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Plungės Miestelis Tapo 
Gaisro Sunaikintas

Sudegė apie 400 namų—Daugiau kaip du 
tukstančjai gyventojų liko be pastogės

KALNAS, balandžio 1. [As
sociated Press telegrama.] — 
Siautęs didelis gaisras sunaiki
no didelę Plungės miestelio da-

Sudegė apie 400 namų, ir 
daugiau kaip 2 tūkstančiai gy
ventojų liko be pastogės.

Likę be prieglaudos žmonės 
buvo laikįnai apgyvendinti mo
kyklų trobesiuose.

Hanaguoj per žemės 
drebėjimą užmušta 

1,000 žmonių
Daugiau kaip 2,000 sužeistų. 

Visas miestas sunaikintas. 
60,000 gyventojų liko be pa
stogės

MANAGUA, Nikaragua, bal. 
1.—Apskaičiuojama, kad per į- 
vykusį vakar baisų žemės dre
bėjimą, sunaikinusį Managuos 
miestą, užmuštų žmonių skai
čius siekia visą tuksiantį. Su
žeistų bus apie 2,000 ar dau
giau. Visi 60 tūkstančių mies
to gyventojų datpr be 
ges. VargiaL kuris‘ nĄmas iš-, 
liko nesugriautas. Kilę gaisrai 
katastrofą dar padidino.

Užmušti buvo taip pat keturi 
Jungtinių Valstybių juros ofi- 
cierai ir Italijos konsulas. Res
publikos prezidento Moncados 
ir Jungtinių Valstybių ministe- 
rio Nikaraguai, Hannos, nebuvo 
mieste, kai katastrofa atsitiko.

Gaisrai tebesiaučia. Kova su 
jais juo sunkesnė, kad žemės 
supurtymai sunaikino miesto 
vandens sistemą. Karo padėtis 
tebeveikia'. Pasireiškia stoka 
ma'isto ir medikamentų.

Svarbesnių trobesių išliko ne
sugriauti tik naujai statyti ir 
sustiprinti betonu. Prezidento 
rūmų fasadas išliko sveikas, 
bet užpakalinė dalis sugriuvo.

Trijų Managuos bankų du 
sunaikinti. Anglo-South Ame
rican bankas buvo dinamitu iš
sprogdintas pirmiau ne ugnis 
jį pasiekė, o Anglo-Central 
American Commercial bankas 
sudegė iki pamatų.

Jungtinių Valstybių pasiun
tinybė su visais dokumentais ir 
archivais žlugo liepsnose.

Daugiausia žmonių žuvo vie
šoj prekyvietėj, kur prieš pat 
žemės drebėjimą buvo susirin 
kusios didelės žmonių minios.

Apie 150 kalinių buvo už
mušti, ėmus kalėjimo trobesiui krašte karo padėtis, kuri tu 
griūti.

’^Velai vakarą supurtymai vėl i 
atsikartojo, ir daugiau narni), • 
kurie dar laikėsi, sugriuvo.
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Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjęs debesiuotumas ir tru
putį šilčiau; gali būt lietaus apie 
vakarą; vidutiniai mainąsi vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
.tarp 36° ir 40° F.

šiąndie saulė teka 
džiasi 6:15. Mėnuo 
5:28 ryto.

5:32, lei-
leidžiasi

Ugnies padėti gesinti buvo 
pašaukta dagi gaisrininkų ko
manda iš Klaipėdos, bet toji ke
lionėje nuklimpo pušniuose.

Plungė yra Telšių apskrity, 
žemaičiuose. Visuotinio Lietu
vos gyventojų 1923 metais su
rašymo duomenimis Plungės 
miestelis turėjo daugiau kaip 
4,200 gyventojų.

Prusnose jaustas že 
mes drebėjimas

TREVES, Prūsija, bal. 1. — 
Čia ir kituose apielinkės mies
tuose šį rytą buvo jaustas že
mės drebėjimas.

Bažnyčių pamokslai 
per radio Meksikoj 

užginti
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 1. 

—Vidaus reikalų ministerija iš
leido įsakymą, kuriuo užginama 
kunigams vartoti radio savo sa
komiems bažnyčiose pamoks
lams.

Ligšiol bažnyčios Meksikoje 
galėjo- naudo tie- radio -savo pa
mokslams ir kitoms katalikų ir. 
bažnytinių draugijų apeigoms.

Dabar savo įsakymą vyriau
sybė remia konstitucijos nuo
statu, kuris nusako, kad pa
mokslai, pamaldos ir kitokios 
tikybinės apeigos leistinos tik 
bažnyčios sienose. <

800 angliakasių šei 
mų badauja

MORGANFIELD, Ky., bal. 1. 
—Daugiau kaip 100 ,angliakasių 
iš De Koven ir Curley kasyklų 
kaimų atžygiavo šešioliką my
lių į Morgą nfieldą ir, atvykę į 
rotušę, pareikalavo maisto. Jie 
pasakė, kad 800 angliakasių šei
mų badauja.

Kauntės vyriausybė prižadė
jo daryti visa, kad suteiktų pa
galbos, tuo tarpu vietos biznie
riai pasirūpino ir pasiuntė kro
vinių vežimą su maistu.

Karo padėtis Para- 
guajoj pailginta

ASUNCION, Paraguaja', bal. 
1.—-Prieš kiek laiko paskelbta

rėjo būt kaip vakar panaikin
ta, tapo dal* pailginta iki atei
nančio rugpiučio mėnesio pa
baigos. .

Tai padaryta,* kaip sako, dėl 
nesiliaujančios krašte komunis: 
tų darbuotės. '

Rado1 du broliu ir seserį 
nužudytus

NEW LONDON, Con., bal. 1. 
—East Haddam miestely rado 
vienuos namuos nužudytus Jo- 
hną Willey, 60, jo brolį Henry, 
55, ir jų seserį Kate, 45 metų 
amžiaus. Policija mano, kad 
vyriausias jų nužudė savo bro
lį ir seserį, paskui pats įnbsK 
žudė. John prieš kiek laiko bu
vo paleistas iš pamišėlių ligo
ninės. ''' 'i

[Acme-P. » A. PhotoJ > ,

Neatskiriamos seserys — Miss Daisy ir Miss Violet Hiltohaitčs 
San Antonio, Texas, siarniškos (per nugarą daiktan suahgu- 

sios) d vyną i tos.

Tribūne rašytojo konfliktas 
su sovietu cenzorium

Korespondento Wales’o pranešimai iš so
vietų Rusijos cenzoriaus iškraipomi ir 
ištisi paragrafai nugniaužiąmi

PARYŽIUS, bal. 1. —Henry 
WaTęs, paryžiškis Chicago Daily 
Tribūne korespondentas, kuris 
dabar yra Rusijoje, turėjo pir
mą susikirtimą su sovietų cen
zorium. Tat paaiškėjo kovo 29 
dieną, kaL Paryžiuje, buvo gau
tas ir tuojau kabeliu perduotas 
į Chicago Weles’o smulkmenin- 
gas papasakojimas apie baisias 
sąlygas, kuriose rusų tremtiniai 
yra priversti gyventi persiun
čiamuosiuose ir' koncentracijos 
punktuose tolimuose žiemiuose.

Tas pranešimas buvo sovietų 
cenzoriaus nugniaužtas, bet 
Wales, dėl atsargumo, prane
šimo kapiją pirma pasiuntė 
paštų į Paryžių ii’ tuo budu 
išvengė cenzoriaus nagų. [Tas 
VVales’o pranešimas vakar bu
vo atpasakotas “Naujienose” 
beveik ištisai.]

Tolesniais tyrinėjimais nu
statyta, kad pirmesnės W’a'les’o 
telegramos apie miško gamini
mo darbus žiemių rajonuose 
buvo sovietų cenzoriaus taip 
pat “taisytos,” nežiūrint, kad 
sovietų vyriausybė iš anksto 
buvo užtikrinus Tribūne kores
pondentą, kad jo pranešimai 
nebusią cenzūruojami. Be pra
nešimo apie tremtinių padėtį 
pereinamuosiuose ir koncentra
cijos punktuose, paštu buvo 
gautos čia taip pat kopijos pir
mesnių Wales’o pranešimų, pa
siustų telegrafu.
Wiales’o susikirtimas su sovietų 

cenzorium įvyko šitaip:
Cenzorius atsisakė praleisti 

telegramą apię tremtinių pade 
tį dėl to, kad, girdi, nors apra
šymas galįs būt ir teisingas, bet 
jis neatvaizduojąs sąlygų iš 
viso. Cenzorius,-be to, nurodė, 
kad jei jis ^padėsiąs savo ,ahit> 
spaudą ant/ telegramos, tai at 
rodysiu, kad, jis oficialiai pa-
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tvirtinąs korespondento pm'ne- 
šimą. q

< Grūmodamas, išvažiavimų iš 
sovietijos, Wales pareiškė, kad 
kiekvieną savo pranešimą jis 
rašąs mašinėle dviem kopijom. 
Vieną jų siunčiąs paštu į Pa
ryžių, o antrą—telegrafu į Chi- 
ca'gą. Todėl pranešimas vis- 
vien busiąs išspausdintas; nors 
kiek ir pavėluotas.

Cenzorius tad pasakė, kad jei 
jau korespondentas pasiuntęs Į 
Paryžių, tad nieko esą nebega
lima padaryti, bet lai jis tele
grafuojąs į Chicago, kad laik
raštis Tribūne to pranešimo 
neskelbtų. 1

Wales’ui atsakius, kad tai ne
galimas daiktas, cenzorius truk
telėjo pečiais ir pasakė, kad jis 
tikįs laikraštį bent paaiškinsiant, 
jogei pranešimas pasiekęs Pa
ryžių paštu, o ne buvęs sovietų 
cenzoriaus Maskvoj praleistas.
Kaip cenzorius kraipė kitus 

pranešimus
Kaip sovietų cenzoriai taisė 

Wales’o telegramas, matyt iš 
šių faktų. Viename—cenzūruo
tame—pranešime buvo pasaky
ta:
' “Valstybės miško trustas ne
vartoja kalinių darbo miškui, 
gamina'mam eksportui.”

Tuo tarpu originaliame Wa- 
les’o pranešime buvo pasakyta 
šitaip:'

“Valstybės miško trustas 
daugiau nevartoja kalinių eks
porto gamybai.”

Kiti du paragrafai buvo cen
zoriaus visai iškąsti, būtent:

“Pernai metais keli šimtai 
politinių ir. kriminalinių kalinių 
iš baisaus katorgos kalėjmo So
lo vecko saloj, Baltojoj juroj, bu
vo atgabenti j Archangelską 
miško ir medienos į garlaivius 
krauti.

‘‘Bet po pirmo protesto iš 
Washingtono, .;kąlhirai buvo nuo 
to darbo atimti ir pastatyti ki
tuose darbuose arba išgabenti 
atgal į vientulę salą, j kurią 
caro laikais buvo siunčiami re- 
voliucininkai”.

Paskutinis trečio Wales’o 
pranešimo paragrafas buvo taip 
pat cenzoriaus sunaikintas.'Ten 
buvo pasakyta, kad nuskarę, 
pusplikiai ir pusbasiai vaikš
čioji! ne tik tremtiniai valstie
čiai, bet ir “laisvi” darbinin
kai. Pi n egos rajone korespon
dentas matė nuskarusius miško 
kirtėjus, kurių plikos kojos ky
šojo iš avalinės skylių, nors 
speigas buvo didžiausias/

Tiuringijoje fašistų 
režimas nuverstas

Skaudus smūgis hitlerininkams, 
kurie Tiuringiją laikė stip
riausia savo tvirtove

WEIMARAS, Vokietija, bal. 
1.—Vokiečių fašistų viešpata
vimas šioje Tiuringijos valsty
bėje pasibaigė, Tiuringijos par
lamentui šiandie pareiškus ne
pasitikėjimo vidaus reikalų mi- 
nisteriu Vilhelmu Fricku, ku
ris yra nacional-socialistų (fa
šistų) patrijos vadas reichsta
ge, o taip pat Tiuringijos vice
prezidentu Marschleriu.

Tiuringiją buvo vyriausia 
Adolfo Hitlerio fašistų tvirto
vė, tad šios dienos balsavimas 
buvo skaudžiausias smūgis, ko
kį kada Hitlerio1 partija gavo.

Tiuringijoą valdovais fašistai 
patapo 1930 <!metų sausio mėne
sį, ir nuo to laiko nu’olatos tu
rėjo kpnfliktų su federąline 
valdžia Berlyne. Patapęs Tiu
ringijos vidaus ministerių, Fric- 
kas tuojau ėmė į policijos eiles 
kišti fašistus. Užtai Severingas, 
federalinis vidaus reikalų mi- 
nįšteris, sustabdė mokėjimą 
Tiuringijos policijai subsidijų.
Y ' ■ ’ T . ................... ... i ...

