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Sunki West Virginijos
Angliakasių Padėtis

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ .
. ' — VELYKŲ —

linki visiems savo draugams skaitytojams,
. ■ . bendradarbiams ir rėmėjams

k NAUJIENOS

Angliakasių unijos vadas praneša senato 
komisijai apie nežmonišką kasyklų dar
bininkų išnaudojimą—Kaltina Ameri
kos Raudonąjį Kryžių dėl atsisakymo 
badaujančių angliakasių šelpti

WASHINGTONAS, bal. 3.— 
Speciali senato komisija nedar
bo draudimui tyrinėti nutarė 
paduoti Amerikos Raudonajam 
Kryžiui skundus, kad tos drau
gijos* skyriaus Charlestonc, W. 
Va., atsisakė teikti pašalpos ba
daujantiems angliakasiams 
West Virginijos kasyklų rajo
nuose.

Braut A. Scott, West Virgi
nijos angliakasių unijos vice
prezidentas, kalbėdamas vakar 
senato komisijos posėdy, papa
sakojo apie sunkią angliakasių | 
padėtį West Virginijoje ir apie|jau prįe$ dvejetą savaičių for-
tai, kaip kasyklų savininkai 
nežmoniškai išnaudoja neorga
nizuotus kasyklų darbininkus.

Scott papasakojo, kad Belle 
cheminių fabrikų darbininkai 
nutarė kas savaitė mokėti, ir 
mokėjo, Raudonajam Kryžiui 
vienos dienos algą, su sąlyga, 
kad tais pinigais butų šelpiami 
bedarbiai angliakasiai. Bet kai 
jis, Scott, kreipęsis j Rąudono- 
jo Kryžiaus s^yrių^Charlestone 
dėl pagalbos, tai gavęs atsakyt 
mą, kad pinigai busią suvar
toti mieste, o ne kaimo distrik- 

- te. Tris kartus jis važinėjęs į 
Charlestonų maldauti, ir kiek
vieną kartą gavęs nepalankų at
sakymą.

Scott papasakojo komisijai, 
kurios nariai yra Illinois sena
torius Glenn, Rhode Island se
natorius Herbert ir New Yor- 
ko senatorius Wagner, kad iš 
112,000 angliakasių West Vir
ginijos kasyklose, 30% yra vi- 

. sai be darbo, o kitas 30% tedir
ba' vieną, dvi, arba tris dienas 
savaitėje. Vienas treČdalys 
gliakasių tiesiai badaute 
dauja.

Pasak Scott, angliakasiai 
biauriai kasyklų savininkų 
rorizuojami. Jie verčiami pasi
rašyti “geltono šuns” kontrak
tus, kuriais angliakasiai pasi
žada neturėti nė kolęių reikalų 
su unija ir nesikalbėti su uni
jos organizatoriais, jeigu jie 
nenori prarasti darbą. Anglia
kasiai laikomi nuolatos įsisko
linę kompanijoms. Algos jiems 
mokamos raščiukais. Grūmoji
mu pašalinti iš darbo, anglia
kasiai verčiami viską pirktis tik 
kompanijos krautuvėse. Dauge
ly vietų kompanijos neleidžia 
ant savo žemės laikyti karvių 
ar kiaulių, taip kad darbininkų 
vaikai gali gauti tik konser
vuoto pieno, o šviežia mėsa 
jiems beveik nė nežinomas 

, daiktas.
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Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: ?

Debesiuota; gali būt lietaus 
ir sniego; šalta; stiprus žiemių 
ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 37° ir 40° F.

šiandie saulė teka 5:29, lei-4 
džiasi 6:17. Mėnuo teka 8:49 
vakaro. -

Bendrai imant, angliakasys 
dirba apie 140—150 dienų per 
metus. Jis gauna $2 dienai už 
darbą kasyklų lauke, ir maksi
mom $4 už darbą kasyklų vi
duj, o dirbti turi nuo 9 iki 14 
valandų dienoje.

Senatorius Glenn nurodė, kad 
Illinojs valstijoje, kur kasyklų 
darbininkai yra organizuoti, jie 
gauna $5 dienoje jiiž laukutinį 
darbą ir $7.50 už darbą pože
me.

Scott pranešė, kad West Vir- 
ginojej, angliakasių unija tapo 

maliai sukurta ir kad j ją jau 
įstoję 8,000 narių.

Berlyniškių fašistų 
“revoliucija” prieš 

Hitlerį nugalėta'
Kap. Stennes, fašistų “kariuo

menės” vadas pašalintas, bet 
jis pasiskelbė “tikrųjų fašis
tų” vadu /

BERLYNAS, bal. 3.— Adol
fas Hitleris, nacional-socįalistų 
(fašistų) partijos diktatorius, 
paskelbė, kad partijos “kovo
jančių burių” sukilimas tapęs 
nuveiktas ir kad Berlyno parti
jos centras yra vėl hitleriniu •* 
kų rankose. Kap. Stenuse, vy~- 
riausias “kovojančių burių” va
das, tapęs pašalintas.

Tuo tarpu kap. Stennes pasi
skelbė vyriausiu “tikrųjų fa
šistų judėjimo Vokietijoje” va
du ir įsteigė savo centrą aris
tokratinėje miesto daly.

Kap. Stenneso “revoliu
cija” prieš Hitlerį

Vakar rytą Hitlerio ištikimie
ji sužinojo, kad kap. Stennes 
pasigrobė partijos centro įstai
gą.

Geležinės kortinos buvo nu
leistos. Lauke šimtas policinin
kų grūmėsi su įnirtusių hit- 
lerninkų govėda, bandančia at
kovoti centrą. Viduj buvo už
sidarę 500 kap. Stenneso šali
ninkų. ' , s

Apie šimtui hitlerninkų pa
vyko prasigrumti pro policiją 
ir įsibriauti vidun, bet jie tuo
jau buvo “kovojančio būrio” 
išmušti lankau.

Prasidėjo imtynės, kurios gal 
butų pasibaigusios rimtu krau 
jo liejimu, jei kap. Stennes pa
galiau savd noru nebūtų pasi
traukęs iš įstaigos. Netrukus, 
jo šalininkai pasitraukė taip 
pat iš fašistų laikraščio Der 
Angriff įstaigos.

Kap. Stenneso požicija pablo- 
gėjo dar tuo, kad fašistų par
tijos fondai banke, kurie buvo 
jo žinioje, tą pačią dieną buvo 
hitlerininkų užareŠtupti. Fašistų 
“karei.viai” gauna $1.90 dienai 
algos. Sužinoję, kad jų vadas 
kap. Stennes liko be pinigų, 
daugelis jo šalininkų dabar su
ka vėl Hitlerio pusėn.
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Nikaraguos kapitelius Managuoj, nukentėjas per baisų žemės drebėjimą kovo 31 dieną
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“Stumbrai nyksta, o 
blakes dauginasi”
Prieš kurį laiką į “Gūžėtą' 

Varšayska” buvo įdėtas. platus 
žinomo lenkų publicisto Nova- 
čynskio straipsnis apie lenkų 
žemininkų padėtį.

Novačynskis savo straipsnį 
pavadino “Stumbrai nyksta, o 
blakės dauginasi”. Pasak jo, 
taip yra visose srityse— admi
nistracijoj, monopoliuose, kul
tūroj, literatūroj, pirklių tarpe, 
prekyboj, pramonėj, Peremiš- 
liuj, Bydgošče, Lietuvos Bras
toj ir 1.1. Ne tik 'blakės daugi
nas, bet . ir. visokie kamariiin? 
kai, kontroleriai, egzekutoriai, 
lįcitatoriai, fiskaliniai valdiniu- 
■kai. Iš visų pusių, iš visų 
kampų ir kampučių choru kyla 
aimanos ir dejavimai: “Pasku
tinius likučius atiduodame... 
skęstame, klimpstame, grimsta 
me! žūvame!”

Ir ne tik opozicija savo spau
doj vaizduoja kuo juodžiausiai 
lenkų žemininkų ir bendrai 
žemdirbių padėti, bet ir san
acija. Imtosios priemonės nie
ko negelbsti. '

Lenkijoj tikrai “stumbrai žu
vo, o blakes dauginas”. [L.ž'.]

Verkė teisėjas, bausda
mas jį $100; verkė visa 

publika

OSHKOSH, Wis., bal. 3. — 
Kai teisėjas .Šilas Spengler ra
do pilietį Paulą Weise, kaltina
mą įkaušusį važiavus 'automo
biliu, kaltą ir tarė sayo nuo
sprendį “$100 pabaudos arba 
60 dienų kalėjimo,” Verkė pats 
teisėjas, o kartu su juo verkė 
teismo kambary buvusi publi
ka.

