlygas ir kalbėdami žmonių kalbą, 
galėtų be vertėjų ir palydovų pagelbos rinkti žinias! 
Štai delko Rusijoje nėra spaudos laisvės.

Jeigu pasaulis žinotų iš tiesioginių šaltinių bent 
didesnę dalį to, kas dedasi sovietų krašte, tai Europoje 
ir Amerikoje nebūtų nė pastipusio komunisto!

l. •. ■ i <

Vanduo ir Druska
Patarimas, kad ręįkiia gerti, 

daug vandens, nėra tikslus, 
t— Prie tam tikrų apystovų 
vanduo veikia, kaip nuodai.

Angliakasių susirgimai.
-r. Pnof. J. B. S. Haldane..-*— 
Apsirgimai nuo druskos. — 
Mineralinių druskų nedatek- 
lius ir ligos.

Jeigu nori sveikas būti, tai 
gerk daug vandens. Tokį pa
tarimą mums tenka labai daž
nai girdėti. O tačiau tas pata
rimas kai kuriuose atsitikimuo- v 
sc yra tiesiog kenksmingas* 
Tikrai taip. Manau, kad skai
tytojams bus įdomu žinoti tas 
faktas, jog vandeniu galima už
sinuodyti !

Taip, prie tam tikrų apysto
vų vanduo veikia lyginai taip, 
kaip strichninas ar kokie, kiti 
nuodai.

Kai kurių juros gyvių ląste
les visą laiką maudosi vande
nyj, kurio sudėtis nėra vieno
da. Visai kitas reikalas yra su 
žmogum ir aukštesnės rųšies 
gyvūnais, , kurių ląstelės yra 
maudomos plazmoj kraujo sky
stime. Plazmos sudėtis yra ga
na pastovi.

Kiekvienam yra žinoma, jog 
žmogui yra, reikalingas tam tik
ras maistas. Jeigu maistas yra 
netikęs, tai paprastai žmogaus 
kūnas susilpnėja ir‘■.neturi at
sparos prieš ’ligas atsilaikyti. 
Bet tik paskutiniais keliais me
tais pradėta kreipti dėmesio ir 
reguliavimą vandens ir drus 
kos. Vadinasi, tapo patirta, jog 
ir vandenį gerti reikia su sai
ku.

Kaip jau buvo minėta, prie 
tam tikrų apystovų galima už
sinuodyti vandeniu. Sveikas 
žmogus prie normališkų aplin
kybių gali pašalinti vandenį iš 
savo sistemos beveik taip greit, 
kaip jis jį geria. Žmogus, ku
ris turi inkstų ligą, paprastai 
geria tik tiek vandens, kiek 
yra reikalinga. Kaipo taisyklė, 
ir daktarai jam nepataria daug 
vandens gerti. Bet inkstų vei
kimas gali būti sustabdytas ir 
kitokiomis priemonėmis. Vie
nas Amerikos daktaras tam 
tikros liaukos ekstrakto pagal
ba visiškai sulaikė šlapumo bė
gimą. žmogus, su kuriuo bu
vo daromas tas eksperimentas, 
gėrė vandenį, kaip ir papras
tai. Staiga su juo pasidarė kon
vulsijos. Daktaras įleido į gys
lą 10 nuošimčių druskos skie- 
dinį ir konvulsijos pasiliovė.

Kaip visi žino, kraujas yra 
sūrūs. Kraujo plazma turi tru
putį mažiąu nei vieną nuošim
tį druskos. Kuomet išgeriama 
daug vandens, tai kraujas tam
pa labai atskiestas ir reikalįm 
ga druskos, kad jis vėl pasi
darytų normališkas. Eksperi
mentai su gyvūnais aiškiai pa
rodė, jog santykis taip van
dens jr druskos turi būti pa
laikomas maždaug Vienodas.

^yyulįams duodama per
daug vandens, tai su 4 jais į- 
vykata Jcdnvulsjj os, kąrįos ga-

parjagrafus. p ; > KądeFifop ątsitiąkay nie
kas tikrai negali pasakyti, Ga
limas daiktas, jog nuo van
dens i kai kurįos nervų ląstelės 
įšpurpsta, kaip, pavyzd?iuį> 
sitinka su musų odą, jeigu ji

Manoma, kad tas nervų ląste
lių išpurpimas ir yra konvul
sijų, — o kai kada ir mirties 
— priežastimi.

Yra žinoma daug atsitikimų, 
kur žmonės užsinuodijo nuo 
vandens. Gal karščiausi vieta 
Anglijoj randasi netoli Sal- 
fordo. Tai anglies kasyklos, ku
rių gilumas siekia beveik vie
ną mylią. Angliakasiai dėvi ba
tus su ilgais aulais. Jie tiek 
prakaituoja, kad tenka iš batų 
prakaitą išpilti. Vienas anglia- 
kasis per dieną neteko aštuo
niolikos svarų. Tas prakaitas 
turėjo apie, vieną unciją drus
kos, — du kartu daugiau, ne
gu žmogus paprastai suvalgo 
per dieną. Instinktyviai anglia
kasiai valgė sūdytus lašinius, 
gėrė alų su druska, ir tuo bil
du padengdavo druskos neda- 
teklių.

Buvo nustatyta, kad laike 
darbo angliakasis neprivalo iš
gerti daugiau nei vieną kvor
tą vandens. Viskas buvo ge
rai, kol to patvarkymo darbi
ninkai prisilaikė. Tačiau tai la
bai sunku, — žmogus, kuris 
laike darbo išprakaituoja apie 
du galionu prakaito, jaučia ne
įmanomą troškulį, i Susilaikyti 
nuo vandens gėrimo jam pa
sidaro beveik negalima. Todėl 
daugely] atsitikimų nustatyta 
taisyklė buvo sulaužyta,,.—- an
gliakasiai ' išgerdavo daugiau 
nei po vieną kvortą vandens. 
Ir beveik visuomet jie apsirg- 
davo: viduriuose, nugaroj ar 
kitose kimo dalyse pasireikš- • A
davo neįmanomas skausmas.

Tapo pakviestas tuos anglia
kasių susirgli^y^.v tirti vienas 
žymiausių pasaulio biochemi
kų, prof. J. B. S. Haldane. Jis 
surado, kad geriausias vaistas 
tokiuose atsitikimuose yra ger
ti . vandenį maždaug tokio pat 
surumo, kaip prakaitas. Pa
prastai toks vanduo žmogui 
yra labai nemalonus gerti. Bet 
ištroškę angliakasiai jį gėrė 
tiesiog kvortomis ir reikala
vo daugiau. Ir nežiūrint to, 
kaip daug jie to vandens gė
rė, susirgimų daugiau nebebu
vo. Nuo to laiko tose kasyklo
se darbininkams duodama ger
ti vien tik sūrūs vanduo.

Prof. Haldane. sako,, jog pa
našių susirgimų įvyksta plie
no liejyklose, stiklo fabrikuo
se ir kitur, kur darbininkams 
tenka labai daug prakaituoti. 
Darbininkai nuo tokių' susirgi
mų galėtų lengvai apsisaugoti, 
jeigu jie gertų sūrų vandenį, 
kaip dabar daro Anglijos ang-' 
pakasiai.