Biaurus niektikių 
prasimanymas prieš 

prieš žydus
KAUNAS, bal? 1.— ,(ITA)~ 

Netoli nuo Kėdainių miesto an
dai buvo rastas negyvai suša
lęs kūdikis. Tuojau kažkas pa
leido gandus, busią kūdikį nu
žudę žydai savo ritualiniams 
tikslams, tuo, matyt, norėdami 
sugundyti tikinčiuosius lietu
vius prieš žydus.

Daktarai dabar turės nusta
tyti, ar kūdikis mirė nuo šal
čio, ar buvo nužudytas,

žydų priešai leidžia paska
las, busią viena moteriškė, ka
talikė, kuri važiavus iš kaimo į 
Kėdainius ir vežusis vienų metų 
amžiaus kūdikį, leidus žydams 
tą savo kūdikį nužudyti, ir už 
tai gavus iš jų 500 litų.

Bet pati moteriškė pareiškė, 
kad jos kūdikis sušalęs, ir vie
tos žmonės linkę daugiau ‘ ti
kėti motinai, ne kaip piktiems 
antisemitų prasimanymams
prieš žydus. x ‘

Du vaikai prigėrė plo
nam ledui įlužus

ST. PAUL, Minn., bal. i’ — 
Phaleno ežere prigėrė du vai
kai, abudu 8 metų amžiaus. Jie 
bandė pačiužinėti, bet plonas 
ledas įlūžo. .

Apiplėšė banką
KANSAS CITY. Mo., bal. 1— 

Penki ginkluoti banditai puo$ 
čia CommUnity State banką ir 
pabėgo automobiliu su apie $5,- 

1300. A

Lietuvos Naujienos
Už ka kaltinami 4 ku

nigai ir 9 studentai 
; ateitininkai 

f \ ' ■ •.
—»-----------

KAUNAS.—Patrauktieji tie- 
son kaltinami'už tai, kad pra
ėjusių metų lapkričio 29 d. iš 
Kauno per Prienus gabeno į, 
Jėzno ir Merkinės miestelius 
nelegalų literatūrą ir ją plati-' 
no. Bet Kauno krim. polic. iš 
.anksto apie tai sužinojo ir i- 
spėjo Prienų policiją.

Pas Baranauską rasta 11 
egz. opolografu spausdintų la
pų. Tai buvo Įvairių katalikiš
kų organizacijų ir Lietuvos 
bažnytinės vyriausybės raštų 
nuorašai, kuriuose kalbama apie 
ateitininkų uždarymą; be to, 
rasta rankraščių, kuriuo
se kalbama, kad Lietuvoje 
reikalinga steigti katalikiškų 
organizacijų politinį centrą; ir 
svarbiausią pas Baranauską ■ 
rasta 50 egz. atsišaukimų ant
rašte į “Katalikiškąją visuome
nę”.

Kiti patrauktieji tieson atei
tininkai, kaip antai, sud. Labo
kas Palevenio (Panev, aps.) pa-< 
vasarininkų susirinkime skai
tęs tuos atsišaukimus.

Stud. Mikaila pats prisipaži
nęs nuvežęs atsišaukimu į’ 
Skapiškį ir įteikęs kun. Pri- 
jalgauskui, o šis su savo var
gonininku platinę. Visi patrauk 
tieji tieson kaltinami tuo, kad, 
esant karo bučiai, iš anksto

22asmenysprigėrė 
valtims susidūrus I

«no. Artistarps buvo su- 
triukšmingos ovacijos, 

Jie to, visi artistai buvo apdo- 
. vanoti -gėlėmis."Po spektaklio 
' teatro patalpose j vyko didelis 
rautas.

Lenkų melai
ATĖNAI, Graikija, bal. 1.—, 

Praneša, kad ties Dedegaču, pu- 
siaukely tarp Salonikų ir Kon
stantinopolio, susidūrė dvimo-, 
torinės ir viena burinė valtys. į 
Iš 23 buvusių valtyse žmonių: 
tik vienas tebuvo išgelbėtas.^ 
Visi kiti 22 žmonės prigėrė.

Chicagos “Liberty” žur 
nalas parduotas

NEW YORKAS, bal. 1.— Chi.; 
cago Tribūne leidžiamas savai-į 
tinis “Liberty” žurnalas perci-' 
na į kitas rankas. Jį nupirko; 
New Yorko MacFadden Publica- 
tionš, Ine.

Tuo tarpu MacEaddeno lei
džiamas dienraštis “Detroit 
Daily” pereina Chicago Tribūne* 
nuosavybėn. s i

Daug Japonų komunis
tų atiduodami teismui: 

-į i
* TOKIO, Japonija, bal. 1. — 

Osakoj tapo inkriminuoti ir j- 
teismo rankas atiduodami 68 
vyrai ir 3 moterys, suimti dėl 
komunistinės darbuotės. , Kiti1 
dvidešimt suimtų dar tebetar
domi.

Ištrukęs babunas su- 
kandžiojo 5 asmenis
VENICE, CąĮ.,*bal. 1. — pį 

žvėryno narvo šiandie čia iš*: 
truko milžiniškas babunas <beas*' 
džionė) ir sukandžiojo ir ap
draskė penkis asmenis. Policija; 
žvėrį nušovė.

Du žvejai prigėrė
SUPEiIUOR, Wis„ bal. 1. — 

Ežero pakrantėj rado netoli nuo- 
Čia apvirtusią valtelę, kuria 
vietos gyventojai Henry HilI ir 
jo sūnūs buvd vakar išplaukę t 
ežerą žvejoti. Manoma, kad abu 
du prigėrė. ,

tarp savęs susitarę ir bendrai 
veikdami platino žinomo jiems 
turinio nelegalius atsišaukimus.

Jonas Baranauskas ir Kazys 
Bauba1 kaltinami B St. 132 str. 
2 punkt., o Jonas štaupas, Ka
zys Mockus, Juozas Labokas, 
Jurgis Mikaila, kun. Juozas 
šalčius, kun. Henrikas Prijal 
gauskas, kun. Bronius Strumi
la, Pranas Puodžius, Petras 
Svetulevičius, kpn. Jonas žvi- 
nys, Nikodimas Leksevičius ir 
Antanas Masionis—B. St. 51, 
129 str. 1 d. 3 punkt. ir Ypat. 
Valst. Aps. įst. 14 § 2 punkt.

Kaltinamąjį aktą sustatė vai. 
gynėjo pad. maj. Gudavičius.

Byla busianti sprendžiama 
apie kovo mėn. pabaigą.

Lietuvos drama Rygoje 
turi didelį pasisekimą

RYGA, vas. 21. (Elta). — 
Vakar latvių nacionaliniam te
atre Rygoj gastroliuojanti Lie
tuvos Drama pastatė “Šarūną”. 
Teatras buvo pasipuošęs Lietu
vos ir Latvijos vėliavomis. Pub- 
Ikios buvo pilnas parteris ir 
balkonai. Į spektaklį taip pat 
buvo atvykęs valstybės prezi
dentas, seimo pirmininkas, mi- 
nisteris pirmininkas, ministerių 
kabineto nariai ir Lietuvos ir 
Estijos žurnalistai.

Spektaklis turėjo didelio pa-

KAUNAS.—Lenkų radio pa
skelbė žinią, kad “Kauno Lie
tuvoj” Varnių koncentracijos 
stovykloj esą nusižudęs lenkų 
švietimo draugijos “Pochodnios” 
bibliotekorius Jonas Dormac- 
kis. Jis buvęs pasiųstas į sto
vyklą už lenkiškų knygų par- 
traukimą i biblioteką. Dormac- 
kis sirgęs tifu, įpuolęs į apati
ją, paskutiniu laiku buvęs paso
dintas į karcerį ir ten pasiko
ręs. Pasiteiravus kompeten
tingose valdžios įstaigose ir pa
čioj “Pochodnios” draugijoj, 
teko patirti, kad aukščiau len
kų radio paskelbta žinia yra nuo 
pradžios iki galo išlaužta iš 
piršto.

isi Lietuviai
Norime Vilniaus

• * ■ ->

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

pritariam jam,
bet—-

AR MES NENORĖTUMĖM 
•ŽINOTI KODĖL Jį PRARADO
ME? SUŽINOJUS TĄ, MES 
GALĖSIME NE TIK PASIMO
KINTI, BET APSISAUGOTI 
IR ŽINOTI SAVO PRIESUŠ.. r ■ /

taigi —
SKAITYKITE TIK KĄ IŠĖJU
SIĄ Iš SPAUDOS TUO KLAU
SIMU KNYGELE

“KodėlPRARASTAS VILNIUS?”
Galima Gauti

NAUJIENOSE
RAINUOJA TIK 25 CENTAI 
L.J-j 1 _J



KORESPONDENCIJOS
Ant piršti; galelių

Detroit, Midi
Kaunas susilaukia pasaulinio

Saulės Spinduliai Minkština
L I.'>'A ’ 11 i • < - \

Music

mašvimas
per

mas

Dykai 
aptarna

Dykai 
pristaty

viepus 
metus

$29.00
$69.50
$78.50
$49.50

---- ĮĮBŠfr’1'1’ 
Mat $erq 
diep

Jūsų gydytojaus pata
rimas yra t Būk lauke, 
atyiranjc ore, kvėpuok 
gilią!; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiu* 
ose saules spinduliuose 
ir laikas nuo laiko pati* 
krink savo kūno svci-

Komisija:
K. Bulis, 
J. Virinas 
P. Molis.

prieš kosulį
'■ t į1

V. Nemčinova plačiai žinoma 
pasaulyje, buv. Petrogrado im- 
per. bal. mokyklos aufdetine

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš- 
I^iiiynwi kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksimais, kiek
vieną motina turi 
žinoti apie Phillips

Iš, ko kyla peštynes 
k i o
pasini, “Naujienų?? apžvelgi- 

T ė vy nč^” apžvalgi 
Tolinus “Naujienų’ 

.. “Tėvynės” re< 
Dar toliau Grigai 

Gcpąi, kad vįę

Popai t- A.
mano kadjis nebūtų 
deniu, jei kiekviena sykį rašy
damas savo straipsnius nepa- 
gąrbin.tų ir socialistų spaudos

nin 
nin 
r cdtįt,tpriųs 
dak|priųš...

Vi t ai lis.
gyvena Ghįcągojp, o ąntr 

o nę tgį gal 
pasiiiųfų ųž į>^ų|iųr* 
ša u, 1$ ųųsų* J«igų tik 
žvclgsįųre į prųpįli? M- d»|w’ 
paiųątysbųs

Milk Magnesia.
$$ nekęnkąmipgaą, .beveik be 

skonio, preparatas yra veiks- 
rpiųgia^ias pąšalimme pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikiu švelniai, bet tikrai, kad 
ątMąryti mažulėliu vidurius lai
ke kph&tipacijps, šalčių, kudi-

Saųkštelis Fhillįps Milk of 
laposią, a^įa darbų pypęs 
palies kųlfcm vandens ųputra- 
lizaviųie karves pieno kūdikio 
maitinimui ir nepraleidžia 'su- 
kietišjimm Platus vaitojimai dėl 
mptinų ir vaikų, yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful ĮųCpirmątmų”. Jį bus 
pasiųsta >ms PYKAI, Rašykit 
The PhilĮįps. Co., 170 Varįck 
St„ York, N, Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gpu- 
tpipet WrU Phillips Milk of 
Mągnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

(ArararsinirnasO

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

šaipokų,, kupis aųjt ęstrųdos sė- 
dp^aių^s iię yiejt^ję šaipįsL, 
Žinoma, nereikėtų piktintis, 
lies tai žmogaus prigimtis, 
kitas i r pas Abraomų važiuo
damas šaiposi. . -

[Ącme-P. y A. Photo]''

Miss Inez Bancroft 
išrinkta “Miss Buffąlo” (Mich.); 
aspirantė į Benton Harboro ir 
St. Josepho, Mich., Pavasario 
Švenčių “Žiedų Karalienę”.

įsigyti gerų radio 
kaina ir galėsite 
gražius programos 

pačių namuose.

■į&'-iVA

atrodo, kad 
si, kaip į

LUC K i ES v isu o met 
polankės jūsų gerklei

$i Ekskursija yra Autorizuota Visų Lietuvių Agentų, 
Chicagoje kreipkitės prie: “Naujienos”. 1739 So. Halsted St., V. M. Stulpi
nas, 3255 So. Halsted St., John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., P. P. Bal
tutis, 3327 So. Halsted St. arba prie bile ftįrio Lietuvių Agentų Susivienijimo

klasinio rusų baleto tradicijų 
kųnytoja. Pradėjusi Petrogra
de’imp. teatruose po revoliuci
jos nuolat gastroliuoja Vakarų 
Europoj ir Amerikoj, (nesenai 
grižo iš nepaprastai pasiseku
sių gastrolių Pietų Amerikoje., 
šokusi Paryžiaus “Grand Ope
ra” dir. ir baletmeisterio Leo 
Stačo trupėje). Laimingas žmo
gus, plaukiąs meno viršūnėmis, 
žadinąs grožį “ir kiniečiui ir 
japonui”! Sugebėjimas, lanks
tumas, gracija, drąsa ir tobulu 
mas šokyje— žinovai sako esą 
sunku šiandie kitą tekią rasti 
ir net PavlovOs įp'Sdm^yVefiina. 
Naį', ir v^tdt ir
'kažin ką neužmirštamą j>ajaus
ti! Ir vėliau ją'scenoje kaip 
malonų vaiduoklį nori 'matyti...