Ne, ne iš užuojautos ponui 
Weise, Kažkas teismo kambary 
buvo numetęs ašarinę bombą,, 
dėl kurios ir teismo posėdis te
ko tuojau nutraukti.

Pasmaugęs savo moti
ną, atėjo į policiją

NEW YORKAS, bal. 3. — 
Bronxe i policijos stotį šiandie 
atėjo vienas jaunas vyras, iš
blyškęs ir labai susijaudinęs. .

—Man regis, kad aš savo mo- 
tiną paSmagiau,—pasakė jis.—— 
Užnėriau virvę ant kaklo ir pa- 
smagiaų. Ji kolįbjo mane. AŠ 
įdukau ir proto netekati.

Nuėjus žiūrėti, policija rado 
Mrs. Barbarą Forzelt, 54 metų 
amžiaus moteriškę,j gulinčią as
loj negyvą. Ant j os kaklo bų* 
vo-užveržta virvė, 
»■
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Du rašytojai užsimušė 
automobilio nelaimėje
BRYgON C.tTY, N. C., bal. 

3.—Automobilio nelaimėje ne
toli nuo čia užsimušė Horace 
Kephart ir Fiswode Tąrletori, 
abudu apysakų rašytojai.

Kephart ir .Tarleton vaižiavp 
samdytu automobiliu. \Vieškely 
ties Ela automobilis paslydo ir 
apsivertė. *

Daugumalndianos 
anglies kasyklų 

ima dirbti '
•muiE UAirm, Ind., bal. 3. 

—Dauguma / Indianos minkšto
sios anglies l^asyklų šiandie vėl 
pradėjo operuotį. Ladkiama, 
kad netrukus ims dirbti ir ki
tos kasyklos, kai tik bus pri
imta naują' algų ir darbo sąly
gų sutartis; kurią vakar sufor- 
mulavo. United Mine Wotkers , ,
„f America 11 -to distrikto ai- niUtarP V°kle^OS lr ^etUV^of America U-to distrikto al
gų komisija ir Indianos kąsyk- 
lų savininkų asociacija.'

Burlington geležinkelis 
žada duoti darbo 1,500 

darbininkų
Burlington geležinkelio val

dyba vakar pranešė, kad į ge
ležinkelio 'dirbtuves vienuolikoj 
valstijų tuojau bus priimta 
pusantro tūkstančio darbinin
kų. Darbininkams , busią mo
kama vidutiniškai $75 mėnesy.

Statybos pirmenybė ve
teranų ligoninėms 

—•—■—J....... m !■.»■■■* ■»./' t-’ K >

WASHINGTONAS, bal. 3.L- 
Fedepalinė hospitalizavimo ko
misija ; pranešė, kad valdžios 
statybos pręgrame pirmenybė 
duodama veteranų ligoninėms 
ir kareivių namams. Tam rei
kalui pastaroji kongreso' sesija 
yra paskyrus $20,877,000.

Dr. Albert -A. Michelson 
kritingai serga ■ ■
* ...       ...... ,

PASAt>ENA, Cal., bal. 3. — 
Kritingai serga Dr. Albertas Ą. 
Michelson,' garsus fizikas, ku
ris čiav. darė Šviesos greitumo 
tyrinėjimus. Dr. Michelson yra 
79 metų amžiaus.

... ..
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Hitlerininkų kanopa 
Lietuvoje

Lietuvos
“Mu-

kom
iai k-

“Lietuvos žinios” rašo:
Vokiečių nacionalistai-—hitle

rininkai iškėlė bylą 
teisme Kybartų laikraščiui 
sų Naujienos”.

Šiai garbingai fašistų 
panijai nepatiko ‘minėto 
raščio nepalankus atsiliepimas 
apie jų suruoštąją demonstra
ciją Eitkūnuose, f '

Hitlerininkų bylą apsiėmė 
vesti Lietuvos advokatas; svar
biausi gis hitlerininkų liudinin
kai ^razmusų valdininkai.'

IkN šibl *dar- nebuvo girdėtų 
kad hitlerininkai drįstų taip 
elgtis su kurios nors svetimos 
valstybes spauda. Tuo gi tarpu 
Europos pažangieji laikraščiai 
kvalifikuoja hitlerininkus kai
po mušeikų gaujas.

Be to, hitlerininkų akyse šie-

neturi jokios reikšmės. Jų nuo- 
\ mone abipus siends yra’tas pats 

“Vaterland”, ant kurio spran
do jie deda pastangų užsiriog
linti. Vokiečių nacionalistų 
leidiniuose labai dažnai dedami 
įvairus Lietuvos, . 'Latvijos ir 
Estijos vaizdai su tokiu para
šu: “Deutsbheš Land jenseitder 
Grenze”—-“vokiečių žemė ana
pus sienos.” (,

Tad nenuostabu, kąd hitleri
ninkai pradėjo šeimininkauti 
Kybartuose kaip “savo žemėje”.

Labai, galimas dalykas, kąd 
Lietuvos 'laikraštis Lietuvos 
žemėje bus nubaustas, už Lie- 
tuvds priešininkų partijos “j- 
žeidimą”.'

Pyieš kelerius metus “L. ž.” 
buvo smarkiai nubaustos už 
tai, kad įdėjo fašistams nesma
gią žinią. '

Hitlerininkai, žinoma, turi 
galvoj e tą precedentą . ir todėl 
turi vilties, "“suvesią sąskai
tas” su Lietuvos laikraščiu ir 
Lietuvos teismo pagalba' pri
virsią Lietuvos. skaudą “gerb
ti” nuolatinių pogromų auto-' 
riu^i , - ( ? ’•' ■ ■ ‘

Visos tamsios jėgos pradėjo 
krežiųkarą prieš Lietuvos pa
žangiąją spaudą. Greit; tur 
būt, mums pradės kelti bylas 
Vengrijos, Pietųslavijos, Bul
garijos, Amerikos ir kitų, šalių 
fašistai.

Trys vaikai prigėrė val
čiai apvirtus- 

Z r. ■. ■ ■

WILDWOOD, N. J., bal. 3.— 
Kanale tarp Beach Creek ir 
Grassy šiandie prigėrė trys ma
ži vaikai- Jie rado seną vąltelę 
ir sulipę j ją žaidė. Valtelė ap-

Stiprus žemės drebė
jimas Argentinoj 

r ' * , *

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 3.—Tukumano provincijoje 
praeitą naktį buvo jaustas 
smarkus žemės drebėjimas, la
bai išgąsdinęs gyventojus.

Smarkaiusi silpurtymai buvo 
•jausti Šaltoje. Keletas žmonių 
buvo sužeisti.

Jos prieš 40 metų atmes- jion’ėje aplink ’ pasaulį.
tas jaunikis paliko 

jai $150,000
MINNEAPOLIS, Minu., bal, 

3.—Prieš keturiasdešimt metų 
jaunikaitis John ‘McKenzie my
lėjo merginą Fanny Ruther- 
fbrdaitę ir piršosi jai, bet ji at
sisakė už jo tekėti.

Vakar ji gavo iš Sydney, 
Australijoj, laišką, kuriuo vie
na advokatų firma praneša jai, 
kad McKenzie mirė ir' kad tes
tamentu visą savo $150,000 tur
tą paliko jai, •

McKenzie buvo nevedęs, o 
Rutherfordailė taip pat pasili 
ko netekėjus.

Už $1 Wilkins pasiųs 
laiškų iš ašigalio ' v ,

bal. 3. —Af 
norit gauti laišką, pasiųsta iš 
pat žėnjes viršūnės—iš žiemių 
ašigalio? / '

Sir Hubert Wilkins, kuris 
submarinu Nautilus gegužės 
mėnesį išplauks į žiemių ašigal
ių praneša', kad vienas ekspedi
cijos narių bus paskirtas paš
tininku. Paimti - laiškai bus 
žiemių ašygaly žymėti tam tik
ru antspaudu su data ir iš ten 
pristatyti adresatui. Už kiekvie
ną laišką bus imama $1.

1 'i ■ • . 'i

Japonijoje areštuota
1,500 komunistų

TOKIO, Jąphnlja, bal. 3. — 
Vyriausybė, kuri ilgšio! laikė ži 
nias slapty, dabar pranešė^ kad 
praeitais 1930 metais Japoni
joj buvo suimta 1,500 komunis,- 
tų. -Suėmimai įvyko Tokio, 
Kyote, Osakoj, Nagoyoj ir tar
tuose didesniuose centruose.