žmogus, kuris suvalgo apie 
unciją druskos, 
prastą troškulį.

jaučia nepa- 
Jeigu jis tą 

troškulį "patenkina gerdamas 
vandenį, tai nuo druskos ir iš
gerto vandens pasiliuosuoja iš 
lengvo. Dalis vandens susime
ta po oda apie akis ir kulnis. 
Tokiame ątvėjyj kulnis ištin
sta ir paakiai atrodo išparpę. 
Tam tikruose; inkstų pakriki
mo atsitikimuose sistema ne
gali tįnkamai nuo druskos per- 
$il$įo pdsiįįiųęšųoti.; Ligpfus gę-

tiems' tą liga ̂ Žnionėmš'1. reikia 
kiek galima mažįau druskos 
valgyti.
^ Pravartu ‘čia bus pažymėti, 

____ __ f „ . kad žmogaus kunui yra iteika- 
.ilgiai išbūna ’ vandenyj, lingos įvairios ryšies drušk^-

• ■ y. v .. . • I
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Mis Gussie Leder 
išrinkta “Miss Bridgman”. Sie
kia laimėti Michigano Pavasa
rio Švenčių “žiedų Karalienės” 
karūną.

Jeigu maiste tų druskų truk- 
stai, tai žmogus apserga. Pa
sitaiko, kad vaikai jaučia di
delį skausmą, kuomet negauna 
pakankamai kalkių druskos. 
Kuomet sergančiam duodama 
tos druskos, taį skausmas tuoj 
praeina.

Biochemija dar tebėra 
jaunutis mokslas, kuris 
tyj vaidins labai svarbią
Kuomet biochemikai daugiau 
patirs apie įvairius cheminius 
junginius, kurie, randasi musų 
kūne, tai labai galima, kad tuo 
pačiu jie kuras ir daugelio li
gų priežastį. —* K. A.

visai 
atei- 
rolę.

'griovikai
Rašo D r. A. Mon tvidas

Pas mus perdaug kalbama

sritis dar neturi, giriami la
biau už tikrus artistus. Pavy
das, vieno kitam kenkimas, 
vienas kito nepagerbimas ir 
netoleravimas musų tautoj dar 
gana stiprus. Kol buvo vedama 
aštri kritika prieš nekultūrin
gumą, Amerikos lietuviai pra
dėję buvo stebėtinai sparčiai 
šviestis. Dabar vėl gerokai ap
tingo.

Mes lietuviai turime poten- 
cijalės jėgos viską padaryti, 
patobulinti ir visko atsiekti, 
tik daugelį dalykų dar turėsi
me sugriauti. Griovikai mums 
yra nemažiau reikalingi, negu 
kurybininkai. Tūli kurybinin- 
kai kuria tokius nonsensiškus 
ir idiotiškus dalykus, kurie yra 
verti umaus griovimo. Kaip 
griaujant, taip ir kuriant gera 
yra turėti išmintingus ir drą
sius kritikus. Kritika yra į- 
rankis visko patobulinimui ir 
negerumų prašalinimui. Jos bi
jo tik tie, kurių tvariniai tik 
tamsoj išrodo geri.

Pas mus perdaug kalbama ir 
rašorna apie kurybinjnkus, kon
struktyvius darbus ir niekina
ma destrukcija* ir kritika. Tie
sa, kvąilos ir piktais norais pa
grįstos polemikos pas mus yra 
buvę perdaug, vienok drąsios 
kritikos visuomet stokavo ir 
stokuoją.

Ardymo arba destrukcijos 
darbas ' Amerikoj. lietuviams 
buvo ir yra neapsakomai reika
lingas. Atvyko jie pilni prieta
rų, burtų, sur? daugeli u 'keistų 
ir kenksmingų- papročių, klai
dingų ir kvailų supratimų. 
Siauraprotybė, tamsumas, kon
servatizmas, provincionalizmas, 
egojizmas buvo musų žmonių 
ypatybe, šitą viską reikėjo kam 
nors ardyti. ?Kiek nors tauti
niai atbudinti, jie ėmė garbin
ti kunigaikščius, karžygius. 
Pradėję organizuotis,- kure 
draugijas karčemų užpakaliuo
se be jokio apsvarstymo apie 
jų ateitį. Pradėję leisti laik
raščius ir knygas išleido nema
ža tikro.’ šlamšto. Pažvelgkite 
kad’ ir dabar į lietuvių . laik
raščius, kurie, jau gerokai pa- 
tofculėj o: ar maža ten pasiko- 
liojimų, Šmeižtų, ar maža vai
kiškai skystų pranešimų iš .ko
lonijų? Aprašomi grybavimai, 
automobiliais pasivažinėj imai, 
vaišės pas draugus, busimi pa- 
rengimęliai garbinami per die
nų dienas; apie vaikus baigu
sius pradinę mokyklą rašoma, 
ir dar kaipo apie kokius geni
jus; nusipirko žmogus namelį, 
automobilių ar kokį kitą daik- 
tą, ir čia korespondencijos; į- 

w 
zącijos mitingas, kuriame nie
ko. publikai įdomaus nenutar
ta ir nepadaryta, vienok piski- 
narna į laikraščius. Amatoriai 
dramoj, dainavime, ir muzikoj, 

;.kurie net nuovokos apie1 šitas

ANUPRAS

-------------- -—r
buvo pažinti. Jis keikė susiinęs- 
damas visą dvasiški ją ir j y 
biznį.

Praėjo kiek laiko ir Anu
pras nuo to skaudaus smūgio 
kiek atsipeikėjo. Jis pusėtinai 
atšalo nuo tikėjimo ir degė ne
apykanta link dvasiškijos. Ta 
neapykanta jis parodydavo prie 
kiekvienos progos, nesidrovėda- 
mos nei moterų.

Paliovė Anupras dirbos; o 
šavo rupesnius ėmė stikliuke 
skandinti. Gėrė bet mielaširdy- 
stės, o pasigėręs skandalijosi, 
triukšmavo. Sutaupytus pini
gus greit praūžė. Suskurdo, su
vargo ir begeriamas ką tik iš 
proto, neišsikraustė. Visai nu
puolė doriškai.

Toks gyvenimas greit pakir
to sveikatą. Ir Anupras mirė 
keikdamas kunigus ir tikėda
mas Dievu...

Anupro Maksimo gyvenimo 
pradžia buvo tokia pat, kaip ir 
visų: gimė, augo, mažas buvo 
ir jaunas buvo, kol užaugo. 
Gyveno Jūžintų valsčiuj, turė
jo didelį ir gerą ūkį, vedė gra
žią ir mylimą žmoną, su ku
ria pavyzdingai gyveno. Link
smai ir meiliai begyvenant, šei
ma. padidėjo trimis nariais. Jo 
du jaunesni broliai paaugo vy
rais.

Vienas rupesnis kamuoja mu
sų Anuprą: kaip sudaryti bro
liams pasogą ir išlaikyti ūkį 
Čielybėj. Nutaria vykti į Ame
riką. Tai buvo dar senais caro 
laikais.

Nutarta, padaryta. Atvyko 
Anupras Amerikon ir sustojo 
Chicagoj. Tuoj gavo darbo mie
lių dirbtuvėj. Ne kiekvienas 
ten gali - dalaikyti, — darbas 
neįmanomai sunkus, bet už tai 
ne blogai ir moka. Musų Anup
ras nutarė laikytis.

Padirbęs trejetą metų, jis 
sutaupė ketvertą tūkstančių 
dolerių ir grįžo į .tėvynę. Pir
miausia jis nutarė brolius ap
rūpinti. Vienam broliui nupir
ko ūkį už tris tūkstančius do
lerių, o kitą brolį leidžia uz- 
kuron su pora tūkstančių da
lies. Čia jau vieno tūkstančio 
pritruko: reikėjo porą tūk
stančių pasiskolinti.