Ob'uchovas panašus, ten pat 
mokinosi, ten pat turėjo pasi
sekimą, yra buvęs Palovos 
bendruoliu, kas visą, ir pasako,

Šie abu meno galiūnai— tai 
lyg gyvi meteorai,; ant pirštų, 
galų pralėkę musų kraštą. ir, 
gaila, taip nedaug jais tepalie
tę musų teatro sceną!..

Arėjas Vitkauskas.

Nekurie teiraujasi, — kas 
us “Tėvynės” šaipokas, kuris 
pp nevykusiai šaiposi po 
Tėvynę”... Nebuvusieji 3Btani

akimirksnį gyva, ii 
raitosi, raitosi, t< 
verčia užmiršti pa 
pačią— žmogų n

visus, senus u 
ir moteris, alei 

laiku balandžio H

“Tčvyųęsf’ Nų. l^p. Sįpųl- 
kutįs labai tęjsinghj hušyJščU 
k įtinsimą,— kuris yra Inteli
gentas. < ‘ ' 
ei j a iiia^ j 
lik dfakųsįp

ševikais 
tai ręikia-gi kuo nors kitu

ŠIS IŠPARDAVIMAS TĘSIS TIKTAI ŠIĄ. SAVAITĘ 
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą iki . 10 vąLndai.

I 

•■B

* ■ t ?5*!

»j^., bąngas 
kaip ir kitų yra mokančių ap
sisukti, bet gyvai, jauti, kad ji 
kiekvieną 
gracingai 
mome/tą 
šaulį ir .
moterį ir būti pas menų dievus 
dausose... Ir tiek išlaikymo, 
tiek patvarumo, jėgos!.. Publi- 
ka nenumaldomai ploja ir gerai 
jos menu persiimantis žmogus 
nori ją visą į širdį įsidėti ir jos 
šilumoje ją išmaudyti... Manau, 
kad širdingiausi plojimai ir 
jausmai šiandie— iš meno bi
čiulių, visokių artistų, kurių

NAUJAS MIDGET RADIO 
Screen Grid vertės 
$68.00. už ...........
Naujas Atwater 
Kent už 
Naujas 
Radiola 
Naujas 
Mastcr

Lietuviu svetainės šėrinin- 
kai savo susirinkime kovo 29 
d. 1931, išklausę savo valdy
bos ir specialės komisijos ra
portus apie keblią finansinę 
Lietuvių Svetainės padėtį, nu
tarė viešai kreiptis į visas 
Detroito lietuvių draugijas ir 
.visus lietuvius dėl pagelbos.

Del blogų ekonominių laikų 
Svetainės įeigos gerokai suma
žėjo, gi pirmų morgicių nusta
tyti išmokėjimai nesimažina. 
Uau gresia pavojus, kad pir
masis morgicius Lietuvių na
mą atims. Yra nutarta 
sukelti kapitalą serais 
pirmojo morgiciaus išpirki
mui. Vieni senieji šėrinin- 
kai, nors ir su geriausiais no
rais, to padaryti nepajėgia. 
Todėl yra kviečiama visi Det
roito lietuviai — pavieniai ir 
draugijos be skirtumo politi
kių ar partinių pažvalgų — 

teiti į pagelbą. Tuo reikalu 
viešas susirinkimas įvyks ne
kėlioje, birželio 19 d., 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Svetainėje, 
prie 25th ir Vernor Ilighvvay, 
kur bus visiems išaiškinta esa
moji padėtis ir apkalbėta ke
liai ir Budai, kad lietuvių su
dėti centai nežūtų, kad nepra
rast umėni Detroito Lietuvių 
kultūros centro.

Kviečiame 
jaunus, vyrus 
ti paskirtu 
dieną.

Kvietimo

paudžia Kauno teatro kasos, 
(kaip šalįapino arba japonų te
atro gastrolės, “uždainavusios” 
Kaunui pernelyg didelę pinigų 
sumą), tas atvyksta į Kauną ir 
susiląukią tikrinusio nuošir
daus įvertinimo. -Taip yra atsi
lankę virtuozai . smuikininkai 
ir kt., jų tarpe dabar pažymėti
ni: baleto premjeriai— V. 
Nemčinova ir A.. Obiichovas. 
Prieš pradedent bet ką aiškinu 
apie šiuos žmones taip ir neiš
kenti ^rautis su įspūdžiais iš jų 
gastrolės kovo 14 dieną. Vals*- 
tybės Teatras pilnas, visas 
sunkiai alsuoja, matosi tokių 
lankytojų, kurių kitais kartais 
nerasi. “Gulbių ežere”, Čai
kovskio balete, pirmą veiksmą 
žiūrovai praleidžia įtemptai, 
nes jame nei Obuchovui, nei 
Nemčinovai nėra pasireiškimui 
progos. Užtai antras veikimas 

ištisas furoras, ypatingai 
Nemčinovai pradėjus šokti. Gal 
pirmieji plojimai, jai ką tik 
į sceną išėjus, ir buvo su maža 
dalele abejonių— na, pažiūrė
sime, kodėl tave taip skelbia,— 
bet kai veiksmas įsibėgėjo ir 
šokėjai teko atsistoti turinin
goje vietoje, tai... visas teatras 
suužė, suplojo ir neleido iš 
džiaugsmo baigti veiksmo: šo
kėja po didžiausių ovacijų tu
rėjo pradėti antrą .kartą ir 
baigti, taip pat plojimų smar
kiai lydima. Kad ir kiekvienam 
butų aišku, pasakysiu, kad tai 
ne žmogus ne moteris, o gyvas 
vaškas, kuris kaip žuvis van
denyje gyvena muzikos gar
suose ir juose rodo visą savo 
gyvybės gražumą: vietoje, ku
rioje ji sukasi aplinkui, muzi
kos iškilmingame triukšme, 

ji atsirėmu- 
koki medžia- 
muzj|^/( gar- 

jose<><sukasi,

‘ yra

tų įiapa’
šiam rasi ui ų i, kas yra veikė
jas, nęs dąųgeljB mųsų
zų”, gęrai apmoką-
niuoįę visppii)ėnęs “džįąbųo- 
sc” lir sykių tįĮtųįųųjąsį
nais!- velkėjąiis.ą Ir gink šv. 
Jackau, jieillš pąsliH’icšipti,

Dabar jau jų nėra, bauginti... “Bog na pomošč” 
Dailide.

Kiekvienas žino, kad saulė 
nokina - dėl to “SPRAGINIMO” proceso 
nąųdojąmi Ultra Violetiniai Spinduliai. 
LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių 
įėibąkų 
‘♦SPRAGINTI 'Z .... .

--------- ’ ....-.................. . ......  n rįn-r.............................................................. .................. . ........ .. .

■ PAVASARINIS ęRATUŠTINIMO g

iRadio Išpardavimas i
Krautuvės scmpelių ir demonstrąlorių. Musų raštiška gu- g

P^lįąjų^ ęri^tinęs - PAR - IR 
ęxtra slaptas šildymo 

proęeąąS; gerklę erzių^ aštrnpiai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake USPRAGINIMUM 

’ I      ■■■ .Dir" n'i'l '.i'   ’iiniii i III iim»i».,.i>»i.i< .MH 

pasalinami. Jie parduodami kitiems. Jų 
nėra jbsų LUCKY STRIKE cigaretuose. 
Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palan
kus jusų ^erkleid ; < v

demonstralųrių. Musų raštiška 
rantįja su kiekvienų pąrdiįotu laike šio;išpardavimo 

. ’ RADIO SETU

Nauji gražus radios Pfrilco. Victor. 
Brunswick. General Motors ar At- 
watcr Kent vertės C7Q ftlfl 
$150.00 po ........

Lengvus išmokėjimai.
LIPIU VIŲ WCFL (970 kilocl) 

RADJO .PROGRAMAS.
Ncde'ioje. Balandžio 5 d., 

pradžia 1:30 po pietų.

JOS.F.BUORIKJrc
3417-21 S. Halsted Št.

CHICAGO. ILt.
Telefonas Boulcvard 4705 ir 8167

*1 Klausykitės musų Liietuvių Radio Pfogramo kiekvieną Ketvcrgo vakarą, "
■ nuo 7 iki valandos, iš WHFC stoticsmT420rkirpčycT^š f į ®

UPSKY’S MMĮM STOK'!
■ LIETUVIŲ SANKROTA . M ' J,

į ' 4916 West 14tli Street, ; ■

Su 
zmo Vertę Mag-

• cnesia

Padčtįs gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengsite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.

Didžiausia Ekskoryja
IŠVYKS IŠ NEW YORKO

Gegužio 15
Laivu United States

VAŽIUOJANTI SU ŠIA EKSKURSIJA TURĖS SMAGIAUSIĄ KELIO
NĘ, NES TAI YRA RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIMO

SCANDINAVIAN-AMERIGAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Salk Street/ CHICAGO, ILL.
248 Washington St., Boston, Mass.— 27 Wbitehall St., Ncw York, N. Y.

VELYKŲ“
Jus galite 
už maža L 
klausytis 

jūsų

‘ •• • T .r-« • • X Į ■

■-•Z-J
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Ketvirtadienis, bal. 2, 1931

Kairis ir Dr

busimoj

si m

Miršta

savinas
at our SPR.ING SALE

that countswith an iMC

LIETUVA

J. Maskaliunas

Ateikite-Pirkite Šiandie!

dienom įžanga 
šventadieniais

BUICK 
PONTIAC 
WHIPPET

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tel. Ganai 1678 it 1679

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

kad šioj pa 
gan daug nupirk

Tarptautinės meno 
paroda Dailės 

Institute

Sutaupimai! Niekad pir- 
taip labai nukapoję musų 

musu stako vartotų karų!

W. B. JUČUS 
BUČERNfi IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168 Antra Amerikos

Lietuvių Laikraščių
EKSKURSIJA

Mažas Įmokė jimas

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

Dabar Mrs. Jurgelionis gavo 
iš to žmogaus laiškų, kur be 
kitko rašoma:

Ir Bargeno Kainos Ant Sekamą 
Išdirbysčią Karą

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

NASH .
WILLYS KNIGHT 

CHRYSLER

Savas Pas Sava c
— sako biznieriai

Bedarbio įspūdžiai 
po vakaro

Tarp Chicagos 

Lietuvių

{argams 
valties...

SPECIALI NUPIGINIMAI 
ant 1927-1928-1929-1930 
CHEVROLET SIX 

Coaches Coupes Sedanų

vienas karas tapo nuodugniai peržiūrėtas ir per
taisytas ir yra paremtas raudonu OK vertybės 
ženklu — jūsų garantija kokybės ir užtikimumo. 
Kainos tapo nemielaširdingai nukapotos greitam 
pardavimui!

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

jų užeitų prie kasos, ji jam 
duos kitų dešimtukų namo par- 
Važilioti.'

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktvell St., 

CHICAGO. ILL.

Prof. Biržiška lankysis 
Chicagos Universitete

Eufrozina Mikužiute, kuri yra 
baigusi Chicagos Universitete 
mokslų ir gavusi gamtos moks
lų laipsni, vis da suranda ko 
daugiau mokintis. Pastudijavu
si pora' metų literatūros ir dra
mos po mokslo užbaigimo, vėl 
dirba universitete. Ji apsiėmė 
prof. Biržiškų supažindinti su 
svarbiausia gamtos mokslų į- 
staiga Amerikoj ir prof. Bir
žiška lankysis Chicagos Univer
sitete šia savaitę. Northwest- 
ern universiteto lietuviai stu
dentai jį irgi pasikvietė atlan
kyti jų įstaigų. J

MAŽIAU KAIP 5
per Cherbourg

TIK 7 DIENOS l LIETUV
Specialis Trūkis 

Arba keliaukite 
ekspresiniu laivu

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilio,
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9832

Vienas bedarbis iš Riverside, 
S. M., patyręs, kad “Naujie
nos” rengia didelį apvaikščio- 
jimų prof. Biržiškai kovo 28 d., 
parašė Mrs. Jūrgelionienei j 
“Naujienas” laiškelį, nusiskųs- 
damas negalėsiąs atvykti, peš 
neturįs pinigų. JMrs. Jurgelionis 
jam pasiuntė tikietų ir 10 c. 
gatvekariui apmokėti, ir para-

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies it 

vertės, puikių spalvų 

4171 Archer Avė. 
Netoli Ricbmond

—Instituto. Todėl ang 
vadinasi: “Carnogic In

Negali užmiršti North Sides
Dr. Karalius moksleiviavimo 

laikais gyveno musų kolonijoj 
ir buvo pradėjęs praktikuoti jo
je. Dabar, kuomet Savitarpinės 
Pašalpos Draugija varo vajų 
naujų narių gavimui, daktaras 
nusprendė į jų įstoti, nes tai jo 
senos tėviškės draugija. Ši drau
gija jau turi apie 800 narių ir 
vis da auga. <

Vienos savaitės laike čia mi
rė J. Antanavičius, K. Ditkus, 
ir J. Laurinaitis, taip pat B. 
Žilinskiene, kuri ilgai gyveno 
North Sidėj ir pastaruoju laiku 
buvo išsikėlusi į Cicero. Šių 
žiemų čia mirė jau apie tuzinas 
lietuvių, kas musų sveikoj kolo
nijoj yra nepaprasta. Dr. Mont- 
vidas džiaugiasi, kad visus mi
rusius iki mirties gydė svetim
taučiai gydytojai ir turėjo mir
ties liudijimus pasirašyti, bet 
ir jo vienas ligonis šių žiemų 
numiręs. Visi mirusieji buvo 
da jauni ir stiprus žmonės, iš
skyrus Laurinaitį, kuris seniai 
jau buvo suparalyžiuotas ir kas 
dienų ėjo menkyn.
Pavogė instrumentus ir vaistus

Kądaungi laike prof. Biržiš
kos prakalbų Bridgepprte 28 
kovo dienų iš Dr. Montvido au- 
tomobiliaus kažin kas pavogė 
jo chirurginius instrumentus ir 
vaistus su visu krepšiu, dakta
ras prašo vagį atsiliepei ir gau
ti informacijų, kaip tuos vais-

Peiskiaitykite žemiau paduodamus bargenus! Jus 
turite dar tik kelias dienas sutaupinti šiame di- 
džiąjame išpardavime. Ateikite šįvakar!