Bombų sprogdinimai 
Havanoj nesiliauja

*• , < - > • ,

HAVANA, Kuba, bal. 3.
Nežiurint pastatytps kareivių 
sargybos, praeitą įjaktį vėl 
sprogo bomba, mesta' į naujus 
kapitoliaUs rumus. žmonių nie
kas nenukentėjo*

• . ..' L'-______ " " ■
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Goodyear nuskelia algas

Ohio, bal. 3AKRON,
Goodyear Tire and Rubber kom
paniją paskelbė, kad jos įmonių 
darbininkams algos bus apkar
pytos nuo 5% iki 20%.

Algų apkarpymas palies |3,- 
000 žmonių ir daugiausia nuken
tės nekvalifikuoti darbininkai.

: - ■ -
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Apiplėšę banką

LEBANON, Pa , bal. 9. — 
Keturi banditai ' puolė Jones- 
towno, netoli nuo čia, banką ir 
pabėgo su $6,000. , ' >

a t

Maskva neleidžia J. 
V. aviatoriams lėkti 

per Rusiją
MASKVA, bal. 3.— United 

Press sužinojo užsienių reika
lų komisariate, kad sovietų vy
riausybė atsisakė leisti Jungti
nių Valstybių aviatoriams, Cly.- 
de Pangbornui ir Hugh Hern- 
donin, skristi per Rusijos teri
toriją jų projektuojamoje ke-

Sovietų s vyriausybė atsisakė 
; paaiškinti priežastį, dėl ko ji 

neleidžia.

3,200 galvijų sušalo 
per sniego audras

Nebraskoje
LINCOLN, Neb., bal. 3. — 

Valstijos ir federalinio statis 
tiko Eveno Joneso pranešimu, 
praeitą savaitę per smarkias 
audras septyniose Nebraskos 
vakarų kauntėse sušalo daugiau 
kaip 3,200 galvijų.

Į tą skaičių neįeina taip pat 
dideli nuostoliai Morillo ir 
Scotts Bluff kauntėse.

Amerikos garlaivis su- 
dtlžp Kinų vandenyse
- CUNKIĄNGAS, Kinai, bal. 

3.—Jangtse upėje, , dvidešimt 
mylių žemiąu čunkiango, užsi
gavęs j pavendenines uolas su
dužo Amerikos garlaivis Iping. 
Jis buvo išvilktas krantai), ir 
J. ,V. armotinė valtis Guam ser
gi jį nuo piratų puolimo.

Pasamdytas žmogžu
dys?

kAUNAS. —Jonas Platukas 
Butrimonyse nuėjo pas pik Ma- 
teiišą Bielicką ir nuėjo į tvartų 
neva eržilo pažiūrėti, mat, no
rįs pirkti. Tvarte Platukas pri
sitaikęs šovė Bielickui iš užpa
kalio j galvą ir Bielickas vieto
je krito negyvas. Įtariama, 
kad Platukas Bielicką užmušė 
kieno'nors pasamdytas. Kauno 
apyg. teismas Platuką nubau
dė J5 metų sun. darbų kalėji
mo.

isi Lietuviai
Norime Vilniaus
taip sako Prof. M. Biržiška 

ir mes, amerikiečiai, 
pritariam jam,

bet—
AR MES NENORĖTUMĖM 
ŽINOTI KODĖL JI PRARADO
ME? SUŽINOJUS TĄ. MES 

• GALĖSIME NE TIK' PASIMO
KINTI, BET APSISAUGOTI 
IR ŽINOTI SAVO PRIEŠUS

taigi —'
SKAITYKITE TIK KĄ IŠĖJU
SIĄ IŠ SPAUDOS TUO KLAU
SIMU KNYGELĘ

“KodėlPRARASTAS VILNIUS?”
Galima Gauti

NAUJIENOSE
KAINUOJA TIK 25 CENTAI

j
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kurių 

lyginasi

išėjp. < ' v 
du k cjja paiii jo 
kai ■”
2,2(i3.0p0 baėkii

VU 
matyti iš 
nose):

., turi Klaipėdoj f-ezer- 
(cisternas)

smarkus naftos pro\ 
Dalinai' 
bendru

V ienas 
mėnesio 
neda rbo, 
mes ūkio 
Kainos

vįų gradacijų:
Amerikos tepalui

technikos tikslams.!
valdyba* Kaune.;

sandelis Kaune<' —

nai komu -produkcija 
sumažinai ŽO ’ ndošfiYiČi i 
buvo daroma tuu^ksj 
palaikyti jų kainą 
moj aųgšhimoj 
tai, dabar komai 
25 nuošimčiais 
nai fu o paeiti laiku,

ANTANAS VANAGAITIS IR JUOZAS OLŠAUSKAS
< ".r u'■’ ■■

61006F Plaukia Nemunėlis — Folk Song
Folk Song 
J. PETRAUSKAS

vciiĮojij Stuisio i £ ■$,
,)UV% 1 d?
" ““I >!>• gyyen (oi'11

fcąrįą j?er paskutiniu^ de.- 
tį nięjn pagilėjo Amerikos 
ĮįH gyventoji! sĮęajėųis. ' ■

“Nafta” (Kaunas) parduoda 
rųgų benziną, gazolį ir mine
ralinius tepalus. Turi 2 moder
niškai įrengtus ir paskutinius 
technikos reikalavimus atatip- 
k'aiiČius' garažus Vietiniam au
tomobilių ‘ susisiekimui aptar
nauti. . ___  t

onominis, Centras

Laukiamą, kad šį pavasari 
turės žymiai pagerėti statyba., 
Manoma taip pat, kad daiuį 
darbo atsiras prie kelių tap’ 
švino.

JUS GIRDITĖ ‘GRAŽIUS RADIO PROGRAMOS Iš 
v STOTIES WCFL—970 Kiloc.

KAS NEDĖLDIENĮ-

Lietuvos ūkio gyvenime, ra- 
, * 5*' ' ' ! <

“Lietuvos Rinka”, naftos 
Įgyja vis didesnės reikš- 
Įyairių šalies ūkio šakų: 

kuro motorizacija 
, pramonės, auto- 

kt. išsitfystumas

urminį jos ną&osi 
miS--WšiHdirfiftfe!

Rer paskutinius du mėnesiu, 
Trauk Greene, liek biz- 

Jiyj, tiek pramonėj pasireiškė 
Šioks toks- atgijimas Tačiau 
pagerėjimas biznio srityj pa
lyginamai buvo nedidelis, 
kur kas mažesnis nei buvo ti
kimasi šių metų pradžioj .

mą kartą Lietuvoje asfaltavo 
keletą gatvių Kaune ir plen-

kąip antaį: žibalo, benzino, 
zolio, mazuto 
parafino 
visokiems 
Bendroves 
Centralinis 
Aleksote.

6 ‘ Lį t tp e t ridi’ ’ (Kląi p e d a„—K a u - 
;nas) yra Berlyno firmos “Ni- 
tag” skyrius. Turi centralinį

rinka
mes.
žemės ūkio 
kasmet auga 
mobilizmo ir

Amerikos a'p tiekose galima 
pirkti visokių visokiausių da
lykų. Tačiau ikf šiol nebuvo 
pardavinėjama mėsa. Bet 
štai vienas Pittsburgho aptie- 
kori.us sumanė ir tą daiktą 
pardavinėti. Well, biznis yra

i e&ų ■■Pre
kyboj- B-yfc^^hi^^tlįriių! te
palų 1 produ^įę^^sSM1’ 
B-vės1 vBėrĮy.nė^^kyrius,. turįs 
tamprių ryšių su vienu žymiau
sių naftos koncernų. Bendrove 
įveža ir veda stambią minera
linių tepalų. produktų prekybą,

“Sojuzneft SSRS” (bu v. 
“Neftsindikat”) skyrius Lietu
voj (Kaunąs — Klaipėda), ku
ris veda’ visų 'Sovietų Rusijos 
naftos produktų .prekybą: žiba
lo, benzino, gdZolio,' naftos alie
jų ir’ kt 
vuąrus (cisternas), 6’ taip pat 
sandėlius ir rezervuarus sekan
čiuose Lietuvos punktuose: 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžy j, 
Mažeikiuose, Taliragėj, Jona
voj , Kėdainiuose" 'ir Vilkavišky-

t,Q tųn .^. nuosaVų ge- 
ležipkėd6!' ęi^terpų (35,cisU.rnųj 
ir daug, bėnzji^atitomatų' Lie
tuvos mies’

sandėlį Klaipėdoj ir naftos ir 
benzino sandėlius svarbesniuo
se Lietuvos vietose.