Džiaugiasi Anupras, kad sa
vo brolius aprūpino ir paliko 
tėvų ukyj pilnu šeimininku ir 
savininku. Taip begyvenant ir 
besidarbuojant padidėjo šeima 
dar vienu nariu. Bet neilgam: 
kaip yra sakoma, Dievas da
vė, Dievas ir vėl atėmė.

Buvo smagu ir linksma gy* 
venti, bet vis ta- dviejų tūk
stančių rublių padaryta skola 
nedavė fainybės. Anupras nu
sprendžia dar kartą vykti į 
Ameriką ir uždirbti pinigų 
skolai atmokėti. Atvykęs Ame
rikon, gavo senąjį darbą ir be
matant atsiteisė su skolinin
kais. Pradėjo jis svajoti apie 
vykimą Lietuvon. Bet kaip tik 
tuo laiku prasidėjo pasaulinis 
karas. Pasiliko Anupras ant 
vietos ir nekąntriai lauke karo 
pabaigos. .

Laukti teko gana ilgai. Vi
soks susižinojimas su namiš
kiais nutruko. Anuprą tai la
bai kankino: jis vis rūpinosi 
.savo šeimoš likimu.

Ant galo,
Susilaukė iš Lietuvos ir Anu
pras žinių. Bet tos žinios bu
vo labai nemalonios: jis paty
rė, kad jo šeima padidėjo dar 

gimė dvynu-

pasibaigė karas.

Kiek teko patirti, tolimesnė 
šeimos grioviko raida buvusi 
tokia: tas dūšių ganytojas (taip 
bent pasakojama) pasirašęs 
mirties dekretą dėl sušaudymo 
socialdemokrato Smulskio ir 
vieno mokytojo. Abu liko nu
galabyti. Vėliau, sakoma, tas 
dvasiškis buvo rastas Rokiškio 
miške išsmaluotas, plunksno
mis apibertas ir prie medžio 
pririštas. Jį esą eigulis užti
kęs ir paliuosavęs. Kas paskui 
su juo atsitiko, — nežinau, 
žinau tik tiek, kad daugelis 
jį laiko Anupro nelaimės kal
tininku... — Miškas.

NAUJAS numeris “Ko
vos” No. 5 atėjo. Kaina 10 
centų. Galima gauti “Nau
jienose”.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai . pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

5 C“

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina it labai pagd- 
binga knygelė tiems, ku- 
t^. ?.°9 tapn Šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
*pie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika- 

, linga prie ėmimo cgga-
Jtteno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTĄI 

naujienos
1 % UaUted st.

dviepa nariais, 
kai. Bet Dievas tik parodė ir 
vėl pasiėmė.

Tačiau šeimos laimė tapo su- 
gęįaute. {Viso to kaltininku 
vo jUl'riahlas ’ vietos V du ^ių 1 
nytojas. Anupras buvo 
betas ir karštai tikintis žmo
gus, 
tai jo 
Įvyko 
maina,

Kai gavo tą pranešimą 
visi poteriai susimaišė 
su juo didžiausia per- 
— tiesiog sunku j j be-

Siųskite money orderį arba krasos 
ženklelius.

“N-nose”



So. Englewood
Dalinas patarimas moterims, 

kad vykdamas į didmiestį nu
sikirpti] nagus, nes turėdamos 
ilgus nagus užkliūva šilkus, o 
šilkai peršvelnus dalykas—pri
kimba. Dalykas tame: dvi po
niutės sumanė pavažinėti gat- 
vekariu ir pakvėpuoti tyru oru 
ir ta proga* aplankyti didmies
tį, kur galima butų pamatyti 
ir pasipirkti šiokių tokių daly
kėlių. Poniutės be to sumanė 
pabandyti pirktis be Dėdės 
Šamo popiergalių; na tai Ša
mas užsirūstino, poniutes pa
siuntė į alyvų darželį, o po 
nakties ant ryto meto pašaukė 
į Juozapato pakalnę ant sūdo, 
kur tapo nubaustos ir išbartos. 
Patartina poniutėms neteršti 
lietuvių vardo, ir savo taip jau.

... u ■■ ...■■n' jii..i»«iAi|I»ii« ■ jii imm i minu.........

Tarybų, tai jaunas advokatas 
Louis Kjzas, labai tinkantis tą 
vietą užimti. Turėsime apsvars
tyti kaip pravaryti nors vieną 
savų tautos atstovą.

Kaip girdėti, eina gandai, 
kad Mokyklų Taryba daug pi
nigų eikvoja suktiems daly
kams ir dar žada daugiau leis
ti, musų taksų mokėtojams rei
kia žinoti, kur jų pinigai yra 
leidžiami. Todėl kas gyvas ap
silankykite į susirinkimą pas
kirtu laiku, kad galėtume iš 
kalno viską aptarti.

—A. Tumavičia

So. Englewoodiečiai negali 
nurimti vietoje, šaukia viso
kius susirinkimus ir negali su
galvoti, kaip trys ir pusė tau
tininko gali vietines draugijė
les prijugti prie SLA. Tai iš
eitų, kad pasenusius narius 
reiks išstumti iš draugijų, nes 
SLA. turi amžiaus nuostatus, o 
musų draugijose yra gana daug 
senų žmonių. Todėl nariai tos 
mielaširdystės nenori. Pamaty
sim, kas bus.

Brighton Park
Gediminas Statybos ir Pas

kolų Bendrovė paprastai užbai
gia apyvartos metus Kovo 31 
dieną, o Balandžio 1 dieną pra
deda naujus metus. Taip ir šie 
metai bus kaip ir kiekvieni.

Balandžio 1 d. 1931, trečia
dienį atsidaro nauja 69ta Tau
pymo Serija. Kurie nori pradė
ti naujas knigutes dėl taupy
mo savo centų, tai dabar yra 
geriausia proga pradėti. Bend
rovės Raštine atdara yra kas 
dieną, antrašas 4425 So. Fair- 
field Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečiadienio vaka
rais.

—— --------------—1 . -

Announceris reikia - pagirti; 
kalba labai aiškiai ir drąsiai, ne 
mikčiodamas; p čiapas rodo 
progreso dainavime, panefes 
Ona ir EĮepa dainuoja labai 
sutartinai ir gražiai. /

Antras pusvalandis Marijoną 
dienraščio “Draugo”— Bažny
tinės giesmės, ir pamokslai. Tų 
kritikuoti “nevalia”, o pagirti 
nėra ko, nes kunigų pamokslai 
visada vienoki, mat vieni tik 
Romos tikintieji bus “išganyti” 
o kitų visų religijų ir bedievių 
pasekėjai galės eiti sau kur tai 
“smalos virti.” Na, tiek to su 
jais, bile’ dar gyvus į ugnį ne
meta.

Stotis W.C.HJ. nuo 3jų iki 
4 valandos. Programas susidė
jo iš giesmių ii’ kalbų: p. Be- 
neckas pusėtinai paakejo kleri
kalus ir šiaip Biblijos studen
tų priešus. Programas bažny
tinis ir kaipo apie tokį nėra 
ko daug kalbėti arba rašyti. 
Palieku tą, darba kunigams ir 
jų tarnams, tegul kalba bile tik 
lietuviškai.

Malonu butų, kad ir daugiau 
lietuvių biznierių duotų lietu
viškus programas.

—Juozas.

reikia pagirti
t

• ‘ . .
books of tfre company ag tnistees, 
hold stbck and seėuriues in a capacity 
other than that of a.bona jfide ownerj 
and this affiant has no reason to 
believe that ftny other person, asso« 
ciation, oje Corporation has any in- 
terest direct or .lndirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

5. That the avėrage number of co- 
pies of eaeh issue of this publication 
sold or distributed, through the mąils 
oi? otheiMsė, to paid subsetibers 
during the sjatf month preceding the 
date shown above is 38,143.