D. I. dabar tęsiasi tarptauti
nė dailės darbų paroda, Art In
stitute, kuri užsidarys balan
džio 21 d.

Paroda yra labai įdomi j r ver
ta ją pamatyti, šioj parodoj 
dalyvauja žymus Europos dai
lininkai. Yira keleto lenkų dai
lininkų eksponatų, daugiausia 
religinio pobūdžio.

šios parodos eksponatai išim
tinai yra aliejinių dažų teknika. 
Daugiausia modernėjo meno 
darbai, bet daug jų yra ir ne
paprastai akademiškų (realisti
nių). Peizažų yra mažai, dau
giausia portretai ir vaizdai su 
figūromis. Tarp daugelio ge
rų portretų yra vokiečių buvu
sio užsienių ministerio Dr. Stre- 
semano portretas, dailininko 
Lieberman ir k.

Kaip paprastai, taip ir šį me
tą, tarptautinė meno paroda

Nepamirškite savo senovės draugo 
— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

perėjo čia iš Carniogie’ės-Pitt. 
burghe 
liškai 
ternational”, 

įteikia pastebėti 
rodoj matosi 
tų paveikslų.

Paprastom 
parodų 25c. 
šeštadieniais—dykai.

Sekmadieniais nuo 3:15 iki 
4:15 v. ir nuo 4:30 iki 5:30 Ful- 
lerton Hali būna koncertais. Į 
koncertus įžanga 25c. Koncer
tuose paprastai esti gera 
fonijos orkestrą.—Buvęs.

6711 So. Western Avė.
5436-42 So. Ashland Avė.
6943 So. Halsted St
5323-25 W. 22nd St., Cicero, IH.
6211-15 Archer Avė., Argo, IU
2610-12 So. Michigan Avė.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Varde 6894

ESSEX 
DODGE 
STUDEBAKER

tas vartot, nes kitaip gali ap
sinuodiji ti. Instrumentų, sako, 
buvę už kelias dešimtis dolerių. 
Jeigu vagis pats nedarys ope
racijų, sunku butų jį pagauti:

P. Galskis sveiksta
Petras Galskis, kuri myli vi

si northsidiečiai už jo nenuils
tama darbų organizacijose, ka
žin kur buvo dingęs. Paaiškėjo, 
kad jis buvo automobiliaus su
žeistas ir negalėjo iš namų iš
eiti. % Dabar yra jau gerokai 
pasveikęs ir pradeda šen ten 
pasirodyti.

, Poška Chicagoj
Buvusis Naujienų redakcijos 

narys p. Poška užklydo i North 
Sidę. Jis buvo išvykęs j Texas 
valstiją. Pradėjus paukščiams 
grįžti iš šiltų kraštų ir žmonės 
juos seka į Chicago. Poška yra 
energingas ir darbštus žmogus. 
Chicagoj

Vilnių 
tai važiuosiu i Lietuva ir sto

NAUJIENOS, ^hiėago,111
—---------- -----[T:..'I1,1

•/
. Rašo konstituciją )

F. Prusis
Montvidas rašo 6-to apskričio 
SLA. konstitucijos projektą, ku
ris bus balsuojamas 
apskričio konferencijoj. Dr. 
Draugelis irgi yra komisijos na
rys ir nofthsidiečiąi kviečia jį 
tuoj pagelbėti darbą užbaigti, 
nes konferencija artinasi .

. —Prosy tojas.

Bargenai! Vertybės! 
mi.au mes nebuvome 
kainas išpardavimui 
Niekad pirmiau šioms apieliiikėms pirkėjams ne
buvo pasiūlyta tokia proga sutaupinti pinigus!
Ateikite šiandie į Chevrolet Didįjį Pavasarinio 
Pratuštinimo vartotų karų Išpardavimą! Pama
tykite kokios sensacingos vertybės yra pasiūlo
mi “vai toti karai su turinčiu reikšmės OK”. Kiek-

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba į kitas 
miestas, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place
< .Tel. Republic 7950 . .. ..

^let 8I^

'6nwhntta

tinta 0K„ 
ož Hktal

$24S

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu

*‘AQVITANIA”
Birželio-Juns 16,1931

Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
bus proga važiuoti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
' JUMS PATARNAUS SUTAISYTI .

VISUS DOKUMENTUS

“Dabar duodu žinoti, kad aš 
prieičiau laišką ir tikietą ir 
10 c., tąį labai dekavoju, nes 
man tai buVo tikrai didelė do
vana. Dar noriu pažymėti, kad 
prieiti prie kasos gauti karferį 
namo sugrįžti pasisarmatijau, 
tai po vakaro grįždamas namo, 
biski važiavau ir paskui jau 
pėščias parėjau sau dainuoda
mas daineles, ir pasiekiau Ri- 
Verside kaip 1:30 vai. nakties. 
Jaučiaus labai laimingas, kad 
girdėjau prof. Biržišką kalbant 
ir taip gražių lietuviškų dainų 
dainuojant. Taip daug lietuvių 
mačiau.

Kaip prof. Biržiška pasakojo 
apie Vilnių, tai ir aš esu užsl- 

kad atvažiavęs į Auditori- degęs kovoti iš visų pajėgų už

1 —

ford 
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žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 
Berlin-Stuttgart-Gen. Don Sttuben-Dresden

Informacijų klauskite pas bile Vietinį 
agentą arba

130 W. Randolph St., Chicaggo
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DIDMIESČIŲ VALYMAS

New Yorko valstijos legislatura nutari tirinėti 
New Yorko miesto administracijos darbus^ kadangi pi
liečiai vis garsiau ir garsiau skundžiasi dėl korupcijos, 
įsigyvenusios miesto įstaigose. Daug kalbų apiė admi
nistracijos supuvimą girdėt ir ChicagOj'e, ypatingai 
dabar, kada artinasi miesto mayoro rinkimai.

Bet kaip padaryti, kad miestų administracijos bu
tų švarios? Paprastai, jeigu miestą valdo demokratai, 
tai siūloma rinkti republikonus, idant butų pasalinta 
korupcija. Bet jeigu administracijoje sėdi republikOnai, 
tai sakoma, jogei miestą • apšvarinsią demokratai. Ir 
taip eina metai po metų, nuo rinkimų iki rinkimų. Vi
suomet, kaipo vaistas nuo korupcijos valdžioje, siūlo
ma balsavimas už priešingą partiją.

Reikia stebėtis, kaip ilgai Amerikos žmonės į šito
kius receptus tiki. Juk jiems turėjo seniai paaiškėti, 
kad tokiu budu korupcija iš miestų administracijų ne
gali būt pašalinta, nes juk jie matė valdžioje ir rėpub* 
likonus, ir demokratus ir žino gerai, kad nei Viena ši
tų dviejų partijų nėra geresnė už antrą.

Tuo gi tarpu visai nesunku nurodyti pavyzdį, kur 
miesto valdžia tapo labai sėkmingai apvalyta, būtent, 
Milwaukee miestą. Tame mieste seniau kriminalizmo 
buvo, palyginti, ne mažiau, kaip Chicagoje; graftas 
klestėjo taip pat, kaip New Yorke; visuomenės pinigai 
buvo eikvojami ir taksai nesvietiškai kilo, kaip ir vi
suose kituose Amerikos miestuose. Bet kuomet į mies
to valdžią įėjo socialistai, tai dalykai pradėjo taisytis, 
ir šiandie Milwaukee turi bene švariausią administra
ciją visoje Amerikoje.

Iš šito pavyzdžio galėtų pasimokinti visi, kas tik 
netingi apie jį rimtai pagalvoti. Nereikia manyti, kad 
tai “socializmas” yra toks magiškas žodis, kuris tuoj 
pašalina visus blogumus. Yra švarių žmonių, žmonių 
su geriausiais norais visose partijose ir srovėse, ir jei
gu dalykas priklausytų tik nuo gerų norų, tai nei re- 
publikonų arba demokratų administracijose nebūtų ko
rupcijos. Bet valdžia vien gerais norais negali remtis.'

Kas yra republikonų partija? Tai yra būrys dides
nių ir mažesnių politikos lyderių, kurie nori valdyti. 
Įėję į valdžią, tie politikieriai pasidalina tarp savęs ir 
savo draugų įvairiais apmokamais urėdais (“džabais”), 
ir suprantama, kad jiems rupi, kaip galint ilgiaus, tų 
“džabų” nepaleisti iš savo rankų. Bet aiškus dalykas, 
kad patys politikieriai save išrinkti į valdžią negali. 
Jie turi gauti piliečių balsus, šimtus tūkstančių, milio- 
nus balsų. Kad tuos balsus jie gautų> jie turi jiems ža* 
dėti visokių gėrybių; ir, kaip praktika rodo, yra ne 
tiek svarbu, ar prižadai bus išpildyti, ■ ar ne, kiek svar
bu, kad balsuotojai butų įtikinti, Uužhypnotizuoti,\

Šitam tikslui yra reikalinga didelė ir triukšminga 
agitacija — mitinguose^ per radio, per spaudą, laiškais, 
lapeliais ir kitokiais budais. O tai kaštuoja ftiilŽifiiškUs 
pinigus. Čia mes prieiname prie paties klausimo brah-' 
duolio. ‘ ’ •

Kas duoda tuos pinigus rinkimų agitacijai? Ap
juos duoda žmonės, kurie vadina save “republikonais”, 
t. y. tie, kurie pritaria republikonų partijai if papras* 
tai balsuoja už jos kandidatus? Ne, balsuotojai-pitiigų 
neduoda; jie mano savo pareigą atlikę pilnai, jeigu 
eina balsuoti. Rinkimų agitacijos (“kampanijos”) fon* 
dą sudeda dalinai patys politikieriai, kurie turi “dža* 
bus” arba tikisi juos gauti, o dalinai — įvairųš as
mens ir atskiros biznio firmos. Tie asmens ir tos fir- 
mos dažniausia sudeda didžiausiąją foiido dalį^ ■ J

Taip yra pas republikonus ir lygiai taip yra pas 
demokratus. * (

Bet jeigu politikieriai ir jų rėmėjai sudeda pini
gus, kuriais vedama rinkimų agitėcijaj .tai ar galima 
tikėtis, kad po rinkimų* valdžia Yupinsis 
rovė, o ne savo ir savo bičiulių naudar v1

Visuomenė, balsuotojų asmenyse, ateina paskirtą 
dieną į balsavimo vietas, uždeda kryžiukus ant baliotų, 
ir -išsiskirsto. Jau balio.tų skaitymą pė Ji atlieka, ir 
balsai dažnai būna pavagiami. O kai balšavimas praė
jo ir rezultatai tapo paskelbti) visuomenė į jokius val
dymo reikalus daugi'auš nebesikiša, palikdama juos

išrinkti • ku-tOjtaČiiil” VolitiRimų) ------
rteftiš ihififetiėjl itddlM *džabųs”.

Kaipgi prie šitokių apystOVų galima tikėtis švarios 
valdžias? Kaipgi galima laukti, kad išnyks iždo ėikvo- 
jimaš, graitaš fr kitokios suktybės? >

Politikieriai, išleidę pinigus rinkimų kampanijai, 
AOri jUos atišiimti, dU ir su magaryčioms* įėję į valdžią. 
Aukavusieji į f lūkimų fondą reikalauja, kad valdžia 
jiems atsilygintų, ar tai duodama pelningų koncesijų, 
ar padėdama išsisukti nuo taksų mokėjimo, ar nevy
kindama nemalonių jiems įstatymų* ar kitu kuriuo bu- 
du. Ir kaip valdžia gali šitų reikalavimų nepatenkinti, 
kuomet ji žino, kad tų žmonių pinigais ji laimėjo rin
kimus?