“Redeventza” lietuvių — ru- 
žibalo,^ prgtęy^z brvę, 
[įėda. Pąrjdupdaį > r. #įbalą,

benziną, gazolį ir įvairių spe
cialių aliejų. Turi nuosavus tan
kų sandėlius Klaipėdoje.

iššaukia žymų naftos produktų 
vartojimą. 'Pagal statistikos da
vinius Lietuva vartoja per me
tus daugiau, kaip 30,0,00 tonų 
naftos produktų, iš kurių pir
moj vietoj stovi žibalas^ '■paš
inų ^eka bepzin^ '’įp guolis. 
Šių produktų įvežimas 4

kąsųiet auga, kąs gaįįmą 
sekančios lenteles (to-

Vienas labiausia džiuginan
čių reiškinių buvo padidėji
mas paklausos medvilnei. At
rodo, kad toj srityj reikalai 
pradeda krypti gcrąjop pu
sėn. Medvilnės eksportas ge
rokai pakilo. c

Kainos įvairiems dirbiniams 
vis dar tebepuola. Tatai, rei
kia manyti, turės prisidėti 
prie biznio pagerėjimo.’

Vasario mėnesyj vis dar po 
truputį kifo akcijų (ąėrų) ir 
bonų vertė. Bet toli-gražų ne 
visų. Akcijos kilo tik tų kor
poracijų, kurios padarė pa
kankamai pelno, kad atmokė
ti dividendiis. Tuo tarpu ge
ležinkelių akcijos pusėtinai 
nusmuko. Pasirodė, kad A- 
merikos geležinkelių biznis la
bai nusmuko. Didelė konku
rencija geležinkeliams daro 
autobusai ir automobiliai; ku
riais žmonės vis labiau ir la
biau pradeda važinėtis.

buvo 
Tai 
kad 

fltafnYka- 
Ncžiųrint į 
parsiduoda; 

iąu nei per-

NAUJAS COLUMIMA TELU-EOCAI 
' " ’ Modelis C.' 20

„Palyginus su pereitais me 
tais departamentinių krautu 
vių biznis sumažėjo ant 9 
šiničių. Geriausia 
grąnd i nes krautuvės, 

sumažėjįnįas 
nuošimčiams.

liguiotj. tuJ 
kurie išvalo 

jus sveiku ii 
crikimus, prb 
lipniems nėr- 

g'.vvasiinKiėsieips olfftv, 
' 2... . */ j ir at- 

.vra /purdavinėjimas 
kaukite bonką 
u, paprašykite 
r urmininko.

vrr“’
Ph'ortV ViJgFnla’ ^OS-l’ 

J0SKFH VILIMAS 
NAMO STATtMO

KONTRAKTORIUS 
So." Rochu)ell St., 

r GHICAęp, ILL.

[Ąqne-P. B A. Phot;o].

Ispanijos ministeris pirmininkas Aznaras
• ’ < '' C * 1 ■' ■ 1 'f . . ’ . ■ -y «/ 3

Aidermanas \V1LSQN pasidarbavo 
prie įrengimo pnbtiškos maudynės, 
3 2 St. ir Racirre Avė. Ta ’maudy
ne vadinasi ‘ Wilson Public Bath.”

Aidermanas Wilson yra geras lie
tuviu draugas. •

IjĮARNINKĘ, 
BALANDŽIU

Comic Song 
uoja V.* Dineika

John P. Wilson 
r r t v,« į / f • >

Jis gimė i< augo Bridgep.orte ir 
dabar gyvena su savo šeimyna, *2920 
Lovve Ayenue. .

Aidermanas Wilson išgavo,. paski
ram.) pinigų įrengimui mažo 
ir žaismavietės. kuri bu$ ,'^rie 
Mospratt gatvių. * * V*

Aidermanas Wilson tapo 
suotas kiekvienos darbininkų 
nizacijos Chicagoje.

Aidermanas Wilson suteikė jums 
daug pagerinimų: švarias gatves,- eles

abartiniū
jllęįj kaitros

_____

• ■»-• • :4'

Spėjama, kad per šį mėnesį 
Ims pagaminta 275,000 auto
mobilių ir trokų Pernai kovo 
mėnesyj buvo pagąųiinta 
401,000, o užpernai net 5^5,- 
(X>0 automobilių ir (rokų.! Va- bizn

didžiausių pereito? 
minusų, neskaitant' 
buvo ' smukimas že- 

produktų kainų, 
pasiekė 1910 me

tais lygmalos. Nepasisekimas 
sulaikvti kviečiu kainos smu
kimo labai atsiliepė į farme- 
rius. Gerokai atpigo ir ra
guočiai, kadangi kai kuriose 
vietose pritruko pašaro.

vasario menesj 
bankrulijo 2,263 biznio 
gos, kontroliuojančios 
272,228. Tai šioks toks 
re j imas, nes sausio 
baųkrutų skaičius buvo 27.5 
nuošimčiais didesnis.

SĘAMmNAVŲ:AMWIĘOS LINIJA' 
£ VO N K Y, k4 M# 1 LaI e T U. v.Ą ■ 

Klaipėdą
Kam b^iladotįS'P® (Wetįąxųs, kraštus, kuomet dėl lietuvių yra palaikomas 

nuolatiųis’ siisisickimas New 1 York

Daug vilčių buvo dedama 
plieno pramonei. Vienok tos
viltys neišsipildė. Tiesa, su
silaukta šiokio tokio pagerėji
mo, 
mus

' LUink\mlausį^ Vfčią Ek'skiirsija Ties
. y : BivželW-.Iupe t6 4’?Wvja.'“£1

olka f 
ud —- Polka

Plaukia Nemunėlis
Leiskit į Tėvynę

V. DINEIKA
Valstybės Dramos Artistai

16204F Polka “Jovalas

) Daviniai už pirm. 9 mėn

4 Lietuvą daugiausia įveža
ma naftos produktų iš SSRS, 
Anglijos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir pastaruoju laiku 
iš Latvijos ir Rumunijos. Žir 
balas vMTofainąs Lietuvoj dau- 
giąu$ia apšvietimui ir virtuve 
se, o taipogi kaipo motorų ku
ras. žibalo urmo kainos šiuo 
laiku svyruoja tarp 200—230; 
lt. už toną. Dėl žibąlb karną 
kritimo, šio produkto vartoji-Į 
mas padidėjo gazolio sąskaitom; 
kuris iki šiol varį;o|an)ąs, kai
po nąptorų • kųrąs. Gazolio urmo 
kaina siekia už toną 230 lt. 
Ęen?in.o vartojimas Lietuvoj 
didėja dėl greito automobiliz
mo išsivystymo šalyje. Tą pa
tį galima pasakyti ir ,apiė mi
neralinius tepalus. Benziną ur
mo lčaina« už toną siekia 950---; 
970- lt.'

Sąryšyj su automobilizmo iš
sivystymu Lietuvoj ypatingą' 
svarbumą Įgyja klausimas apie 
Lietuvos plentų ir miestų grin
dinių pagerinimą. Tam tikslui 
vartojama asfaltas (iki šiol; 
mekjjfaltas “Sprarpex” firmos

Of-dš /Ritų naftos produktų rin
koj parduodama mazutas, 
dronaš^parafinds, vazelino 
jus ir 1.1. ■'■■■

šiuo JaĮku ' '-charakteringas' 
; naftos ripkos' Lietuvoj rėiškL 
nys yfį $rįį k^kįirępcjia fir
mų, kurios- įveža -naftos proA 
dūktos. Šios konkurencijos iš-; 
davos 
dūktų kairių Lytimas 
tai galima ” pahiškinti 
naftos kainų kritimu pasaulio; 
rinkoj.

SSRS ir

Lietuvos' TiriįdjČ ^vį^i^kai dez 
oTganiz

Jus galite įsigyti šiuos naujus gražius rekordus lietu
vių kalboje. COLtfMBIA rekordai dabar yra taip gerai 
padaryti labai aiškus ir garsiai gražiai skamba. Kaina 
po 75c vienas. Siunčiame į kitus miestus. Perkant 5 ant 
sykio už persiuntimą nieko nerokuojame.