Maria Jiirgėlonis, c 
Business Manager.

Sworn to and subscribed beforc me 
this 31st day of Marich 1931.
Michael J. Tananevicz, Notary Public 

(My coiųmission cxpires Jan. 15, 
1935). 4

Grabeliai Lietuviai Gydytojai

Garsinkite^ “N-nose”
. ■ f. • : ■ •

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Oovaųai 

Turiu automobiliui visokiem! reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia- 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 8. 49 Court, Cicero, UI.
Tel Cicero 5927

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuve- 

visose miesto ir
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, Ilk

Tel. Victory 1115

Lietuvės Akušerės

Re* 6600 South Artestan Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 

valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. Tel. Kenwood 5107

Ofiso

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

2400 IV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Įvairus Gydytojai
Ws*,i»**i^*'**,m^***^*i»*’«*»<wW»***'«******i*“*,****^^w**'

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office |724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island 'e.

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

Rei. Pbone Fairfax 6353

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yard» 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦ 63* South Ashland Avenae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl ntto 10 iki 12 
Rez Telephone Plaza 3 202

Pasikalbėjus su vienu Mask
vos geraširdžiu, jis nusiskun
dė, kad nuomotojai (rendau- 
ninkai) jam nustojo mokėti 
rendas. Paklausiau, ar tie ren- 
dauninkai dirba? Jis atsakė, 
kad ne. Tai kaip tamsta nori 
iš jų gauti užmokėsiu, jei jie ne
dirba. Tavorščius atrėžė, tai 
kas man, girdi, išmesiu lauk ir 
gana. Tai darbininkų “užtarė
jai”.

Musų kademų laikraštis 
‘Draugas” basiai mėgsta girtis, 
net per orų leidžia garų,, kad 
“Draugą.” skaitant žmogus į- 
gaunąs daugiau kultūros! ži
noma, tiek medinių galvų “kul- 
turnešiai” visuomet užmiršta 
pasakyti, kokios tos “kultū
ros”. “Draugą” skaitydamas 
gali sužinoti visų šventųjų gi
mimo ir mirimo datas, bet dau
giau veltui norėtum ten ko iš
mokti.

Vietiniai lietuviai dabar yra 
labai susidomėję miesto gaspa- 
doriaus rinkimais. Kadangi 
dauguma lietuvių pritaria Re- 
publikonų Partijai tai ir dabar 
girdėti daugiausia kalbant apie 
“didiji Vilimą”, nors ir p. “To- 
ny” žmonės nėra priešingi, bet 
išrodo daugiau už “Big Bill.”

Kiti visi reikalai eina po se
novei. Velykos ne visiems bus 
linksmos, nes daug žmonių yra 
be. darbo, kiti labai mažai dir
ba; yra daug ir tokių, kur iš 
vienu namu ir po 5 ir 6 dirba. 
Tie, žinoma, blogumo nemato, 
bet daug randasi, kur nei vie
nas nedirba; tiems tai, žinoma, 
jau sunku ir savo, ir šeimynos 
griešnus kimus išmaitinti ir 
nuo šalčio pridengti.

—Juozas

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos;

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avė.

Netoli 46r.b St. Chicago. TD

So. 
for

and

Lietuvių Radio 
Valanda

Chieagos politikieriai, kol 
tampa išrinkti į ofisus, norėda
mi gauti šiltas vietas prikalba 
žmonėms, kokie jie esą geri 
žmonių užtarėjai, bet kai tik 
tas vietas gauna, taip greit 
užmiršta savo pažadus ir savo 
rėmėjus. Negana to, tuos pa
čius dolerius, kuriuos paskui 
rinkėjai sumoka, taip nulaižo, 
kad darbo žmogui jų nebelieka 
net pačiupinėti.

—Jūsų Reporteris.

Cicero
Pagerinimo KHubo 

Susirinkimas

Gerbiamieji šios kolonijos 
taksų mokėtojai, malonėkite 
visi apsilankyti šį vakarą, ba
landžio 1 d., 7:30 vai. i Lukš- 
tienes svetainę, 1500 So. 49 
Avė., Cicero, į Lietuvių Page
rinimo politinio kliubo susirin
kimą.

Šis susirinkimas bus labai 
svarbus, bus svarstoma apie 
taksus, kurių šiuo laiku gavo
me visu ketvirtdaliu daugiau 
kaip pereitą metą. Bus svarsto
ma apie vandenį. Kliubų tary
bos valdyba atsilankys ir pa
aiškins, ką teismas nusprendė 
kpvo J L dieną. Taip gi- muęų 
atstovai kliubų tarybos - iš
duos raportus; ką jie. veikė ir 
bus svarstoma apie'rinkimus, 
kurie įvyks balandžio 7 d. ir 
balandžio 11 d.

Yra ir musų kliubietis pas
tatytas r ant tikieto į Mokyklų

Sekmadienį, Kovo 29 d. 1931, 
pasitaikė tai kad visą dieną bu
vau namie, tai ir turėjau pro
gos klausytis, iš Radio bent 3 
valandas lietuviškų dainų, kal
bų ir muzikos. Taigi prie tos 
progos noriu pareikšti savo 
pastabas.

Malonu yra klausytis lietu
viškų dainų ir muzikos, kad ir 
24 valandas netik 3 valandas 
kaip buvo Sekmadienį; ir ne
žiūrint kas dainuoja, bile tik 
gražiai.

Stotis W.C.F.L. p. J. Budri- 
ko valanda nuo 1-os iki 2-jų: 
dainos, muzika ir vėl dainos; 
gražiausiai dainuoja p.p. J. Ol
šauskas ir St. Rimkus; man jų 
duetai geriau patinka, nekaip 
p. Vanagaičio su p. Olšauku. 
Stasio Rimkaus su Olšausku 
duetų malonu yra klausytis; 
geistina butų, kad jie ko daib 
gi aus i a dainuotų. P. Budriko 
visas programas buvo labai 
gražus; gaila tik tai, kad pt-a- 
i ošėjas (Annouceris) kalba la
bai prastai, išrodo kad jis bu
tų bėgęs bent kelias mylias 
prieš pradėsiant kalbėti, lyg 
butu pridusęs nusigandęs, pats 
nesugraibo ka reikia sakyti bet 
iš dailės pusės Budriko prog
ramas reikia pagirti ir “bus- 
iness’ žvilgsniu patartina lie
tuviams remti tas įstaigas, ku
rios nesigaili lėšų ir triūso 
skleisti lietuvių dainas per Ra
dio.

Stotis į ’people^
Furniture Kompanija ‘ riupl 2jįt
iki 2:30 valandų. Stotis galin
ga, balsą aiškiai paduoda; dai
nuoja p. Pociaus vyrų Choras, 
bet kaž kodėl labai ūžia, Žodžių 
suprasti visai nėra galima; 
kaž ko trūksta dainininkams.

STATEMENT OF THE OWNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULĄ. 
TION, inc., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

Newš published daily at 1789 
Halsted St., Chicago, Illinois 
Aprit 1. 1931.
State of Illinois j ' 
County of Cook iss*

Before me, a Notary Public in
for the State and county aforesaid, 
personally aĮfpeared Maria Jurgelonis, 
who, having been , dūly sworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
she is the Business Manager of the 
Lithuanian Daily News “Naujienos" 
and that the follovving is, to the best 
of her knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date showing 
in the above caption, reąuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the, publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., - Chicago,' III.

Managing Editor Jįone.. ,
Business Manager Maria Jurgelo7 

nis, 1739 S. Halsted St., Chicagoi 
Illinois.