Jeigu tokiu pat būdų butų buvusi išrinkta socia
listų administracija Milwaukee’je, tai ir ji nebūtų ga
lėjusi nieko geresnio padaryti už pirmesnes adminis
tracijas* Bėt socialistus Milvvaukėe’je išrinko į valdžią 
organizuoti žmonės: socialistų partija,v kurios nariai 
moka rėgulėrias duokles, ir darbininkų unijos. Tos or
ganizacijos neišnyko ir po rinkimų. Valdžia su jomis 
tariasi ir gauna, jų paramą, kuomet jai reikia pravesti 
kokią nors reformą, kuriai kapitalistai ir jų spauda 
priešinasi. Tik dėlto ji ir gali vykinti savo prižadus, 
kuriuos ji yra davusi prieš rinkimus.

Tai ve kame visa pašlaptišt
Apvalyt miesto administraciją huo grafto ir ko

rupcijos gali tik organizuoti žmottės* Jeigu republiko- 
htti butų Organizuotų žmonių partija, tai jie galėtų tą 
atlikti. Arba tą galėtų atlikti demokratai, jeigu jie bu
tų OrganižUoti. Bet šitos dvi partijos žmonių neorgani
zuoja. Jose dviejose yra susiorganizavę tik politikieriai, 
kurie tykoja “džabų”. ~ '

Jeigu socialistus išrinktų neorganizuotos minios, 
tai butų ta pati velniava. Taigi organizacija yra svar
biausias daiktas. Tik susiorganizavę piliečiai turės gerą 
ir švarią valdžią.

bahdo padėti Bimbai nugalėti 
savo oportunistus. Ir tai visai 
natūralu. “Naujienos” jau se
niai yra pasakiusios, kad tik
ras bolševikas yra Bimba, o ne 
Pruseika, Butkus, Strazdas ir 
jų vienminčiai, šitie dešinieji 
oportunistai yra mekleriai, ku
rie žodžiais garbina kominter- 
ną, bet nenori klausyt komin- 
terno agentų.

Angarietis pilnai patvirtina 
musų nuomonę. Jisai apsivar- 
tydamas pliekia “dešinįjį Pru- 
seiką” ir kitus Bimbos diktatū
ros priešus. Pavyzdžiui, apie 
žinomą veidmainį Strazdą-Va- 
lonį jisai rašo:

“Valonis faktinai niekados 
komunistas nebuvo.” 
'“Garsųjį’1

pliauškalą 
Jakštį-Seną 
apibudina, 
gų raštų 
“Laisvės

fitetūi fr reikalauja sali kokių 
tai “teisių”, tai kaip jie gali 
pritarti višų Rusijos žmonių 
pavergimui vieno didžiojo Bim
bos— Stalino — valiai?

Oportunistai prisiplakė prie 
bolševikiško judėjimo ne iš 
persitikrinimo, o tik dėlto* kad

tferni ji© tikėjai pAsišiennuti 
dolerių arba atsiekti kokį nors 
kitą asmenišką tikslą, ir buvo 
didelis apsileidimas komunistų 
partijos įnisSjė, kad ji taip il
gai juos savo eilėse toleravo. 
Bet dabar tų meklerių karje
rai, matyt, ateina gąlas.

Dar Yra Proga

Apžvalga
į  - ■   -J;'-1

KUNIGAS NUBAUSTAS
PAMOKSLĄ.

Už

“t. žiniose” įdėta tokia ži
nia;

“'Kovo 11 d. Šakių taikos 
teišttib salė buvo kimšte pri
sikimšusi žmonių. Mat, kal
tinamųjų suole * sėdėjo Luk
šių vikaras kun. Skirkevi- 
ėiUS; Specialiai iš Marijam
polės atvykęs Valst. gynėjo 
padėjėjas Krikščiūnas jį kal
tino už vieną agitacinio po
būdžio pasakytą bažnyčioje 
pamokslą. Kaltinamasis pra
šė bylą atidėti ir iššaukti 
naujus liudininkus.

“Byla buvo nagrinėjama.
“Teisiamasis kalbėjo drą

siai ir šiurkščiai. y
“Beveik po dviejų valan

dų pertraukos šakių taikos 
teisėjas A. Kudirka Už pa
skalą ir gandų skleidimą, ku
rie klaidina ir kenkia visuo
menei (Baudž. stat. 263 
str.) kun. Skirkevičių nubau
dė 2 savaitėm arešto arba 

’ 200 litų pinigais.”
Kaip rhatbme, nepaprasti da

lykai dedasi '“šventoje Lietu
voje”. Kas galėjo manyti pir- 
miaus, jogei ateis laikas, ka
da kunigai, bus baudžiami ka
lėjimu Už pasakytus bažnyčio
je pamokslus?

čiąme visus remti ‘Pietų 
Amerikos Naujienas’, kaip 
ir iki ši'ol mus rėmėte, o pa
dedant draugams ir susipra- 
tUsiems darbininkams laik
raštis galės pasiekti aukš
čiausio tobulumo.”
Po pranešimu pasirašo Pie

tų Amerikos Lietuvių Socialis
tų Sąjungos Centro Komitetas.

Pats gi laikraštis sako, kad 
jisai pasidarė nepriklausomas 
nuo partijos, idant jam butų 
lengviau jungti Lį daiktą visas 
antiklerikalinės ir antifašisti
nes jėgas. Darbininkų klausi
mu jo nusistatymas esąs toks:

“Kova už galutiną darbi
ninkų pasiliudbavimą iš ka
pitalizmo, bet kovojant už 
tai — išnaudoti visas gali
mybes, pasitaikančias darbi
ninkų būvio pagerinimui da
bartiniu laiku.”
Vadinasi, laikraščio kryptis 

vistiek bus socialistinė, tik jo 
nekontroliuos partija, 
jam ir bus sveikiau.

Gal tai

SUŽVĖRĖJĘ FANATIKAI

A. NAUJIENOS” ĖVS 
NEpRlkLAUSOMAS 

LAIKRAŠTIS

Argentinoje einąs savaitraš
tis '‘'Rietu Amerikos Naujie
nos”, kurias iki šiol leido So- 
thiistų Sąjunga, dabar perėjo 
į rankas pažangios nepartines 
spaudos bendrovės “Spatrda’\ 
Tuo reikalu įdėta Nr. 4 Šitoks 
pranešimas:

“Šiuo pranešame drau
gams ir visuomenės žiniai, 
kad Udo šio' numerio musų 
organas ‘Pietų Amerikos | 
Naujienos’ yra perduotas 
Spaudos bendrovei ‘Spauda’.

..w>

visai ne^ikladšomas ir tu
rėdamas savo aiškinto Vyk
domus . džgAfittšt

“ ‘Pietų Amerikos Naujie
nos’ lieka kaip buvę muwų 
idėjų reiškėju ir todėl kvie-

musų komunistų 
ir “literatą” V.

Vincą Angarietis 
kaipo “labai žąlin- 
autorių”. Buvusį 

zecerį ir “sklokos”
pravadyrių Butkų jisai vadina 
“renegatu”, ir į vieną eilę su 
juo jisai stato pabėgusius iš 
kom-partijos oportunistus Klu- 
ciną, Rainį, Jokubonį ir Paukš*-

Angarietis reikalauja, kad 
jiems visiems butų paimta di
delė šluota ir kad jie butų iš
vyti iš komunistinių įstaigų ir 
.organizacijų. Ir tai yra visai 
teisinga. Kas į Stalino čebatą 
tiki, tas negali kitaip kalbėti 
apie tuos gaivalus, pasiprieši
nusi us Bimbos diktatūrai.

Mes, žinoma, nemanome, kad 
lietuvių darbininkų judėjimui 
bus naudos, jeigu bimbihinkai 
nugalės oportunistus. Rimbą, 
Andriulis, Šolomskas, Gasidnas 
ir jų šalininkai yra dar kvai
lesni už Pruseiką, JakštĮ, 
Strazdą ir Butkų. Bet bimbi-j 
ninkai turi bent kokią '“idėją” 
ir bando ,tą “idėją” nuosakiai 
vykinti gyvenime. Jeigu “vi
sos Rusijos Bimba”, t. y. Sta
linas, privalo geležine , kumš- 
čia valdyti l(į0 milionų sovie
tų sąjungos gyveųtpjų, tai kur 
yra pamatas priešintis lietuviš
kojo mažiuko Bimbuko valiai. 
Juk turi būt diktatūra!

Didysis Bimba sėdi Maskvo
je. Mažasis Bimba (Angarie
tis) sėdi Minske. O mažiukas 
Bimbukas sėdi Btooklyhe. Kas 
jų autoritetą atmeta, tas yia 
pasaulio bolševizmo priešas. 
Bet negalima Vieną Bimbą at
mesti, o kitus Bimbas garbin
ti. Tas yra nelogiška ir su jo
kiais principais nesutaikoma. 
Jeigu Brooklyno ir Čhičagos 
Oportunistai benori pasiduoti 
savojo mažiuko Bimbuko duto-

“Elta” paduoda iš Rygos to
kią žinią:

“Vakar (kovo 20 d.) Liau
dies Namuose įvyko atvažia
vusio iš Berlyno rusų social
demokratų vado Dano pa
skaita. tema •komunizmas į 
kaltinamųjų Suolą’. Paskai
toj Dahas palietė Maskvos 
socialdemokratų procesą. Pa
skaitos metu kilo kruvinas 
susirėmimas tarp socialde
mokratų ir- kohiuhistų. Ko
munistai į lektorių mėtė su
puvusius kiaušinius ir bul
ves. Be, to, buvo pavartotos 

, kėdės, guminės lazdos, bute
liai 'Ir peiliai. Kai kurie ko
munistai rodė ir revolverius. 
Vienas socialdemokratas’ bu
vo sunkiai sužeistas į galvą, 
o keli kiti sužeisti lengviau. 
Suimta dvidešimt komunis
tų.”
Tai, mat, iki ko prieina ko

munistų fanatizmas. Dėlto, kad 
socialdetokratas Danas kritl- 

| kavo sovietų valdžią, tai jie 
peiliais ir revolveriais Užpuolė 
bapų,;pritarėjus! . ( ■

RIMBAI

^Laisve*' deda ilgą Ž. Anga- 
riečlp straipsnį apie renegatus 
ir dešiniuosius opoftunisrus 
Amerikos lietuvių kohAmistų 
tarpe. Minske sėdėdamas, jisai

>■ .. į..... . .u. ..... "r——

s Miss Leoną Bright 
išrinkta “Miss Buchanan”. As- 
piruoja į \Michigano Pavasario 
švenčių gegužės 4—16 dieno
mis , “žiędtj Karalienę”.

RADIO
VELYKŲ ŠVENTĖMS

Už Puse Kainos
PEOPLES FURNITURE KRAUTUVĖSE

Labai platus pasirinkimas visų gerųjų išdirbysčių, 
radio arba kombinacijos rhdio sU gramafonu. 

*» 4

Puikus radios pilnai įrengti dailiuose kabinetuose su 
tūbom ir viskuo, verti daugiau kaip j| M M 
$100.00, tik prieš Velykas U

Gražiausio padarymo kombinacijos A f" fl 
radio su gramafonu, pilnai įrengti H U \ 
dei vartojimo verti $175.00 už ..........0U VlU V

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
Visu išdirbysčių galima pasiskirti abejose 

PEOPLES KRAUTUVĖSE
•J. \ “

Pasilaikykite šį surašą ir ant tolesnio laiko

26004

26009

Pastorius—J uokai
Kauno benas ir būtys juokiką
Vestuves—Virbaliu šokis
Armbtiiką ir behkš
Našlys—Klumpakojis
Kauno Karališkas benas

Kipras Petrauskis
Josiu Jomarkėiih —- Bėga Upė s
Jonis Butėnas — Baritonas
Nevėrk Brangi, — Iš bperos Rfgoletro 
Solo Kipras Petratiskas 
$imts Velnių — Lakštifigalėlė 
Smuiką ir piahas
Šv. Rokus — Skrantu Melagis
Kom. Dialogai Bukšnaitis — Geležiūnas
Margarita — iš Operos Samsohaš ir Dillila 
Dvaronaitė ir V. Grigaitknė
Blusa—iPusiau Naktis Mus Baugina
P. Alekas (opertis artistai)
Varguolis — Kad Galėčiau
Daina Liuda Sipavičiūtė
Nibjas ŽiupoAas -— Sveikas Ligonis
Kom. Dialogas Bukšnaitė ir GtležiUfias
Graži Polka — Geltonplaukė Polka
Kariškas Benas.
Pirmo Pėstinirikb Maršas—Senas Draugas Maršas
Kariškas Benas \
Sena Jaunystė — Šarkis 
Tris vyrukai siftiUrč, , Vanagaitis

26017 Našlys—Klumpakojis 
Kauno Karališkas benas

2603 5' Pbhkia Sau Laivelis—Stasys

26038

26040

26042

26043

• 26044’

26045

26048

26049

26051

26052

•26053 
K

2'605 5 ./aurfavedžių Pilka — Vestuvių Polka 

2'6058 

26060 

26061 
f 

26063 

26109

Ž6165 Sugodojau aš godeles 
Juoza^ Babravičius L 

26068 karvelėlis Valcias — 

26081 

26101 

26104 

26108
• • ► 

' 2K110

baritonas

Kaimiečių Orkfstta 
Atsigėriau Arelkytėfc - 
Juozas Babravjčius -j 
Lelija Vaitas -— Žvi 
Šokių Orkestrą 
Meilės Sapnai Vakis 
Armonika solo 
Žvaigždė šokis 
Kauno orkestrą
SėsUtė Polka — Susapnuota polka
P. Sarpaliaus btkhtra

i ..— Kazbėk
enoras *'
Eisim grybaut šokis

Kauno orkestrą
Gieda Gaideliai — Gražus Bernelis 
Dairia B. RakiiiSkienė, J. Alšauskas 
Elžbietos Polkk — Viktutės Polka 
Ghkagos Lietuvių Orkestrą 
NotOs Polka — Barnelis Polka 
P. Satpaliaus Orkestrą .
Žalia Girelė diiha J. Sarstvičius
Senelis Ganė Aveles — P. Sarpaliaus Ork. 
Linksma Polka — Klaipėdos Polka 
M. Bruslauskaš — Arthohikas■>

Iš kitą micsUĮ užspkynuife išpiidemc veikiai ir nvrokuo- 
jamą už prisiųntįnią,

HiiiKALAVtME klsKORDŲ KATALIOGO

Graži Giružė 
tenoras 
elis /

- Onytė Polka

Mano Brangioji Vaitas

4177-83 Archer Avt\ 2536-40 W. 63 St
KdmpAt Rtcfamond gatvei

Lafaycttc 3171
CHICAGO, ILL.