Instrumentai Polka
- Instrftmcntal Polka '

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA NUNERIU ORKESTRĄ 
‘ FR. YOTKO, Lteajder

' Įdainavo ADOMAS it JUOZAS
16202F Nelaimingos Dienos— Orch? w. Incid. Sing.
, Meilingas Bernelis — Orch. wiib Incid. įšinging

Įdainavo A. ŠAUK£VIČIU&l ' < ’’ 
VORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ . , 

Albina ' LietuvnikaiA, Lea’dcr
Virgipia Pjplką i ’ • ' f- - :. .t 
Marcįnkonių Polka
Riiniguhda' Polka . N , ,
Pelėda 
Šabas 
Lakštutė Polka

JONAS BUTĖNAS. Baritonas
Eiva. Boba Pupų Kult 
Seni Duok Taboko •

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su kanklėmis
16198F Paklausykit Jus Lietuviai - • , 

Kelias—Vieškelis
Juozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis su Karklėmis 

STASYS PAURĄS, ftjfflitą'nas{Sų O^testroy Ąką^pao
16190F Kad Payiasarą Atdįų : t,'>j.

Yyrai, Mųters Kcąį/tapkit . ‘
Stanys Patfra/. baritonas■įtluozhs Antanėlis, tenoras 

P. HUMĖNIUK IR JO ORKESTRĄ
Paukštųžis -t— JgolKa, m!) y? ) 
Kai*nk«ę. r- .ĘoJka • '

Nežiūrint į tai, kad buvo 
daTomos pastangos sumažinti 
lyineralinio aliejaus produkči- 
j<T . vienok iš (o niekas ne

Tikrumoj dajiar pro-
” Vįc|ųtiniš- 

kai bnąnt, ĮTei’ dieną gaunama
j. . - —

reiškią, 77,50.0 bačkų daugiau 
nei pinna.

Comic Song
Kupintai — Č

Armonika Groja J. Petrauskas. Dainuc
Valstybės Dramos' Ąrtist

PENNSYLVANIJOS ĄNGLIAKA§IĄ|
16203F Šiaulių Polka -

Pavasario Polka

Naftos prpdųjifų preky^ 
dąma Lietuvoj kel,eto firmų,, 
ągąnčių pasaulinių naftos sindi
katų ir koncernų skyriais arba< 
atstęvybėmis, kaip Amerikos 
koncerno Standard’ Oil Compa- 
ny,' ąnglų-olaridų The Royal- 
Dutch Shell', Sbjiiznėft SSRS 
ir kt. Naftos prekybos Lietu-; 
'voje centrai -L- yra Kaune 1 ir 
Klaipėdoj. Klaipėdoje randasi 
,danguma ' sandėlių, kur naftos 
produktai tanku garlaiviais į 
Lietu vą .j u j a atgabenami ir lai
komi specialiuose rezervuaruo-? ■<- » ■* , ’*■ (H . . i •,

’še (cisternose). Naftos rinkai 
Lietųyoj aptarnaujama sekan
čių firmų:

‘ ■ r ■ e • -j

AmepiCaų Oil .(Kpųųds) ir 
zVmerikos žibalo Prekybos B-ve 
(Klaipėda) yra Amerikos nąf-! 
tos sindikato “Standard ()j! 
ępmpaiĮy” šliyriai Liętyvbj.., 
’ The Shell Čompany . pf Lifh-< 

tuąnia, Ud. (Kaunas) • yra Lie-: 
įuvpje .sKyrįųs zinomp pasąųįi- 
pio ąnglų-oįandų n.ąftps kon
cerno. Vyriausia firmos kpn-; 
torą yrą Kaune. Sandėliai KJai-Į 
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžy, 
Mažeikiuose, JT^išky, Rokišky,’ 
Jopąypj ir Alytuj. Agentūros 
Visose Lietuvos vietose. Firma 
platina savo (šplio) įvairių pa- 

'4tps produktų rųšių, svarbiau
siai benziną, motorinius ir, pra- 
mopiškus tepalus visoms tech
nikos- šakoms. Taisyklingai ap
tarnauti šitais produktais kli-s 
jenturą, ypač nlio ^centro? nu-; 
tolusiose, vietose, firmos nu-i 
statytas didelis tinklas benzino; 
automatų, išdėstytų visais plen
tais ir vieškeliais. Prie automa
tų-taip pat esama Šelio auto
mobiliu tepalui. Ik ' to, firmai 
pardavinėja kitus naftos pro- 
'lukti's.. varliną. (,qchnik.

$145.00
... v .... -T..: i. ~

Jus gaunąle yujpįątidpadiiU^bb už ^av^) scll3 radio, gruma- 
foną ar pianą. šį$ naujas .Colųpibia radįo pasiekią viąąs 
sfotis ir slpptiis pranešimus, f ’j:

Ppr pereitus metus Ameri
kos fąrmos neteko 151,000 gy
ventojų. Iš farmų žmonės 
daug mažiau besikraustė į 

iii® 
siinMu1’ 
pernai gimČ 359,0.00 yaitį.

numažintos gminos oečios liesos tiktai $150 j Klaipędą ir atgaj 
i dmt sekančių išplaukimu? iŠ Ne‘w York: ''■?< . .

Balariftįiio^piil 11 d. Laivu “UNITED STATES”
25 d: Laivu “FgĘDEKIK VUI” ’

r'T ? r ‘ Ėai.Valcottės: •gėjos1 dviem, mėta m. . '
. rg '——.-‘T......... rr V .. . ■A'-:

■ į-i.w L; • v

, Didžiausia Bendra Ekskursija/*’' ‘ -
Gėgužep^ay 15/ d. Mn “UNITED STATES” .

' 1 Ligituvių LaiVakojėjų11 Agentų Sąjungos ‘iižgirtdsT"*'".'_______

Lietuyiiį R. K. Susiv.x.Apifrriih>jy: Pirriidjl Ekskursija ■ :

WIU0N
, • ».* .-...m ...

j 7*^ Ame ; L i I Jau n >E kslc utš
' R ė n g ---!■■»'... .

• ?;h' AMVrikbs1' Eiėtdvii] Ei
Liepos-July 3 d. Laivij
Liepos-Jiily 25; d. Laivp “UNįtĘD

l’fr 1 r ,, .\įni0
Vmos 4w‘a ngos bus pašvęstos padarot ?<kx:lioų^ ^tmjntgįtat ir j£ilą.L įvairumų 

"f ‘ ~ ** fr jhitortuitin ydęi' tų kurie" dalyvaus, ęksjk'ursijoje. '. .
■ v Reikalauki^ Nuo Savo Agento antVl

.......

.-y.<■>.c t

AVaįhiiigton Št:. Boston. Mctįs

Žmones, ’ kurk: yja silpni a 
rėtų’iiuti Niiga-Toiie. vaistus, 
Iciiną nuo likų perų jr padaro 
stiprų. Jjs iiašaliiia skilvio p; 
duoda nauju spėka ‘ ii' jčpa 
vain'š, raumenims ir i.. . g. ... 
įmins it', padaro jūsų mieg'ų poilsinga 
gaivinantį, e ' Nnga-Tone 
aptieiritnnkij. Būtinai j 
aųtiekininkas neturi jc 
sakyti <101 jus -ifi savo

J.', i::..1' —rr.Tįt't

Jeigu, 
į už-

fc.'*

: ‘ -.k Hrįn



Šeštadienis, Balandis 4, *31

įįįŠ

Pašalpa nariams ligoje

umbia

Holland-America Line

MALT TONIG’Ū
arba

$150 Extra Pale Alaus

Amerikoje

toj,

16 iki
20 iki
25 iki
30 iki
35 iki
40 iki

Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo

$2.00
$3.00
$4.00
$5.00
$6.50
$9.50

Jis yra rekomen
duojamas per -

Dėl žindamų moti- 
nų.,.Nei vienas ne* 
gali būti be

Chica-
P. yra 
ir mo-

Rašo J. Mickevičius

nario moterei 
už moterį iš

Pirm. Ą. Stukas kaslink su 
rengimo metinio baliaus pra. 
nešė, kad yra parenduota Lie

Naujausi’ Lietuvis 
ki Rekordai ' 

T7 b

ColumbiaJ. MACKIEWICH 
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 ir 167Ą

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO -MOVING 

Local B Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calatnet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Susirinkimus laiko kiekvieną 
mėnesį kas trečią sekmadienį 
12 vėl. dieną, Lietuvių Audi
torijos svetainėj, 3133 South 
Halsted St. —P. Killis, sekr.,

3144 Aubum avė., Chicago.

3. Chicagos Lietuvių Drau
gija Savitarpines Pašalpos rū
pinasi lietuvių švietimo ir kul
tūrinimo- darbu, aktyviai remta 
dailę ir sportą bei - viską- tą, 
kas yra Draugijos narių skai
tomu kiltu ir naudingu darbu 
lietuviams.’

niVIOORATlHO 
iooo COMVAU-M***1 

rihushino 
GOOD FORTHC HOH* 

JOVTH »■»* tO- _

Tarp Chicagos 
Lietuvių

morgičių gold bonus,

įMollis, P.
1730 — 24th St., 

Dętroit, Mich.
Mikolainis, P, 

188 Sands St., 
Brooklyn, N. 1

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

reikalus pirm, uždarė susirin 
k imą apie 4 vai. po. pietų.