2. That the owners are: Lithuanian 
News Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gugis, Nora Gugis, 
T. Rypkevicz, A. Zyinont, P. Gri
gaitis, P. Millcr, C. August, J. Moc
kus, J. Mickevičius, ’ J.. Jasulevicius, 
V. Rushinskas, P. Galskis, all of 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and Other security hold- 
eYs owning or holding 1 per cent oi 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are Lith
uanian News Building and Loan 
Ass’n, 1739 . S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockhoJdertf and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases wherė the stockholder or secu
rity appears upon the books of tho 
compahy as trustee or in any other 
fiduciary yelation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two pąragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the čir- 
cumstances and conditions under 
which stockholders and security hol- 
ders who do not appear upon the

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonai

Cicero 3724

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui ‘sky
rių. d

3307 Auburn Avė.
CHICAČO. ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 WeSt 18tft Street

Td CaMl 3161

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 14 Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

9252

prie 
duodu 
eleetrie

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRŪfflL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Ofiso telefoną. virglnia 0080 
Bez:. Tel Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue _ \
8 vakaro. Nedčltom’ nuo 10 ild 12 die

ta. Namu ofisą. Nortb Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

Valandos H ryto Iki 1 po pietų. 2 IJd 4 Ir 
‘ Iki r .................... ‘ " -6

AkiiĮ Gydytojai

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Rezidencija Tel M:dway 5512 ii 
' Wilmett* 195

Ralph C. CuplerMJ).
CHIRURGAS

Oafdey tf 24 St Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ii Ketvergais 

1 iki 8 vai vak., Utarninkais ir 
Petnvčiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Vicrory 6891) 
Re?. Tel Drerel 0101

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chuuryas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 31 tb Street

Valandos: l—3 po pietų.
Nedėliomis ir šventad 10—12 dieną

7—8 <ak

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
i“ ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
6238 S. Halsted St. 
,Tel. Victory 4088

Simon M. Skudas
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didele, 
graži koplyčia dykai.

• 718 W. 18 St.
ei. Roosevelt 7532 
CHICAGO, ILL.

1 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
*■ DYKAI DEL ŠERMENŲ

a.4

ir

AT'

■ ii &

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 

. pą|a^hkviixią, $ Įmomej;>jis lyra*; laĮjiaitišiai į rcikalįngaS.^ 

J. F. EUDEIKIS & 00.
. JŪSŲ GraborįAi.

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermi tage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir. 1742. . . ■ <

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių . 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 SU NAUJU IŠRADIMU. 
tiaugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Phone C anai 2118 
Valandos: 6—8 .vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
• Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis 
e Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valaądos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Ncdėliomis nuo 10 iki 12.
8

l r

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
' Žvairas-krcivas akis išgy- 

dau ir akinius' pritaikau 
4654 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3 294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakar#

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

.Tel. Kenwodd 5f07
VALANDOS:

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio.

Pbone Canal 6222

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

VąL: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mąpletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

f VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

7 iki 9 vakare
ir Subatoi rak 

ir Pelnyčio* vak

Valandos 
Olis—Utarn.. Ketv.
Vasalle—Pan.. Ser.

J. P. VVAITCHES
Lietuvis Advokatas

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marshali Drug store, arti 47 St.

■M-.— I sumi.imi.'i.ii nb I MH iliUJl ■<   

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 
Ofiso valanda 2 iki 4, 7 iki 

Nedelioj pagal sutartį

2330 
9

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
.. ■ Iš. RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \8th St., tietoli Morgan

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 1Ž vai. ryte, lauo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8i30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo (0 ild' 12 f," dienų 

Pfcfone Mid^y 72680^

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
% Delel Riinkln laikų kalno! nupiginto* _

Sidabro Piningai ........... .  $2.00
Parceliano' Piningai 
AuksinSi Cr«wDi _ 
Bridge1---------------J.
Plato! ___ _  . . .... F40.00 

Traukimai be «kau»uio

. 2.00
TW.W~nF danJį

■ ■ * u i au«B.

TeL

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų PulĮ 6377 
Miesto ofise pagal snurtj

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavttt S t.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
•ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Nashington St. 

Cor. Washingcon and Clark Su. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Td. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordett) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 2117
Telephone Randolpb 6727

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte.. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS.

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

Tek Prospect 8525

Paul M. Adomaitis 
Advokatai 

Ofisai vidurmiertyjt 
Room 2414 

One Nortb La Salia Bldtp. 
One Nortb La Saite St.

(Cor. La Šalie and < Madiion Sti.) 
Ofiso Tel State 2704: 4412

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. AMuid Am. 
Td. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. RocktveU St, TcL Republic 9723,
•J'.'



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Teisinas pripažino 
Socialistų sąrašų

Socialistai, reikalui esant, 
reikalaus injunkcijos

Circuit teisėjas Thomas Tay- 
lor pereitą antradienį nuspren
dė, kad rinkimų tarybos (board 
of eleetions) komisionieriai tu
ri įtraukti į rinkimų sąrašus 
šalę Demokratų ir Rcpublikonų 
dar tris partijas balandžio 7 d. 
balsavimams.

Tos partijos yra Socialistų 
Partija, Beter Government ir 
American National partijos.

Teisėjas tačiau atidėjo galu
tiną deciziją kitai dienai, tuo 
leisdamas buvusiam gubernato
riui, Edward Dune, dabar rin
kimų tarybos advokatui, pakel
ti objekciją dėl teknikos pru> 
monių.

Gali panaikinti rinkimus
Tuo tarpu Supcrior Courte 

teisėjas Robert E. Gentzel iš
klausys peticiją dėl injunkcijos 
(indžionkšino), kuria butų už
drausta rinkimų tarybai dalin
ti balotus, ant .kurių nebus So
cialistų kandidato. Ta peticija 
paduota su tikslu, kad teisė
jo Taylor nusprendimas nebū
tų atmainytas.

Tų dviejų teismų akcija gre
sia rinkimų tarybai panaikini
mu balotų ir naujomis išlaido
mis; negana to, dar gali būti 
užprotestuotas pačių rinkimų 
legališkumas, kadangi išsiaiški
no, kad rinkimų taryba išbrau
kė Socialistų kandidatą niekuo 
nepasiremdama, vien tik dėlto, 
kad vienų Republikonų ir De
mokratų kandidatai tebūtų bal
suojami.

Didžioji dalis balotų su vienų 
tik Republikonų ir Demokratų 
kandidatais jau išdalinta bal
savimų komisijoms. Jei tik teį- 
cėja's Gentzel pripažins Socia
listų indžionkšeną, tai rinkimų 
taryba turės sunaikinti visus 
ligi šiol atspaustus ir išdalintus 
balotus ir gaus spausdinti nau
jus, įtraukiant Socialistų ir ki
tų dviejų partijų kandidatus, 
šiaip ar taip, Demokratai . su 
Republikonais vieni vargiai ga
lės eiti | rinkimus. Jei Socia
listų kandidatas nebūtų padė
tas į baliotus, tai kaip Dune iš
sireiškė, majoro rinkimai gali 
būti neteisėti, nes Socialistai 
galės ir po rinkimų bylą tęsti.

Iš politikos lauko
- - - ..... I >-• »*

Už kokį kandidatą privalome 
; balsuoti j majorus?

? Dabartiniu laiku Chicagos 
lietuviai gyvai susidomėjo klau
simu, už kokį kandidatą į ma
jorus geriau balsuoti, arba ku
rios partijos kandidatas butų 
geresnis ir geriau tvarkytų Chi
cagos miesto reikalus.