Kampai Maplcvvood gatvei 
Hcmlock 8400,

, r '
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių
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Graboriai

NAUJIENOS, Chicago, M
Ak ’ •

Lietuviu išdarbių 
reikalai

«■ WW...II ■ .................................................................. .............................................

riesumwpti. Ttesa, atlyginimo 
už nuovargį nebus.

977 Zalpiui Antanui
x 978 Zilvitio Joseph

980 Zepinskii Victor 2

Lietuvių Bedarbių 
šelpimo Komitetas
Ofiso adresas:

Bridgėitort Furoiture Čompany, 
3224. Sofcth Halsted Street 

Tel. Victory 1657
Pinnadieniais, Trečiadieniais. 

Penktadieniais valandos: 9 iki 
11 ryto tiktai.

L. B. š. Kprpitęto valdyba.:
Dr. A. K. Rųtką’uskas, pirm., 

4442 S. Western Avė. Tel. La
fayette 4146.

Ą. Talys, vice-pirm-, Mid- 
west Pharmacy, 4143 Archer 
Avė. Virginia 1784.

Emilija Šukienė, mitan raš
tininkė. Yards 3707.

Maria Jurgeliopięnė, iždinin
kė. Roosevelt 8500.

Stanisolvas Norvilas—Aptie- 
korius, iždo globėjas, 4624 S. 
Western Avė. Lafayette 4300.

W. J. Kareiva (biznierius), 
Green Valley produets, 4644 S. 
Paulina St., Boulevard 1389, iž
do globėjas.

Elena Ųercher. Victory 1657, 
raštinės vedėja.

Gerbiami Jr Gerbiamos, kurie 
aukausite maisto, avalo, rūbų, 
ar pinigų, savo aukas galite pa
likti visomis dienomis by kurią 
valandą musų ofise, Bridgeport 
Fųrniture Co., 3224 S. Halsted 
St. Tel. Victory 1657.

Bedarbiai ir Lab
darybe

Bal. 1 d., 1931 met.
A. Boekus pirmutinis prisi

dėjo, aukaudamas $2.00 prie 
parengimo pietų Velykų dienoj 
dėl ištirtų bedarbių motinų ir 
jų vaikučių. Ar tai pe garbiu 
gas žingsnis, ar ne puiki pra
džia ir ar ne paakstinimas dau
giau kreipt domės į labdarybės 
veikimą? Tariant jam ačiū, 
kviečiame jį patį dalyvaut pa
rengimo dienoj.

Iki šiol dar mes tokio žings
nio nesam darę. Bet kari 
butų pasekmingas ir kartu 
vyzdingas, kviečiame gerb. 
suomenę prisidėt ne vien 
darbu ir aukomis, bet ypač 
menišku atsilankymu,
gai bus sutikti visi labdariai.

Nesugendamą maistą galite 
aukaut iš anksto bile valandą 
ar dieną, nes Bridgeport Fur 
niture Co. krautuvė, kuri ran
dasi po antrašu, 3224 S. Halsted 
St., visuomet yra atdara.

Tiktai kviesti bedarbių vai
kai ir motinos tegalės dalyvaut 
prie stalo.

Pietai bus duodami Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St., 2 v. Ve
lykų dienoj.

Maria Jurgelionis deda vįsas 
pastangas, idant šis neturtin
giems pokylis įvyktų su pro- 
gramu-pamargi irimai s.

—Labdarys.

jis 
pa- 
vi- 
tik 
as-

Širdin-

Motinai, savo skaitlingą šei
mą pavalgydinusiai, vėl rupi 
antro valgydinimo gaminimas, 
per dienų dienas -tas pats nuo
bodus rūpestis, už kuri reta 
kuri motina ačiū susilaukia. 
Motina jokių ačių nelaukdama, 
dirba, rūpinasi per visą amžių. 
Vieno paminėjimo: MOTINA 
užtenka, kad suprasti josios 
meilę ir pasišventimą savosios 
šeimos reikalams. Kad moti
nos (ne senmergės) butų viso
kios tvarkos , vykintojos, o vi
sa žmopija motinų patvarky
mų klausytu, žmonių vargai 
išdiltų, it naktis saulei užtekė
jus. Motinos pasmerktų ka
rus; motinos rastų priemones 
alkanus našlaičius ar bedar
bius, ar streikierius nuo nerei
kalingo vargo aprūpinti. Kolei 
toji dievinamoji artimo meilė 
žmonių širdyse nepajėgia taip 
suspindėti, kaip ji aiškiai švie
čia motinų sielose, todėl lao- 
darybei bus lemta, it invalidui 
su medine koja ir kriukiais, su 
skaudžiomis pastangomis eiti 
žmonijos progreso prieky. Pra
kilniųjų žmonijos darbų taipe 
labdarybė visuomet bus pirmu
tinėje vietoje.
Labdarybės reikalingumo mu

sų tautai, išeivijoje, apibudini
mui jau parašiau “Naujienose” 
apie dvidešimtį straipsnių, vis 
ir vis kviesdamas prakilnios 
dvasios viengenčius man -tą 
gražią idėją pagelbėti pastaty
ti tinkamos pagarbos vietoje, 
musų žmonių širdyse. Mano 
raginimai per šiurkštus, ar aš 
per prastas bendradarbis, kad 
už mane gabesni ir galingesni 
lietuviai nusiduoda manęs ne
girdėję. Tasai sielos “per čyš- 
čių” bandymas jau praėjo. 
Praktiškai labdarybei Chicago- 
je ir kitur išeivijoje jau dirva 
prirengta. “Naujienos” viso
kiam prakilniam pažangiam 
darbui nušviečia kelią. Visokiai 
labdarybės kritikai “Naujie
nos” duoda vietos laisvai, visa
pusiai visiems rašyti. Tiems, 
kurie man nepritaria, yra gera 
proga įrodyti,* 'kad aš klystu, 
lietuvius prie kitų labdarybės 
supratime, lygindamas. Svar
biausi šiame klausime rastai 
bus įrodantieji neigiamąją lab
darybės įkūrimo pusę. Taigi, 
gerbiamieji rašytojai ir rašy
tojos, pasidalinkime į dvi, vie
na kitai priešingas, puses ir 
pasiginčykime, žinomm manda
giai, o po ginčų, padavę vieni 
kitiems broliškas rankas, eiki
me prie bendro darbo. Labda
rybės klausimą begviĮdenant 
jūsų talentai, gabumai ir ypa
tingumai pasiliks kaip buvę

Dabar kelis žodžius apie 
Viekšniečių ir L. B. Š. Komite
to rengiamą šeimynišką vaka
rėlį su programa ir šokiais, 
labdarybės naudai.

Visi jau gerais darbais žino
mi ir kurie ateityje savus naš
laičius ir pašalpos vertus vien
genčius visgi šelpsite dabar 
bus progos arčiau susipažinti 
ir miųtimis pasidalinti Lietu
vių Auditorijos mažojoje sve
tainėje balandžio 19, 1931; 
pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 
5Cc. Gęri žmones neapleis mu
sų

GAIlSINIpTĖS NAUJIENOSE
į Į.n.lĮ^^R.

Grs
. .................................. ......

pavargėlių.
A. K. Rutkauskas M. D.

L. B. $. Komiteto pirm.
7

Laiškai Kašte
Šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie prikląuso, tegul nueina 1 
vyriausi ji paštą (Clark 'ir. Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padSta iškaba “Adver- 
tised Wind w” lobs j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

905
906
911
914
928
931
937
939
952
956
957
961
963
968
972

Bulkus Marcela 
Cesakas J B 
Daujotas Agota 
Diksetis M 
Indanavicaitei Paulynai 
Jusedras Mikolas 
Kubiliūnas A 
Lukosaitis Jonas 
Nastaras Jonas 
Parnarauskiu Antanui 
Pauksztienie P 
Pilipovicienei Petronei 
Ralmienei Stefanijai 
Lezcauskas B 
Svelnys Frank

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika >
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Atiburn Avenue
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICB
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bpsite užganėdinti

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuviai Gydytojai
Res. 6600 South Affesian Avenu» 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel Canal 0257 

dr. p. z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street . 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 it Blue Island *e.

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

Res. Phone Fairfax 6353

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Simon M. Skudas 
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai.

718 W. 18 St.
Tel. Roosevclt 753 2 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
1464 South Halsted Street

valandos nuo I iki 3 po pieru ir 
ouo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. Tel. Kenwood 5107

Ofiso

Pbont Armitage 2822

DR. VV.F KALISZ 
1145 Miltvauker Avenue 

Valandos 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M
S e rėdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

ir

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Felefonas Yard» 0994

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki i po juct 

? iki 8 vai. Nedil nuo 10 iki 12
R.ez Telepbonr Plaza 3202

1646 W. 46tb

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct,

Telefonas

Cicero 372.4

St

Lietuvė® Akušerės

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 Bonkvard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 4 6th St. Chicago. III

Phone Boulevard 4139 Mis. ANELIA K. JARUSH
i n a r nmci Physical Therapy K Midwife. MASALSKIS | Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

RezKteneija Tel Midway 5 512 b 
Wilmett» <95 

Ralph C. Cupler JMLD. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St Tel, Canal 1712-0241 
Valandos: Pagedėliais ii Ketvergais

3 iki 8 vai vak., UtarninkaU ir 
Pėtnyliomis 1 iki 4 v. v.SVARBI ŽINUTE

DR.M. T.STRIKOL
Lietuvys Gydytojas 

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

Ncdėlioj pagal sutartį . 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

• Tel. Prospect 1930

Ofiso Tel. Victory 6891 
R.ez Tel. Drejcel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojoj) ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 3 1 tb Street

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 »ak 
Nedėliomn ir *ventad 10—12 dirua

Phone 
Hemlock

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

Musų patarnavimas lal- 
dorovėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

f 9252

prie 
duodu 
clectric

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Tel Canal 3161

KULS F/M N

’ Naudokite išlaukiniai nuo

Akiu Gydytojai

tel

Ofiso telefonai: "'Inrtnia OOBfi 
Roz Tel Vim Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archet Avenue
Valandot 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
fl iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

vu. Namų ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D.
♦442 South Nestern Avenue

Tel. Lafavette 4146

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

Advokatai

K. G ŪG IS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
H23 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Skaudamų Muskulų
Peršalimų
Skausmų Krutinėjo
Sustingusio Sprando
Pečių SkaudSjimo
Išsinarinimų Ir

Ifcsitempim^
Neuralgijos

Ari* II,

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIS 'LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau 

f jū1 geriau ir pigiau. 
.• negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
; OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
8238,. S. Halsted Bt 

Tel. Victorv 408P

Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčp 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

V Tel. Victory 1115

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

priežastimi galyos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių kąrštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 

; teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidai Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 1,0 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietųi
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.
* Phone Boulęvard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsteęl St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

A. A. OLIS ,
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

• Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatoi vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioi vak

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Resįdence; Pfeone Hemlock 7691

Pbope Boulevard 704^2

DR C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš MatshaJl Drpg atore, arti 47 St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. DearboYn St 
Kervergais ofisai uždaryti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552„ 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

8

St.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St.< 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

____f vairus Gydytojai

i

fišas

ONA J/VNUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 31 dieną. 7 valandą vakare, 
1931 m., sulaukus 22 metų am- 

. žiaus. gimus Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime tris 

' brolius — Kazimierą'. Petrą ir 
Juozapą, vieną seserį -— Moniką 
ir švogerį Stanislovą Kačiusius, . 
brolienę Eugeniją ir gimines.