F. MICKAS 
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
? Tel. Lafayette 9832

S. P. Kazwell and Co
R E AL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

. Tel. Republic 8899

16198F Paklausykit Jus Lietuviai 
Vieškelis 

16190F Kad Pavasari? Ateina r* •- - — — - -
16193F Žemaitelių 'Polka

16188F. Vyris 
... r ------ 

16185F Mergų Polka 
Laukiu Tavęs 

16195F Vestuvių Valtis

16192F

16186F

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

MALT TONIC — EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS <

BERNARE PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

ir draugija 
grabnešiams 
automobilį.

Taipgi, mirus 
draugija išmoka 
iždo $50. Todėl gal dabar bus 
aišku kiekvienam nariui, jog 
jis mokėdamas į metus viso $7 
ir iš tų gauna pašclpą ligoje ir 
mirus ir taip pat ir už nario 
moterį pomirtinę. Todėl verta 
yra rašytis prie šios. D. L. K. 
Vytauto draugijos ir būti jos 
nariu, šiais metais yra išrink
ta , valdyba darbšti ir gabi 
draugijos reikalų' tvarkymui. 
Valdyba yra sekanti: Ant. Stu
kas, pirm.; S. šiuris, pirm, pa- 
gelb.; P. Killis, nutarimų rašt. ; 
M. Kadziauskas, turto rast,; 
P. P. Baltutis, iždininkas; Iždo 
globėjai: A. Bužinskas ir J. 
Barčis; F. Kųnevičia, maršal-

tuvių Auditorija ant lapkričio 
8 dięnoą 1931
uŽgirtas ir buvo pakeltas klau: 
simąs kokį balių surengti. Ki
lo .mintis. tarpe .narių, kad rei
kia rinkti komisiją, kuri paga
mintų projektą, kaip butų tin
kamiausia balių surengti. Tas 
ir buvo nutarta ir liko išrink
ta komisija iš sekančių narių: 
T. Janulis, P. Baltutis, A. Stu
kas, M. Kadžiauskas, P. Killis. 
Jie, yra įgalioti pagaminti pro
jektą baliui rengti.

Paskiaus buvo raportas apie 
pirmų 
apie kuriuos, rašė V. Stulpinas 
“Naujienose” No. 53 kovo 4 
dieną. Paaiškėjo, kad nieko 
naujo ten nėra. Draugija nu
tarė daugiau nekelti šitokių 
klausimų, bet visai išbraukti 
iš knygos' tų bonų skelbimą 
kaipo draugijos, turit). • ,

Raportai iš santaikos teismo
Toliaus buvo raportas kas

link santaikos draugijos teis
mo, kuris buvo iškeltas reika
lavimu dviejų narių,, būtent T. 
Janulio prieš V. Stulpiną. San
taikos teismo raštininkas F. 
Bakutis išdavė raportą, jog 
teismas įvyko kovo 13 dieną.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory. 1696

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
.. negu didelėse kompanijose
3239 S. Halsted St.

Tel. Victory 2168
Taipgi yra priimamos ir čie- 

los draugijos. Priimant draugi
jas} sąlygas nustato Draugijos 
valdyba, tvirtina Draugijos su
sirinkimas. Ypačiai kontcsto 
metu pašalpinėms organizaci
joms yra verta dėtis , į šią 
skaitlingą Draugiją. Sąlygos 
priėmimui yra gana prieina;- 
mos. Del platesnių informaci
jų malonėkite kreiptis sekamu 
adresu: J. Mickevičius, 3653 S. 
Halsted St.

< Kaip tvarkosi Vytauto- 
Draugija

Dar turiu priminti nariams, 
kad gal kai kurie nežino pilnai 
apie'musų draugijos dabartinį 
stovį arba naujai sutvarkytus 
įstatus ir kitus visus reikalus.

D. L. , K. Vytauto draugija 
likosi perorganizuota vasario 
.1 dieną 1930 metais, tai yra su
sidėjo dvi draugijos — šv, 
Martyno ir Leb. Gvardija D. 
L. K. Vytauto. Iš jų sudaryta 
nauja draugija ir užvardinta 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Draugija. Naujas čar- 
teris gautas iš Illinois valsti
jos ir antspauda nauja paga
minta ir kįti visi reikalingi da
lykai naujai pagaminti. Dabar 
kiekvienas narys moka mėne
sinę mokestį 25 c., o pašelpą 
gauna $5 į savaitę; pomirtinės 
moka į metus $4, mirus nariui 
draugija išmoka tuojaus ant 
pareikalavimo jo pasekėjo $250 
ir suteikia veltui patarnavimą, 
tai yra duoda šešis grąbnešius

Nariai pirmo r skyriaus mė
nesinius mokesčius moka 50 
centų mėnesiui, antro skyriaus 
75 Centus mėnesiui, trečio sky
riaus $1.25 menesiui. Daugiau 
jokių kitų' mokesčių nėra. Po
mirtines nariams išmoka pati 
organizacija iš savo iždo, na
riams nereikia nieko primokėti.
Nariai gyvenanti ne Chicagoje

Sykį patapęs nariu šios or
ganizacijos narys gali gyventi 
kur jam sąlygos gyvenimo veis 
čia gyventi. Visur Suvienytose 
Valstijose nariams gyvenan
tiems Draugija išmoka ligos 
pašalpą kaip kad gyventų pa
čioje Chicagoje. Nariui išvažia
vus ir" apsigyvenus Lietuvoje, 
ligoje pašalpa nemokama, bet 
pomirtinę gauna 
kaip kad gyventų

šeštadieny Į Chicag.-j atvyksta didysis $el!s-Floto Cirkus ir
Jis apsistos Coliseųme. Tai bus 12-jas metinis to

4. Chicagos Lietuvių Draugi
ja Savitarpines Pašalpos tei
kia piniginę paramą savo na
riams ligoje, mirus sumoka 
atatinkamą sumą palaidojimui 
arba paskirtam paveldėtojui 
bei paveldėtojai, arba, reikalui 
esant, pati Draugija rūpinasi 
savo mirusio nario palaidoji
mu.

apsimoka iš iždo 
ir už grabnešių

Kiekvienas šios organizaci
jos nąrys gauna pašalpą ligoje 
sulig priklausomo skyriaus. 
Kurie priklauso į pirmą sky
rių, gauna pašalpos ligoje $6 
savaitėje, antro skyriaus nar 
riai gauna $10 savaitėje, o 
trečio skyrius — $16 savaitė
je. Pašalpa mokama laike 7Q 
savaičių. Užsibaigus pašalpai 
narys nėra prašalinamas iš 
Draugijos, bet vien nemoka 
daugiau pašalpos už visas kitas 
ligas, , išskiriant susižeidimą. 
Pasimirus išmokama pomirti
nė $250.: • • " '

Nariniai mokesčiai

3856 Archer Avė., 
netoli Rockwell St.'

• Telefonas Lafayette 6195 
, CHICAGO, ILL. / A

D. L. K. Vytauto Draugija 
laikė mėnesinį susirinkimą ko
vo 15 dieną, Lietuvių Audito
rijos svetainėj. Susirinkimą 
atidarė pirm. A. Stukaš. Nuta
rimai priimti vienbalsiai. , Vie
nas naujas narys- K. Juotkus 
prisirašė draugi j on.

Laiškas gautas iš Westville, 
III. nuo draugo J. Jociaus^, Ji
sai laiške dėkoja draugijai už 
taip dailų ženklelį ir naujų įs
tatų knygutę, kuriuos gavo iš 
draugijos. ’ '

Toliaus sekė raportai ligonių 
apie sergančius narius, iš rb 
paaiškėjo, kad tiktai du ser
gantis draugai tesiranda. ,/

Iš Susivienijimo Draugijų 
Bridgeporte, ir iš Lietuvių Au
ditorijos bendroves į išduotas 
raportas ir priimtas. Kas link 
padarymo D. L. K. Vytauto 
paveikslo, kurį draugija yra 
užmanius, komitetas pranešė, 
kad tas darbas dar nepadary-

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

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

PETER BARSKIS
Me> parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis 
1748-50 W. 47th St.