. Esamieji kandidatai, už ku
riuos turėsime balsuoti balan
džio 7 d., yra gerai žinomi. Rę-
.... -....................................i...................... ............ ... ......

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel/ Kedzie 8903 .

3514-16 Rooievelt Rd 
arti St. Loais Avė. 
CHICAGO. ILL.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš ____ Seno Krajaus
GYDO TISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

fh»IURINT KAIP UtSISENKJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, lakatų ir puslls, utnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerkles skaudijimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu Hti negalėjo jus iigydyti, ateikite Čia ir persftilnAnldte, kų 
jis jums gali padaryti Praktikuoju per daugel} metų ir ižgydl 
ts katančius ligonių. Patarimu dykai OFISO VALANDOS i Kašdit 
nuo 10 ryta iki l vaL ir nuo 5-8 rak. NecSUostia nuo 10 'tyt, iki I v.

l 1 ' p i’’/''< T
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publikonas išbuvo jau suvirs 
dešimtį metų majoru ir turėjo 
progos įvykdyti gyvenimą n vi
sas tas malones, kurias jis da
bar prižada Chicagos piliečiams. 
Vietoj to viso jis pravedė Chi
cagos miestą kuo ne prie bank
roto ir atrodo, kad ateityje tu
rės valstijos legislatura ateiti ir 
sutvąrkyti miesto reikalus.

Demokratas taipgi išbuvo pu
sėtiną laiką County Board pre
zidentu irgi turėjo gerų progų 
nors dalelę savo stebuklų paro
dyti, bet nieko naujo nenuvei
kė, ir galima drąsiai sakyti, 
kad nieko ir nebenuveiks, taip 
kad darbo žmonių reikalai pa
siliks stumiami užpakalin kaip 
ir iki šiol kad buvo. Kuo dau
giau tas dvi partijas remiame, 
tuo blogiau jaučiame.

Draugai ir draugės, kodėl ne
balsuoti už Socialistų sąrašą, 
ypatingai dabar kada ir mums 
lietuviams atgijo LSS, kurią 
buvo bolševikai suskaldę. Jei 
butume turėję nesudraskytą 
Socialistų Partiją, beabejo, bu
tume beturį kelioliką vietų val
džioj. Bet priežodis sako, ge
riau vėliau negu niekados. To
dėl, gerbiamieji, dirbkime už 
savo ir už; visuomenės reikalus 
ir atėjus balandžio 7 d. bal
suokime už Socialistų kandida
tą į majorus. Parodykim, kad 
mes atgijom. Padvigubinkim 
socialistų balsus, tuomi sukelsi- 
me daugiau ūpo ir patys tap
sime veiklesni, ir prisidėsime 
prie darbo žmonių ir patys sa
vo gerovėj. —Motinos Sūnūs.

Areštavo lietuvišką 
bolševiką

Du vyrai, dalinę komunistinę 
literatūrą North Western Rail- 
road šapose prie N. Keeler Avė. 
ir W. kinzie St., areštuoti ir 
nugabenti policijom Areštuo
tieji yra Jonas Sungaila, 52 me
tų amžiaus iš 3820 Maypole Av. 
ir James Cain, 26 metų, iš 411 
Milwaukee Avė. Dalijamoji li- 
terautra buvę atsišaukimai j 
darbininkus, kad dėtųsi į kokią 
ten “naują” uniją, internacio- 
nališko pobūdžio.

Kazio Kriaučiūno 
koncertas

Dainininko Kazio Kriaučiūno 
kpneertas įvyks Velykų dieną, 
Balandžio 5, Meldažio svetainėj 
(2244 West 23rd Place). Rei
kia pasakyti, kad p. Kriaučiūno 
koncertas buvo rengiamas Lie
tuvių Auditorijoj. Bet tuo lai
ku pasitaikė toks baisus oras, 
kad žmonės bijojosi net iš na
mų išeiti. Komunikacija buvo 
beveik visai suparaližuota, tad 
iš kiek toliau nebuvo galima at
važiuoti. Į koncertą neatvyko 
daug ir tokių žmonių, kurie tu
rėjo tikietus iš kalno nusipirkę.

Tačiau tie, kurie tą dieną bu
vo Auditorijoj, pasiliko paten
kinti. Jie visi sako, kad kon
certo programas buvo gana'ge
ras ir įvairus.

Dabar suteikiama proga iš
girsti p. Kriaučiūną ir tiems, 
kurie aną kartą 
koncertą atvykti, 
nyti, kad sekamą 
muzikos mylėtojai skaitlingai 
sųsįrinks į MeldažiS svetainę 

negalėjo į 
Reikia ma- 
sekmadienj

k-v
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linksmai Velykas užbaigti. Jie 
išgirs ne tik gražių dainų, bet 
taip pat po koncerto galės sma
giai ir pasišokti.

Prof. Biržiška Town 
of Lake

žymiausias lietuviu kovotojas 
už Vilniaus atvadavimą, prof. 
M. Biržiška, kalbės petnyčioje, 
Bak-April 3, 1931, Tbwn of 
Lake, Krenčiaus svetainėj, 4600 
So. Wcod Str. Be to bus graži 
muzikalė programa.

Visi Town of Lake, Brighton 
Parko ir Marąuette Parko lie
tuviai kviečiami atsilankyti į 
šį parengimą ir išgirsti musų 
garbingą svečią, nes tai yna vi
sų musų užduotis lankytis šio
se prakalbose, ir parodyti prof. 
M. Biržiškai, kad mes visi sto
vime už Vilniaus atvadavimą iš 
po Lenkijos jungo.
Kviečia SLA. 122 kp ir V V K.

Vanagaičio tėvas 
mirė

Gauta telegrama’, kad kovo 
31 d. mirė šakiuose, Lietuvoj, 
komp. A. Vanagaičio tėvelis Jo
nas Vanagas-Vanagaitis.

—Margutis.

SLA. 36 kuopos 
susirinkimas

Ateinantį trečiadienį, balan
džio 1 d. 7:30 vai. vakaro Lie
tuvių Auditorijoj, Bridgeporte, 
įvyksta mėnesinis SLA. 36 kuo
pos susirinkimas. Nariai, pra
šomi dalyvauti. Valdyba.

Jono ir Jievos Pleč
kaičių vieša padėka

ir Jieva 
šeimyna, 
ačiū vi-

ačiū rengėjoms, 
tiek daug join 

ir sunkaus dar- 
Redmonienei ir 

M. Kara-

Šiuomi mes, Jonas 
Plečkaičiai ir musų 
tariam širdingiausi 
siems, kurie prisidėjo kuo nors
prįe mums surengto draugiško 
užuojautos vakaro, kuris atsi
uvo vasario 28 dieną, 1931, 
2119 S. Halsted St., A Karalių 
namuose. .

Niekuomet nesitikčjom, kad 
turim tiek daug ir tokių nuo
širdžių draugų, kurie mus at
jaučia šioj taip sunkioj valan
doj. Ypatingai 
kurios pridėjo 
brangaus laiko 
bo, tai yra, 
abiem brolienėms — M. Kara
lienei ii* Marthai Plečkaitienei.

Dar sykį širdingiausiai ačiū 
visiems, —Jonas ir Jieva Pleč

kaičiai ir šeimyna.