< Kūnas pašarvotas, randasi 3,559 
. S. Ęnąerald Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. ba
landžio 4 dieną. 10 vak ryte iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje .atsibus gedulingos i 
pamaldos už velionės $įe|ą. o iš I 
ten bus nulydėta į Sy. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Onos Januris gimi
nės. draugai ir pažįstąmi esat nuo- I 
širdžiai kviečiąjni dalyvauti laido-'.. 
Įtuvėye ir suteikt).v jaj paskutinį- 
patarnavimą ir atsisveikinipsą.

Nuliūdę liekame.

Broliai. Sesuo, Švogeris,- 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius. Tel. Victory 4088.

KAZIMIERAS MANKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 31 dieną, 10:45 valandą va
kare, 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Raseinių ap?kr., 
Kražių parap. Paliko dideliame 
nubudime moterį Pauliną, po tė
vais Kasparaitė, dukterį Aleksand
rą Shillim, žentą Antaną * sūnų 
Domininką, seserį Juzefą Marinie- 
nę, švogerį Juozapą, 2 pusbrolius 
— Juozapą ir Pranciškų Anglic- 
kius ir gimines, o Lietuvoj bro
lį Pranciškų, dvi seseris — Ma
rijoną ir Stefaniją, švogerį Stanis
lovą Sčerbauskį. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4612 Sp. Wopd So.

Laidotuvės įvyks panedėly, ba
landžio 6 dieną, 8 , vai. ryte iš 
namų į šy. Kryžiaus parapijos 
bažųyęią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 
mįero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Mankaus 
giminės, draugai ir pažįstami -esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam '‘pasku-* 
tinį pataravimąn ir atjųvcikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Žentas, 
Sūnūs, Sesuą, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. ‘Mažjrika, Tel. Yards 
1138.
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LOVEmiS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIĖTKOS
U ; Į- f.;'. , “ < , ■ ' 1 f ■ ' - ■ L. *

Pristatome į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Puokite savp akis išegzaminuoti

Dr. A R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Aus.

« kampas 47 St.
Tek Boulevard 6487

DYKAI DEL tMEN

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS-
Žvairas-kr.ejvas akis išgy- 

' dali ir akinius pritaikau
4654 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3117 So. Halsted Street 

Tel. Cahimet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos, ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakarė

DR. J. J, KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 Leavitt St. Canal 233p 
Ofiso valands 2 iki 4> 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DK. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

f 
Ofisas vidurmiestyjt 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG 

77 W. Washington St. 
Cor. Washington and Clark Sct- 

Ofiso T«l. Central 2978 
Namų T«L Hyde Park 3395

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAĘTJ 
Mes visuomet teikiame širdingą;simpąĮing^ ir 4 rainą J

J. F. EUBEIKIS & CO. IA:

BORIAI

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

TeL Kcmvood 5107 
VALANDOS:

uuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 . Iki 8 valandai vakare 

apart Svcntadiahio ir '■ ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

'Vai.: I— “ . 7 f
R,ezidencija 6640 So. Maplevoood Aco.

3 ir 7—8; b$ed. 10—12 rytp

Telefonai Republic 786&

DR. HERZMAN
- RUSUOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
>025 W ISth St., netoli 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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevclt 9090 

Namie 8-9 ryte. • Tel Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ant., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 2880

DR. G. L. MADGE^
DĘNTISTAS

4930 W. 13th St. TeL Cijero 49 . —!.a oq 
• ■ _ 2,00

__
$6.00 už <IaoĮ4 

______ _ ________ $20.00 ir 
Traukimas be skausmo

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

TeL Prospect 8525

4930 W. 13th St. Tel. Cicero
• Delel sunkiu laikų kainos nupiginto" 

Sidabro FlllWąI  ---------- --------- i—t *;
ParcelIano FJllinffai 
Auksings Crowus • 
Bridsre — 
Plutos —

Paul M. Adomaitis 
Advokates 

Ofisas vidnrmįestyjs 
Room 2414 ' 

One North La Šalie Bldff>. 
One Nortb La Šalie St.

‘ (Cot. La Šalie and Madison Sta.) 
Ofiso Tel State 2704: 4412

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 Rfj, 6515 So. RockrOall SL 
TeL Republic 9723,
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Ketvirtadienis, bal. 2, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Profi Biržiška sve
čiuose Town of Lake

vyko pora valandų vėliau, mer
gaitė jan buvo mirusi.

Šiandie,- 10 Vai. ryte, Eudei- 
kio įstaigoj, 4605 S. Hermitage 
Avė., bus koronerio tyrimai. 
Laidotuvės bus pirmadieny, iš 
namų į bažnyčią ir į šv. Kazi
miero kapines.- Laidotuvėms 
patarnaus graborius Eudeikis.

m i u-.----------

Naujenybė vv. Kizas; 13, 
išrinkti trys

Mt. Greenwood
Sužeistas A. Mikšys automo

bilių akcidente

Prof. Mykolas Biržiška
Pėtnyčioj kalbės Krenčiaus 

svetainėj
Town of Lake lietuviai, ku

rių daugelis neturėjo dar pro
gos ne tik girdėti, bet ir pama
tyti musų garbingo svečio, 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
pirmininko, prof. Mykolo Bir
žiškos, dabar turi laimės jį tu
rėti pas save svečiuose.

Ateinanti penktadienį, balan
džio 3 d. prof. Biržiškai rengia
mas priėmimas su gražia mu- 
zikale programa, ir prakalbo
mis Town of Lake, 
svetainėje, 4600 So. 
Vakaro rengėjai yra 
kuopa ir Vilniaus 
Komitetas.

Visi Town of Lake, Brighton 
Park ir Marcpiette Park lietu
viai kviečiami tą vakarą atsi
lankyti į prof. Biržiškai rengia
mą koncertą-prakalbas, kur iš
girsime musų garbingą svečią 
ir jam parodysime savo prisi
rišimą prie musų sostinės 
niaus. —Savas.

Krenčiaus 
Wood St. 
SLA. 122 
Vadavimo

1 • • -
Ant-111 bulvaro, pačiam mies

to centre kovo 28 d. 4 vai. po 
pietų atsitiko nėlainte: sužeis
tas p. Mikšys iš 3234 \V. 111 St.

Mikšys važiavo iš turgaus 
prisipirkęs prekių ir jau buvo 
nebetoli savo biznio vietos kaip 
į jo automobilį iš užpakalio į 
lėkė kita mašina. Mikšio ma
šinos ratas nulėkė per kokius 
100 žinksnių ir mašina apvir
to, prispausdama Mikšį prie 
rezgelių. Subėgę žmonės pakė
lė mašiną, padarė duris ir iš
traukė sužeistąjį, nuvežė pas 
daktarą. Daktaras subandaža- 
vo galvą, rado apdaužytą šoną 
ir šiaip visą kūną apžalotą..

Tas, kuris įvažiavo į Mikšio 
mašiną, norėjo matomai pabėg
ti ir kaip staiga sukosi atgal, 
tai jo paties mašina apvirto ir 
pats draiveris iškrito per vie
nas duris, o jo moteris per ki
tas duris. Dravierį pusgyvį nu
vežė į ligoninę, o jo moteris pa
liko nesužeista.

Gerb. Mikšys priklauso prie 
SLA. 178 kuopos, yra tos kuo
pos vice-pirmininkas, sumanus 
žmogus, sumanus politikas ir 
šiaip geras patarėjas vietos lie
tuviams. Jam SLA. 178 kuo
pos nariai ir pirmininkas B. Va- 
lantinas ir visi draugai širdin
gai linki kuogreičiausia pa
sveikti.—Reporteris.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Dr-j'a suteiks naujenybę Atve- 
lykų vakare, balandžio 12' d. š. 
m. Atsilankiusiems svečiams 
bus suteikta žinios, kas reikia 
daryti, kad ilgai gyventi ir 
sveiku, linksmu, nesenstančiu 
būti.

Bus duota vakarienę,— ska
ni ir maitinanti kūno ir proto 
jėgas; bus muzika,, daina ir šo
kiai.

žinoti kada ir kokia muzika 
ar daina' tau reikalinga susir- 
gusiais-audringai sielai; žinoti 
.kada šokti, kiek ir kokie šokiai, 
kad taptumei miklus, lankstus, 
nepavargęs, tai reikia ilgų me
tų studijų.

Tas reikalingas :ir nauidngas 
žinias įgysi atėjęs banketai), ku
rį duoda Amer. Liet. Daktarų 
Dr-ja. ,

Referantas patyręs-senais me
tais, jaunas išvaizda'—gydyto
jas.

Ateik ir įsitikrinsi, kad tai 
nepaprasta pramoga; neveltui 
laikas’ bus praleistas, 
naudingų žinių įgysi,

"galėsi pritaikyti savo gyvenime. 
Ir gyvenimo našta bus lengves-. 
nė sugrįžus iš daktarų banketo.

Kur ir kaip gauti tikėtus į 
tą nepaprastą pramogą,— pa
siklausk savo šeimynos gydy
toją ar dentistą. Ir jei jis bus 
dar neištardavęs savo kvotos, 
tai galėsi gauti.

—Dr. A. L. Graičunas.

V’. Kižas•} iš, kandidatų; bus 
brinkti trys, dauginusia balsų 
avę.—--KorespOfidentas.

... .

Iš politikos lauko
(šiame skyrįuj dedami raš

tai iš politinių organizacijų j u 
dėjimo neatsižvelgiant į jų nu 
sis ta tymų skirtumus).

tačiau, atsiranda daugybė v.aį 
kų, kųi^ę - užsitnirštą ir prade 
da žaisti gatvėse, medydmai bo 
lės arba bėginėdami skersai i: 
išilgai trafįko. Pavojingiausia

prade- 
bo- 

skersai ir 
Pavojingiausias 

gatvėse laikas yra' apie 4 ir 5 
valandas po pietų, 'kada vaikai 
paleidžiami iš mokyklų.

Daug 
kurias

Cicero
Liet. Republikortų Kliubo 

susirinkimas

Luk

Mirė Alfonsas Da 
lubauskas

Vii-

Bridgeport
Staigiai mirė jaunutė lietuvaitė

Užpereitą naktį veik staigiai 
pasimirė Dorota Morris, pus
ketvirtų metų amžiaus, duktė 
Petro ir Onos Morris, 3142 
Aubum Avė..

Ji jau vėlokai vakare užval
gė kokių ten skanėsių ir stai
ga. susirgo. Daktarai jau buvo 
išvažinėję namo ir kol juos 
prisišaukė ir kol vienas jų at-

Alfonsas Dalubauskas, 
50 m. amžiaus, paėjęs iš 
lių kaimo, Vabalninku parap., 
Panevėžio apskr., gyvenęs 61 
ir State gatvės apielinkėj, prieš 
savaitę laiko atvažiavo pas sa
vo pažįstamus Steponą Radnį, 
Garden Lane Avė., Justice 
Park. Užvakar jis sunkiai su
sirgo ir tapo nugabentas j 
Cook pavieto ligoninę, kur va
kar vakare pasimirė.

Velionio giminės ir draugai 
prašomi tuoj aus atsišaukti pas 
Steponą Radnį dėl susitarimo 
apie velionio palaidojimą. Va
žiuoti reikia Archer Avė. iki 
priešais černausko daržo, kur 
pasukti po dešinei, pakalnėn. 
Nuo Archer bus septintas na
mas, dešinėj gatvės pusėj.

apie 
Svi-

Gerbiamų Tautiškų Klebonų rengiamas
B A LIŪS

Velykų Vakarę, Balandžio 5 dienų
Užkviečiame visus, senus ir jaunus. Bus duodamos dovanos tam, kas 
turės gražiausiai numargintą kiaušinį ir tai, kuri turės gražinusį kvartu- 
kelį. Ne tik laimėsite dovanai, bet ir linksmai praleisime Vakarą prie 
geros muzikos. Pradžia 7 valandą vakare,

Lietuvių Tautiškos Parapijos Svetainėj 
/ 3501 So. Unioii Avenue i

KVIEČIA KOMITETAS.

Pirmadienio vakarą p. 
štienės svetainėje įvyko 
K. susirinkimas; nors šauktą 
atvirutėmis, bet susirinko ne
daug. Priežastis tame, kad. tą 
patj vakarą bažnytinėj svetai
nėj kalbėjot svečias prof. Bir
žiška, tokiu budu dauguma ten 
nuėjo. Kadangi, k)įų|?ąs yra tik 
vien politikos, o lietuviai nedi
deli politikai, tai ir nesiinterę^ 
suoja. Balandžio 7 d. balsavi
mai nesukelia susidomėjimo, o 
dėlto, kad valdžioj galėtų būti 
bent keli lietuviai. Kadaise ne
turėjome tinkamų žmonių, bet 
dabar jau turime ir čia augusių 
ir mokslus baigusių ir visur 
tinkamų. Kitą metą bus gene- 
raliai miestelio rinkimai. Lietu
viai, jei pasistengtų, galėtų už
imti bile vietą. Turime tokius 
kaip J. J. Kimbark, P. Čeka
nauskas, J., Pocius, C. Genis, 
Leo Švėgžda', A. J. Kundrotas 
ir daug kitų gabių vyrų, 
daugiau dirbkime.