Tel. Yards 5069

   —U. 
,a , - k • '

Assistance Society. Jos oficialė 
kalba privalo būti lietuviška, 
•tarimų užrašai turi būti veda
mi lietuvių kalba, bet skaity
ba gali būti vedhma anglų kal
boje/ ‘ ,

2. Chicagos Lietuvių Draugi
jos Savitarpinės Pašalpos na
riais yra asmenys lietuvių kil
mės, abiejų lyčių, neskiriant 
pasaulėžiūros bei įsitikinimų, 
bet pilnai sutinkantįs ir pildan
tis Draugijos įstatus ir nutari
mus. Visi Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. nariai yra ly
gus Draugijos- Jtonstitucijos 
akyvaizdoje.

Vyrai, Moters Negirtaukit

Marytės ir J'onuko Daina 
Pijokėlis Daina

Pasakykie Panaitčle Daina

Laukiu Tavęs

Nauja Gadynė Mazurka 
Trauk, Simniški 
“Ėjo Mikas” 
“Vilkas — 
“Liudvikas”-

1619F Vaikinų Bėdos
* Merginų Bėdos

Lietuviška veselija pilnas, setas, dalys

16187F

Ii ..... i —Ulini.............................................................................. .... I.y ......................................

žodis Cliicagoš lietuviirtns 
\ v, ■. ' ■- j . .■

Turbut didžiumai Chicagos 
lietuvių yra žinoma", kad; Chi
cagos Lietuvių Draugija $. P. 
yra Aidžiausia dietuviška orga
nizacija Chicagos mieste. Taip- 
gi yra žinoma, kad didžiuma 
lietuviškų pąšalpinjų organiza
cijų > yra merdėjimo stovyje. 
Po metų kitų jos kaip ūko 
migla išnyks iš lietuviško gy
venimo. Nariai mokėję dešim
tis metų organizacijoii liks ap
viltais. Dabar yra kaip tik lai
kas -kitoms pašalpos organiza
cijoms dėtis, prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos S. P. Laikas 
bendrai pradėti dirbti pašalpi- 
nį ir kult,urinį darbą/ kuris 
butų daugiau naudingas negu 
dirbant atskirai. Verta ęhica- 
gos lietuviams vyrams" ir mo
terims, kurie dar nepriklausote 
į panašias draugijas, ateiti i 
šią organizaciją, kuri yra vie
na iš stipriausių nariais ir pi
nigais. Verta ateiki ir tiems, 
kurie priklauso į kitas pašaipū
nes organizacijas, nes čia ras 
daug saugesnį užtikrinimą, kad 
jo mokami pinigai pašalpos ir 
pomirtinės reikalams nenueis 
devyniais vėjais.

Naujų narių priėmimas 
draugi jon 

šiuo kontesto laiku į 
gos Lietuvių Or-ją S. 
priimami lietuviai vyrai 
terys nuo 16 iki 45 metij se
numo. Aplikaciją galima pa
duoti bile vienam draugijos na
riui. Su aplikacija - užtenka 
įmokėti vieną dolerį, o kitą da
lį įstojimo aplikantas sumoka 
kada yra formaliai draugijon 
priimamas. Nauji nariai įstoji
mo mokesti moka sekamą:

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

i Parduodam mainom ir rendnojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Nepamirškite savo senovės draago 
— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos S'. P. Kon

stitucijos

Balandžio
pasiliks čia -per ,16 dienų, 
cirko apsilankymas Chicagoj

Šiemet su ęirku vėl bus garsusis kaubojus Tony Mix su savo garsiuoju 
arkliu T6ny ir su''visa savo trupe. ’ Bus daug ir kitų nepaprastų dalykų, pav. 
Great Peters su geležiniu kaklu, kuris nebijo ir korike* kilpos, gausybė visokių 
klaunų, akrobatų, .jojikų, aeraiistų ir tt. Viso vaidinimuose dalyvaus arti 1200 
žmonių, netoli 500 arklių ir daugybė visokių žvėrių. Sells-Floto žvėrynas yra 
turtingiausias iš visų cirkų.

123 MUlbury St., 
Worcester,' Maąs.

V
Hartford, Cotin. ,

Sidabras.K.
675 Cantbridge St.. 

Cambridge, Mass.
“Naujienos”

1739 30. Halsted St.. 
Chicago, IU.

Stulpinas, V. M.
3255 So. Halsted St., 

Chicago. IU.
“Sandara”

373 Kensigton Avė. 
Chicago. IU.

Trečiokas, A. S.

16046F 
16072F 
16083F Vestuvių Polka ;

Stumbriškių Polka 
16145F Pragėriau .Žirgelį 
16154F Velnių Siuitas 
16163F Storų Bobų Polka - . 
16044F Kalinio Daina’

Tamstos • galite ffcuti dabar visus 
naujus rekordus musų krautuvėje.

t i. * r'' <« ‘-9

Rekordus- taipgi siunčiame ir i .ki
tus i miestus- it už ' prlsiuntimą nieko 
nefokhojame. '

, dide- 
mažą, turi savo įstaty- 
taisykles bei nurodymus 

tą paprastai 
konstituciją, 

organizaci- 
nustato veikimo ribas, ge- 
pasakius, supažindina kas 

Todėl 
pirmiausia Chicagos lietu- 

gana trumpoj san- 
šios

Urbšas, T. L
187 Oak St., *Lawrence, Maas.

“Vienybė”
183 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Vasiliauskas, J.

814 Bank St., 
Waterbury, Conn. 

Velečkis, A.
502 South Avė- 

Bridgeport, Conn.
Vaišnora, K. J. '

Franklin Sav. Baide & 
Tnvit Co., PlttBburgh, Pa. >

Varašius, A.
So. 12th and Carson St»« 

Plttsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

Viesulą, K. J.
1128 VVashlngtonSt., 

Norwood> Mm#.

Kiekviena organizacija 
lū ar maža, turi savo 
mus, 
dėl valdymosi — 
draugijos vadina 
Tikslas kiekvienos 
jos 
riau 
yra pati organizacija 
čia 
vius noriu 
traukoj supažindinti 
organizacijos tikslu.

Tikslą organizacijos -nusako 
jos pirmutinis skirsnys kon
stitucijos, kuris yra sekamas: 

1. ši draugija privalo būti 
žinoma vardu Chicagos Lictu- 
vių Draugija Savitarpinės Pa
šalpos, angliškai tariant — 
Chicago Lithuanian Mutual

DIDELE EKSKURSIJA 
į Lietuva

PO VADOVYSTE ,
Lietuvių Laivakorčių Ageritų Sąjungos 

? ' ' Amerikoje
Dideliu i ir Gražiu Garlaiviu

Laivas Išplaukia iš New Yorko

12:05 vai. ryto (nakties)
Laive reikia būti iš vakaro 8~tą valandą

TrfirinęKIpcnęKainnę* New Yorko į KlaipėdąTreciosmesos miros. New Yorko. Klaipčdą ir atgal..
„ '■ Suv. Valst. Taksos Atskirai . ' •

-Puikiausias maistas ir patarnavijmas. Tiesus ir parankus 
susisiekimas į KLAIPĖDĄ ir KAUNĄ per Rotterdamą.

Norėdami informacijų kreipkitės į: ;
Ambraziejus, J.

168 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

‘Amerikos Lietuvis1
14 Vernon St.,\ 

Worce»ter. Mass.
Baltutis, P. P,.

3327 So. Halsted StA 
Chicago, 111.

Bartkevičius, P.
678 NO. Malri St.. < 

r:. Montello^ Mass. r 
Bogden, J. G.

432 W. Long Avė.,
■’ Du Bois, ra. -......

“Dirva” < /,
' 8820 Superlor Avė.,

. Cleveland. Ohio
Gendrolius, N.

Kažemėkas, K.Ch.
797 Bank St., 

Waterbury, Conn.
MakarevičiuS, K.

•».'» Liberty St., x
Anaopū. Conn.

Boulevard 2538
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,

3824 Deodor St, Indiana Harbor, Indiana
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 ,

________  k '•_____ ___________________________ :______ :____________ ;_____

New process Baking Co
KUČHINSKAS BROS., Savininkai 

949 West 34th Street
' Phone BOULEVARD 1048

1 , o y* Suraikyta
i. i

VAIKAMS parėjus iš mokyklos, duok šios suraiky- 
4ps Greeh Mill Duonos apteptos su sviestu ir uogo
mis. Lengva prirengti, nereikia raikyti.