Lietuvių valanda
Pereito sekmadienio lietuvių 

radip programas iš stoties W 
CFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
buvo gražus ir įvairus. Artis- 
fas Juozas Olšauskas su kank
lėmis ir daina pradėjo progra
mą; jo jausmingas dainavimas 
ir skambinimas sujudino kiek
vieno lietuvio sielą. J. Sauris 
ir M. Jozavitas, gražiai sugriežė 
duetą ant piano ir vargonų. Tai 
pirmas toRs bahdymas ir pasi
sekė kibai gerai. Tolįauą p-nia 
Rakauskienė sudainavo labai 
gražiai ariją iŠ operetės “Biru
tė”, “Kaip aš buvau jaunas”'Ir 
“Oi, kas sodai”. > JaUųąą daili
ninkas Stasys Rimkus/kaip ir 
visados pasirodė gerai, sudai
nuodamas “Vai vatgė, varge” 
ir vieną ariją iš operos Moscot, 
Jis laimėjo didžiausią dovaną 
buvusiam 'konteste Ashland 
Auditorium—-naują pianą ver
tės $295.00. Teko nugirsti, kad 
greitu laiku p. Rimkus, kitiems 
artistams prigelbstint, duos sa
vo koncertą, o gerbiami radio 
klausytojai, žinoma, neatsisa
kys paremti musų jauną ir ta
lentingą menininką. Programas 
užsibaigė su gražiomis lietuvių 
liaudies melodijomis. Reikia 
priminti, kad lietuvių valanda 
jau trečias metas yra duodama 
lėšomis Jos. F. Budriko radio 
krautuvės, 3417. S. Halsted. St,A 
Chicago; Kitą sekmadienį, t. y;

l ... ' • ‘ ■ • I

Velykų dieną lietuvių valanda 
prasidės 1:30 po pietų:

t-tRadijušas.
..........*' j •

Tautiškoj parapijoj
Kovo 29 d. išpuolė Verbų sa

vaitė. Tą ęlįepą yra šventina
mos. Verbų šakelės, paprotys 
pareinąs iš seno, pagal kurio 
verbos reiškia rykštes, kurio
mis nuplakė Kristų. . Kiekvie
nas krikščionis tą dįeną turi 
gauti šakelę ir ją laikyti ran
koj per pamaldas, neš kas ne
turi verbos, tas, sako, kipšo 
uodegą laiko.

Lietuvių tautiškoji bažnyčia 
prisirinko puspilne, nežiūrint 
kad tą dieną oras buvo šaltas. 
Kun. Linkus pareiškė, kad jei 
taip skaitlingai žmonės" lanky
sis, tai neužilgo tautiškoji pa
rapija turės nuosavias įstaigas, 
kaip tai ‘seneliams prieglaudą 
ir kt. Sake, kad tautiškoji baž
nyčia yra pačių parapijonų 
turtas, nepriklauso ne tik nuo 
Rymo, bet ir nud jpkip vysku
po, nes yra nęprigulmįnga.nes yra neprigulminga.

Svečias.

SPORTAS
Požėla laimėjo

Užvakar Coliseume ritosi Ka- 
rolis**PožČla. Jo oponentu buvo 
milžinas iš Oklahomos, Buzz 
Bartley, kuris sveria apie 35 
svarus daugiau nei Požėla. Bet 
kuomet susikibą ant matraso, 
tai Požėla su savo priešu tie
siog žaidė, kaip katinas su pe
le. O kada jam nusibodo žaisti, 
tai jis jį paguldė.

Tenka pasakyti, kad Požėla 
yrą didelis publikos favoritas: 
jo’vikrumas ir džentelmonišku- 
mas visiems patinka. Ritasi jis

Klaidinakontes 
tantus

• , -T • f

Nežinomi niekdariai'1 siuntinėja praneši
mus buk apie laimėjimus'prizų 

Camel cigarėtų konteste

WINSTON-SALEM, N. C„ kovo 
31. — Pasirodymas-daugelio klaidinan
čių telegramų, ■'pr&hėšahčiiį niekuriems 
žmonėms įvairiose šMies dalys?, kad jįie 
buk jesą laimėję vienų iš prizų, duoda
mų R. J. Reynolds Tobacco Co., Camel 
cigaretų kohteste, nriverte kompanijos 
viršininkus išleistisvkamą pareiškimą:

“Mes patyręm (įš daugelio .laiškų, tele
gramų ir Žimų^ 4laiKra|ęiųose, kad neži
nomi niekdariai niekuriose šalies vieto
se siuntinėja telegramas musų- vardu, 
pranešančias tūliems žmonėms, kad jie 
buk yra laimėję prizų musų $50,000 
Cahiel cigaretų kohteste. /

“Mes apgailaujame pasirodymų -šios 
apgavystės ir norime užtikrinti kontes- 
tantus ir abelnų publikų, kad ikįšiol jo
kių prizų dųr nėra paskirta. Praeis dar 
keletas savaičių iki teisėjai ir jų štabas 
galės padaryti savo sprendimų.

“Konteste yjta gautas apie milionas 
atsakymų. Aišku yra, |ud atidžiai per
skaityti tiek daug laiškų užims daug 
laiko. kiekvienas ląiŠkas yra labai ati
džiai perskaitomas. Kiekvienas vertes
nis laiškas, tiiri būti huodugiai apsvar
stytas. , ? ,

“Mes norime paačiuoti visiems daly
vaujantiems konteste ir prašome juos 
būti kantriais. Dar ^kelios savaitės pra
eis iki teisėjai galės padaryti savo spren
dimų. Vardai visų- laimėtojų bus pas
kelbti oficialiame pranešime kaip tik laiš
kai bus perskaityti ir išrinkti laimėto
jai.” •■■■■ ■’

JUSU PATOGUMUI
a

♦

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA- 

MOSE VĮgTOSE
' *• 1 j'.1* t *•* ė '’

- Marųuette Park
; TUI5UCIO APTIEKA

. <2832 yy. 03rd St? .

Brighton Park
B. R. PIETKIEVVIČZ 

2608 W. 47fl». St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B.'.OS. CORP.

52 E. 1071 h St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus yettivoh, 
p a duot i “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j ąrtimiausį atstovą.

y - • ■ į

Garsinkitės “N-nose”
■ . ; •• ' > ' i : '

* ' • 1 ’ a ■ ’ > /
labai gražiai ir
“rough stuff”.

Svarbiausioj poroj ritosi Mc- 
Millen su Zaharias. Tai buvo 
pusiau ristynes ir pusiau kum
štynes, bet galų gale McMiilen

nevartoja

Iš kitų porų pažymėtina ru
so Kwariani su indi jonu Clin- 
stock ristynes. Abu tikri mil
žinai, ypač gražiai atrodo Kwa- 
riani. Kwariani savo priešą pa
guldė į septynias minutes.

PATARIMAS
Patariam 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.
Telefonuokitė tuojaus, o anglis pri

statysime tuo jaus.
Tel. Repubiic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju U 
gų. Jei kiti negalSįo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei ai apsl- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po ’ ’* yra

St.20

galutino Ižegzanalnavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

iioi nuo 10 ryto iki 1 po pietų

PRANEŠIMAI
•  ■ J

Atydai Naujienų Skolinimo 
ir Budavojimo’ Bendrovės na
rių.

Su pabaiga kovo mėnesio 
Naujienų Spulkos knygos ir 
sąskaitos turi būt suvėšta it 
pagamintas \raportas dėl val
džios auditorių.

Todėl visų narių yra prašo
ma užsimokėti užvilktas mo
kestis ir priduoti savo knygu
tes dėl patikrinimo.

T\Rypkėvičia, sekretorius.