Išrinkime lietuvį adv. Kizą
Balandžio lt d. šeštadienis, 

svarbi diena. Visi tą dieną tu
ri daugiau laiko, visi turėtų ei
ti balsuoti kandidatus į mokyk
lų viršininkus. Jų tarpe turi
me ir vieną lietuvį, Liudviką 
Kizą, čia augusį ir mokslus 
baigusį advokatą. Tas vyras 
kaip tik ton vieton tinka ir 
jaunas būdamas jau gerai su- 
pra'nto darbo žmonių reikalus.

Skundžiamės aukštomis tak
somis, tad svarbu turėti sąži
ningus valdininkus tuo labiau 
£avo vientautį. Nepamirškite 
padėti kryžiuką po vardu Louis

Atsišaukimas
Gerbiami Tautiečiai Lietuviai:

Pabuskite iš miego ir nepa
siduokite gudrioms sau garbėš 
j ieškančioms ypatoms, kurios 
šiandien prikalbinėja mus, kad 
balsuotumėm kaip visados už 
Republikpnų kandidatus, kurie 
keletą metų atgal vedė dalykus 
teisingai, bet ant galo Thomp- 
sorias mums pridirbo tiek iš- 
kaščių, kad, pavyzdžiui, šian
dien mokama $173.00 dolerius 
už tuščią lotą ant Western Avė., 
o pirmiau mokėjoiųe tiktai $12.- 
50. Taipgi namų taksai pakilo 
dvigubai. < • ‘ *Del to gi kreipkite atydą į tą 
Thompsono grupę, kuri varo 
Chicagos miestą ant bankroto 
ir daro gėdą miesto gyvento
jams prieš visą pasaulį. Viš- 
tik jau prasčiau nebus. Todėl 
gi, broliai ir seserys* lietuviai, 
nepralcskite progos ateinantį 
utarninką, 7 dieną balandžio ir 
neklausykite patarimų tų, kurie 
valkiojas apie balsavimo vietas, 
gaudami didelį mokesnį už tos 
dienos darbą. Sakykite jiems 
“yes”, o balsuokite už Anton 
J. Cermak ant Majoro, kuris 
yra čekas (Bohemian), teisin
gas, geras žmogus, ir kuris ge
rai pažįsta musų tautą ir bus 
mums daug prielankesnis vi
suose musų reikaluose.

Jums : teisingai patardami, 
Komitetas Namų Savininkų 
Komitetas Republikonų Kliu- 

bų Chicagojelkn‘s>
■. ’. .ui .... -

Miestas skundžia tele
fonų kompanijų

lyvauti pastatyme vienos fil- 
mos, kurioj Capone turėtų su
lošti Chicagos “biznierio” rolę. 
Nors rolė Capone duodama la
bai nedidelė, tačiau jam siūloma 
už sulosimą visą milijoną dole
rių užmokesnio. Viena' tik kliū
tis yra, kad Los Angeles prose- 
kutoris Buron Fitts pareiškė, 
kad jis Capone tuojau išvytų 
iš miesto, jei tik tas čia atvyk
tų.

CLASSIFIED ADS
——......................—I

Automobiles

Tik

CHICAGOS ŽINIOS
Automobilistams žinoti
’ Artinantis: ’ pavasariui moto
ristai raginami važiuoti su di
džiausiu ‘atsargumu, kadangi 
vis didesni skaičiai vaikų pra
deda žaisti gatvėse.

Norš ątsdfcgumo gatvėse jau 
keli metai mokinama vaikus,

PRANEŠIMAI '
Atydai Naujienų Skolinimo 

ir Budavojimo Bendrovės na
rių. ■ ■ - “ įy

Su pabaiga kovo menesio 
Naujienų Spulkos knygos ir 
sąskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas raportas dėl val
džios auditorių.

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

T. Rypkevičiat sekretorius.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie 8902

3514-J6 Roosevelt Rd. 
arti St. Louls Avė. ‘ 
CHICAGO. ILL.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

VVISSIG,
Seno Krajaus

BYDO VISAS UGASVYRŲ IR MOTERŲ 
NE2IŪRINT KAIP IHSlSENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

do ligas pilvo, jdauėių, inkstų ir puslts, užnuodijimų 
igas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus- 
kosčjinui, gerklžs skaudėjimų ir paslaptingas ligas, 

šlijo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų 
padaryti. Praktikuoja per daugel} metų Ir ilgydl

tūkstančiu* ligonių. Patarimas dykai OFISO VALANDOS: Kasdie 
’ nuo 10 ryt« iki 1 vaL it nuo 5-8 vak. Nedalomi* nuo 10 ryt. iki 1 v.

4304 Wast 26 Sk Umpąs Ta .
11 Ii—.................... . ................

kraujo, odos 
mus nugaroj

IŠGYDĖ SAVO RUPTURĄ
Aš gavau didelį patrūkimą keldamas 

skrynią keli nietai atgal. Daktarai sa
kė, kad mano vienatinė viltis išsigydyti 
yra ^operacija. Diržai man negelbėjo. 
Gailaus aš įsigijau tai, kas greitai ir 
pilnai mane išgydė. Daug metų pra
ėjo, bet ruptura niekad nebesugryžo, 
nors aš sunkiai dirbu kaipo karpeiiteris. 
Nebuvo jokios operacijos, sugaišimo, ne
smagumo., Aš nieko neparduodu, bet 
vien suteiksiu pilnas ‘ informacijas apie 
tai, kaip jus galite pilnai išsigydyti be 
operacijos, jeigu jus parašysite man, 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 388-D 
Marcellus Avė., Manasųuan, N. J. Ge
riausia iškirpkite šį raštelį ir parodyki
te kitiems, kurie turi rupturą — jus 
galbūt išgelbėsite gyvastį, arba mažiau
sia sustabdysite kentėjimą nuo rupturos 
ir rupesnį ir pavojų operacijos.

f GERB
=□

skaityto*
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti J tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
- .r ‘ I į'.'Ą,. J. -y O 

Keturių milijonų bylą prieš 
Ilinois ' Bell Telephone Compa- 
ny užvedė Chicagos miestas pas 
Circuit teisėją. Skundas sako, 
kad kopipahija neatlygina mies
tui už naudojimą gatvių ir alė
jų sulig 1907 metų sutarties, 
kuria miestas turi gauti 3 nuo
šimtį nuo gross pajamų.

Capone siūlo $1,000,000 
uždarbio

Kviečia suvaidinti gengsterio 
rolę

Chicagos požemių ' karalius 
Al Capone pakviestas vienos 
movie firmos Los Angeles da-

SpeoiattBtaa gydyme .chroniškų Ir nauju U 
tru. Jei kiti nogal?  j o jumie • išgydyti, atsilan- 
kyklt / pas Anatae. Mano pilnas Uegzamlnavi- 
mae atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsi- 
Imeiū jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur. |r kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

iibi nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Jūsų Aldermanas

Bedarbių šelpimas 
viduojamas

lik-

Gubernatoriaus komisija 
darbei gelbėti pareiškė, 
sunkiausi laikai jau esą praėję 
ir vis mažiau šeimynų besikrei
piu pagelbos, todėl komisija pa
mažu baigianti pasitraukti iš 
šelpimo darbo, kuriuo buvo šel
piama 70,000 bedarbių šeimynų, 
šelpimas busiąs vedamas per 
pašalines organizacijas ligi at
einančio rugsėjo mėnesio. Iš 
surinktų $5,000,000 lėšų bedar
bių reikalams dar likę $1,951,- 
636, kurie ir bus vartojami šel
pimui ligi rugsėjo mėn.

kad

PATARIMAS
Patariant 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 
POCAHONTĄS dėl garo tonas $7.00

Niekui? kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuo jaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

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

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. f «

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdamas visus reikalui pci 

S.LFabian&Co.
809 West 35th St, 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0311 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS . 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayetce 2082

PAUKŠČIAI
(Poultry)

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

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

Kainos nuo $7 už 100 iki $12
. už 100.

Musų 14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

58 S. Spring St. 
telefonas 1537

FOX 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 veldinimo biznį. Rei
kalingas mažas investmentas. 
Gera proga pasidaryti pinigų 
žmogui, su ar be patyrimo, šal
kite Canal 3820 dėl susitarimo

Help Wanted—Malė 
parbini^ 

REIKIA agentų, vyrų/ pardavinėti 
skalbiamas mašinas. Nuolatinis darbas,' 
Vevv City Tor Shop, 2256 W. 47 PI,

Furnished Rooms
Tel. Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 it 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 strytkarių ir eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970

‘ Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubo ber- 
tininis susirinkimas įvyks penktadieny, 
balandžio 3 d., 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. Visi na
riai malonėkit laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
turime aptarti, taipgi randas padarytos se
rijos, malonėkit kiekvienas pasiimti.

Rašt. S. Kunevičia.1

Burnside S. L. A. 63 kp. mėnesinis 
Susirinkimas bus 3 d. balandžio, 7 vai. 
vakare, Tuley Park svet., 
St. Lawrence Avė., 
skaitlingai atsilankyti. Valdyba rapor
tuos apie sąlygas kuriomis galima butų 
susitaikyti, kad "atgavus dalį turto, kurį 
taiko iki šiol atsiskyrę nuo €3 kuopos, 
t,aipgi bus praneštu kaip galima bus atlan
kyti Lietuvą su S; L. A. ekskursiją ir 
daug kįtų dalykų svarstoma.
t P. Pivotunas, sekr. ’
''įi l..'iM.}ini  ■ >,'ii i.'.i'iiO j.;’,, ii  

. t • < >»ii ■ %

90 St. ir 
nariai kviečiami

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

Po prof M. BIRŽIŠKOS prakalbos 
kovo 28 d. susirinkime, daugelis reiš
kė noro išsirašyti Vilniui Vaduoti 
Sąjungos organą

“Musų Vilnius” 
($1.50 metams—^eina kas 10 dienų, 
gausiai iliustruotas Vilniaus krašto' 
vaizdais). Tad “Naujienų” admini
stracija, susitarusi su profesorium, 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti

John P, VVilson
> ■ • ■ . • ’’’ / ■ , ■ ■

Jis gimė ir augo Bridgeporte ir 
dabar gyvena su savo šeimyna, 2920 
Lowe Avenue.

Aldermanas Wilson išgavo paski- 
rimą pinigų įrengimui mažo parko 
ir žąįsmavietčs, kuri bus prie 34 ir 
Mospratt gatvių.

Aldermanas 3Vilson tapo indor- 
suotas kiekvienos darbininkų orga
nizacijos Chicagoje.

Aldermanas Wilson suteikė jums 
daug pagerinimų: švarias gatves, eles 
ir tt.

Aldermanas WILSON pasidarbavo 
prie įrengimo pijbliškos maudynės, 
32 St. ir Ručine Avė. Ta maudy
nė vadinasi “Wilson Public Bath.”

Aldermanas VVilson yra geras lie
tuvių draugas. , .,

UTARNINKE, 
BALANDŽIO 7 
Balsuokite už

WILSON

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

Pardavimo Norariališkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakorte*.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ

Įclassifiedads.
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTtS 

AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del Infor 

tnaciju lauk arba rąžyk:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLEGE,
672 West Madison Street

Pranešimas
B. and M.

A. J. BERŽINSKIS
MASULIS

ir

Business Chances

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.

PARDAVIMUI šiaurių šapa — iš
dirbtas biznis. Gera vieta geram žmo
gui. 1805 W. 51 St.

PARDAVIMUI groseris, geras biznis, 
turiu du bizniu, vienai persunku.

3417 So. Union Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, gera vie
ta dėl gero žmogaus. Parduosiu pi
giai iš priežasties, važiuoju j kitą mies
tą. Kreipkitės laišku į Naujienų ofisą, 
Box 1284, 1739 S. Halsted St.

prenumeratą.
Adresus ir pinigus prof. Biržiška 

atsiėmęs pristatys *

“Musų Vilniaus” ■
sdministt^įjsį.

5200 S. Western Avė.
Tel. Republic 4544

Financial

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės, j Naujie
nas, Box No. 1?58.

Exchange—Mainai
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 toliam nuo 
miesto, arba priimsiu gerus lotus ir bis- 
kį cash.

Kreipkitės pas
F. J. LUCAS « CO.

4108 Archer Avė.

pigiai.
Kas

Brigh-

Real Katate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimant komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS S INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotu*, fanus, biznius visokios rųlies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagi 
ir parnpinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitai 
patarnavimas.
.4425 So. Fairf ield Avė.

Tet Lafsvette 0435