RASYKITĖS DRAUGIJON
Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpi

nės' Pašalpos kontestas eina ir tęsis iki 
Lapkričio-Nov. 10 d. Vyrai ir mo
teris, gyvenanti Chicagoje ir artimose 
apielinkesc, nuoširdžiai kviečiami rašy
tis į šių Draugijų Į narius priimami 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus. , Pašal
pa yra trijų skyrių: $6, $10, $16 sa
vaitėje, pomirtinė $250 Nariams mo
kama pašalpa gyvenantiems bile kur Su
vienytų Valstijų rybose, pomirtinė it 
kitur. Nariai liuosi nuo visų kitų pa
reigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių. Šios draugijos turtas siekia apie 
$30,000, narių skaičius arti 1000. Pa-’ 
duoti aplikacijų įstoti į šių Draugijų ir 
gauti kitas reikalingas informacijas apie 
Šių Draugijų galite pas kiekvienų šios 
Draugijos narį arba malonėkite kreip
tis į kontesto vedėjų — Mickevičių, 
3653 So Halsted St. Tel. Y arde 4754.

Chicagos Lietuvių Dr-jos Valdyba, 
J. Mickevičius, pirmininkas 
P. Galskis, vice pirmininkas 
X. Saikus, prot. sekretorius 
V. Mankus, finansų sekretorius 
J. Kaulinas, iždininkas 
N, Snialelis, kontrolės sekretorius 
J. Mitskus, iždo globėjas 
V. Pačkauskas, iždo globėjas 

Į J. Dauginis, maršaska.
Dr. St. Biežiš, Daktaras Kvotėjas
Advi/K. P. Gugis, Lcgalis Patarėjas 

i '• /' ---------------
20 Wardo Liėtuvių Politikos! ir Pa- 

šelpos kliubo susirinkimas įvyks trečia
dieny, balandžio 1 d., 8 vai. vakare, 
A. Bagdono svetainėj, 1750 S. Union 
Ąve. Malonėkite visi atsilankyti, nes 
turim svarbių nutarimų kliubo labui ir 
turėsim apsvarštyti miesto majoro rin
kimus. Valdyba.

-- -----"7’—T“ ,
'■^-mas Liėb Namų/ ''.Saifo' ant Bridgė- 

porto laikys bertaininį susirinkimų sere- 
doj, balandžio 1 d., 7:30 valty vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Vįsi na
mų savininkai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių reikalų, kuriuos 
būtinai turime aptarti.

Rast. S. Kunevičia.

Pranešimas '. ...... v- * • ___

B. and M
A 

•"
J. BERŽINSKIS ir 

MASULIS

5200 S. Westem Avė
Tel. Repubiic 4544

■■ s . •. • • .. - J ■

Yustin Sirutis Chieagoj
New Yorko “Golden Glove” 

bokso rungtynių čempionas 
Justinas Sirutis užvakar atvy
ko į Chicagą, kur jis turės 
rungtynes su vietos čempionu.

Sirutis yra studentas. Sako
ma, kad jis yra ‘ labai geras 
boksininkas. Nors jis tik tora 
mylėtojas boksininkas, bet 
daugelis mano, jog prieš ji ne
atsilaikytų ir daugelis profe
sionalų.

Nėra reikalo aiškinti, icaa 
Sirutis yra lietuvis. —N.

Musų

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.

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

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

Siunčiame pinigus Lietuvon

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

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

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus per

S.L.Fahian&Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų
*»

Perkam Mortgečius ir Bonus 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ
<.   ■ .. -...—J

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor 
macijų lauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE, 

«72 West Madison Street

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLO KALBOS 

gramatikos, sintaksSs. aritmetikos, 
knysrvedystčs. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Muša mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius* 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir iums padisim? 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi gy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
dsose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytoja* 
8106 S. Halsted St 

chicago

Furniture & Fixtures
^kandai-p^

PARSIDUODA registeris muša nuo 
1 cento iki $3.00, “scale” nuo 1 cento 
iki 60 centų, kaunteris, ice box, cigarų 
ir cigaretų keisąi, lentinos.’ Viskas už 
$150.00.

4755 Princeton Avė.

NORIU pirkti 4 arba 5 ruimų fur- 
nišius, kurie turite , pardavimui praneš
kite. Taipgi' nona pasirenduoti gy
venimui būngalow 'arba cottage. Anna 
Fabijonaitė, 3214 S. Emerald Avė.

Financial
Finansai-Paskolos *

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

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po 

3804
valstijos priežiūra 
So. Kedzie Avė.

[ČiaSSIFIEPADS.
PAUKŠČIAI

(Poultry)

FOX . RIVER VIŠ- 
TUKAI

50,000 vištukų išperinama kas savaitę. 
Visų geresniųjų veislių.

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

58

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

S. Spring St. 
telefonas 1537

F0X RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.

Perykla
713 Grace St. 
telefonas 5410

Personai
Asmenų Ieško

AŠ PAIEŠKAU Mykolą ir Liudvi
ką Girkantus ir Julijoną Tribulienę. 
Girdėjau, kad gyvena New York. Pra
šau juos pačius ar kas žinotų apie juos, 
atsiliepti.

Adresas:
STANISLOVAS GIRKANTAS

4533 So. Troy St., Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų .reikia__

REIKALINGAS vyras į boi
lerių ir vcldinimo biznį. Rei
kalingas mažas investmentas. 
Gera proga pasidaryti pinigų 
žmogui, su ar be patyrimo, šau
kite CanaI 3820 dėl susitarimo

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

-------- O-------
REIKIA ' darbininkų-agentų pardavi

nėjimui lietuviškų knygų ir gintarų, ge
ras komisas. Gera proga bedarbiams 
pasidaryti pinigų. Kreipkitės “Aušros” 
Knygynas, 3653 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė

REIKIA agentų. vyrų, pardavinėti 
skalbiamas mašinas. Nuolatinis darbas. 

, New City Tor Shop. 2256 W. 47 PI.

REIKALINGAS žmogus dirbti gro- 
sernėj. Kambarys, pragyvenimas, alga 

2715 Hirsch St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris sor- 
tuoti skudurus džJunkŠapėj. Berger Brds. 
2248 W. Lake St.

Furnished Rooms
Tel. Roosevclt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.

1606 So. Halsted St.
Chicago, III.

GERIAUSI KAMBARIAI 
Miegami kambariai nuo $2.00 į savai
tę. Del ženotų porų su kitehenetu 
$6.50. Arti strytk^rių ir eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970

For Rent
PASIRENDUOJA Soda Fountain it 

Lunch standas. Proga įsigyti gerą biz
nį tiktai už rendą. Puikiausia vieta.

J. KAVLAK 
New Kenwood Club 
1361 E. 47th St., 

Tel. Kenwood 10263 
po 10 vai. ryte

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

KRIAUČIŲ DIRBTUVĖ. Geras 
biznis, turiu greitai parduoti pigiai, ant 
lengvų išmokėjimų, 1338 W. 87 St.

PARDAVIMUI kendžių, smulkme
nų ir mokyklų reikmenų krautuvė. Se
niai išdirbtas biznis. Parduodu, einu į 
kitą biznį. 2225 S. Western Avė.

Exchange—Mainai

pigiai. 
Kas

MAINUI puiki valgykla Southsidėj, 
geroj biznio vietoj. Parduosiu 
arba mainysiu į lotą ar cottage. 
pirmas, tas laimes.

Mainui 3 flatų mūrinis namas 
ton Park prie lietuviškos bažnyčios, 
mainysiu į nedidelį namą toliaus nuo 
miesto, arba priimsiu gerus lotus ir bis- 
kį cash.

Kreipkitės pas
F. J. LUCAS 8 CO. 

4108 Archer Avė.

Brigh-

Real Estate For Sale 
Namai-žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiea 
Nėra skirtumo apieliakės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis, 
patarnavimas.

Teisingas ir greitas

Fairfield Avė.
Lafavette 0455TeL