- Pavalgęs vįen tik Grcen Mill Duonos, busi sotus. 
Juo daugiau vaikai valgys Grcen Mill Duonos, tuo 
labiau jie bus sveikesni.
Jūsų grosernįnkas užlaiko Grcen Mill Duoną. O jei 
dar jis neturi, tai praneškite mumš, atvešime

. Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraostom į farmas arba j kitos 
miestas, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place
,, . Tel. Republic. 7950
b lli^Mii ■■ ii. m ■■ n imi

16199 Pabaigiai Panelė 
Gegutė ir Našlaitė

Kelais

Polka 
Polka 

Pilkas”, Polka
Polka ;

Merginų Bėdos

1,-2, 3, 4, 5 ir 6 
Prūsų < Užpuolimas 
Vaikelio Polka 
MuZika-Muzika 
Munšainukas

Visą tą dalyką ištyrus pasiro-. 
dč V. Stulpinas kaltu, o T. Ja
nulis išteisintas p’ pastarasis 
turėjo ; .teisę . išnešti skundą 
'prieš V. Stulpiną. Raportas li
ko priimtas vienbalsiai.

Taipgi .draugija nutarė pa
baudą nariui V. Stulpinui už 
negerą elgimąsi santaikos teis
me ir susirinkime kovo 15 "die
ną, taipgi už rašinėjimą į laik
raščius korespondencijų, žemi
nančių draugijos vardą ir prie
šingų draugijos įstatams.

Dar"turiu priminti, jog drau
gijos nutarimas liko, padarytas 
kovo .15 dieną ir įėjo galion, 
kad bile draugijos narys rašys 
korespondencijas ar praneši
mus . į laikraščius vardu drau
gijos neturintis jokio įgalioji
mo kaipo korespondentas ir 
pasirodžįus, kad ( tokia ' kores
pondencija. priešinga draugijos 
įstatams, tai toksai liks' ap
kaltintas po bausme.

Vienas narys L. Kasputis 
atsišaukė į draugiją, jog esąs 
bedarbis ir neturįs pinigų apsi
mokėti duoklių į draugiją, pra
šė visų draugų sušelpti. Jo at
sišaukimas priimtas ir surink
ta $10.20. / -S

Apsvarsčius visus draugijos
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MAIŠTININKO IR VARGŠŲ GYNeJo MIRTIS i

Jau, Keliolika siniftiiečių, kaip krikščioniškas pan 
sauiis kasmet mini Jėzaus 'mirties < ; ir prisikėlimo; suk 
kaktuves. Ar toks asmuo kada nors gyveno; niekas, tik- 
ra i negali pasakyti, nes istorija jokių tikrų faktų apie 
jį nepaduoda. Romos ir žydų rašytojai, gyvenusieji 
pirmaisiais krikščionybės metais, visai ųeū^ąimeįa sapiė 
tokį naujos evangelijos skelbėją ir stebukladarį,, kokį 
piešia religijos raštai,.— nors šiaip tie rašytojai yra 
pažymėję kuone visa, kas įdomesnio tais laikais atsi
tikdavo?

Bet padavimas apie Mirusįjį ant Kryžiaus gyvuo
ja, ir metai po metų šimtai milionų įmonių įvairiose 
pasaulio dalyse atsiriiena toje religinėje, legendoje hu- 
pieštos dramos sukaktuves su didžiausią pagarba.

Pasaulis tečiaus šiandie jau nėra taip naivus, kaip 
buvo pirmiau, ir ne viskas dabar imama uz gryną tie
są, kas tame padavime skelbiama. Šiandie,' pavyzdžiui, 
yra aišku kiekvienam, jogei Jėzatis. mirties laikas tapo 
sugretintas su Velykų švente ne. dėlto, kad tOs datos 
viena su antra supuola. Velykos vienais mėtais yra 
švenčiamos vienu laiku, kitais metais kitu; tuo jos ski
riasi nuo Kalėdų,^ kurios visuomet įvyksta gruodžio 25 
dieną. Jeigu Velykos reikštų tikro istorinio įvykio su
kaktuves, tai jų data visuomet turėtų būti vienoda, ir 
jos negalėtų būt kilnojamos iš kovo mėnesio į balandį 
ir iš balandžio į kovą. i

Apie tą laiką, kada'dabar yra švenčiamos kriščio- 
niškos Velykos, pasaulis kitąsyk švęsdavo pavasario 
pradžios šventę. Tai buvo gamtos garbinimo įšventė, 
žinoma daugybei tautų ir įsigyvenusi per tūkstančius 
metų, žmonių įpratimas ją švęsti buvo taip stiprus, 
kad nė krikščionybėJ’neįstengė ją panaikinti. Krikščio
nybės vadai todėl tą gamtišką šventę panaudojo savo 
tikslams, palikdami ją žmonėms, bet duodami jai naujįą 
prasmę. Švenčiant pavasario pradžios šventę,' žmonės 
reikšdavo savo džiaugsmą gamtos atgijimu, saulei per
galėjus žiemos šalčius^ Krikščionybė to vietoje * įvedė 
Velykas, kuriose švenčiama Dievo pasiuntinio pergale 
ant mirties. (Lietuviai tą krikščionišką, šventę perėųie 
iš lenkų, todėl', jie vadina ją “Velykomis”, sudarkytų 
žodžiu lenkiško “Vielkanoc” — didžioji naktis.)

Pirmiesiems krikščionims šita mistika veikiausią 
nebuvo svarbus dalykas. Jėzus, kaip sako seniausiėji 
padavimai, buvo žydų liaudies kovotojas už savo tau- 
tos laisvę. Žydų masės į jį žiurėjo, kaip į vadą, su k|i{ 
rio pagelba gali būt nuverstas svetimas Romos jungas; 
Kaip maištininkas prieš Romos valdžią, jisai buvo su-i 
imtas ir pasmerktas mirčiai. Daug tokių sukilimų Ro
mos despotai nuslopino Palestinoje ir daug tokių maiš
tininkų jie prikalė prie kryžiaus. Galėjo vienas tarp 4ų 
būti žymiausias, kuris paliko giliausią įspūdį masių 
vaizduotei, arba masių fantazija galėjo , sutyer.ti hero
jų, į kurio gyvenimo istoriją ji įdėjo visas savo skriau
das ir kančias, iškentėtas po Romos imperializmo 
jungu- ‘ - j

Po* daugelio žydų .liaudies sukilimų prieš‘y Romą,; 
kupie buvo pasibaisėtinu žiaurumu patremtį ( (70 * m. 
net ir žydų sostinę, Jeruzolimas,. tapo sugriautai), pą-! 
vergtoms masėms nebeliko nieko kita; kaip tik 'tikėtis,- 
kad didžiausias jų vadas ir pranašus prisikels iš numi
rusių ir su Dievo pagelba jas „išvaduos. Iš to kijo tikė
jimas i prisikėlimą. Kuomet gi tikintieji į naUj^ Mest-

.  .   ,    ........... . l" 'J . 1 

nybę pasidarą KaTalių ur ponų^prioteguojania tikyba. • 
m. Jos hpėigose dar ir šiandie vaizdučjama uJėzus, 
karalius žydų”, ir jos raštuosi dar vis kartojama pa
smerkimo žodžiai turtams, ir turtuoliams; bet. tai tik 
parodo istorinę krikščionybės kilmę. Jos dabartine

/ .. -/v
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t \^t v-'k-vri -i ’xL. <•/Vokietijos lajkrašcįai 
api£ byl|;prjeį, Voldemarą: - 

. ^Buvęs
ris. pirmininkas ., Voldemaras

; ” turės stoiti , prieš įkaro teis-
> ’ mą, prieš ' kurį . jisąį. pats , pir

ma statę tielg daug .ppdzįci- ' ti.
jęs.įmonių., ^yrin^arit pašį-‘Įtai
kesinimą prieš) Lietųv.os žval
gybos viršininkų,. pulk.. Rus
teiką, surasta, kad be. dvie-

i Užptiblikų ir 22. ^riiokslb 
' dalyvių, kurie jau yria šuim-

ti (jų tarpe fe garini jos ka
rininkai), sąmoksle, kaipo 
patarėjas, .dalyvavo ir Volde-

z maras. Tardymo actuose yra 
nustatyta, kad ., Voldeiiaaras

’ ‘ pat arė sa vo šąli ninkamą var
toti terorą, kaipo kovos įran
ki. Byla turi įvykti. :.bąląUx' 
džio pabaigoje.’’-^; ; > i 
Prieš buv.ušį LiMuVos $kti^

torių užvesta dar fe.;Kilą;.|>y)į 
Jisai yra traukiamas .atsako
mybėn ;'del neatsiskaitymo iš 
valstybės, pinigų,, kuriuos, jisai 
pasisavino, būdamas Danijoje. 
Tai/ vadinamoji ^Danijos kro
nų’ byla”* * 1 . *
d. ■ '■■■. .■'■■■; ■ ■. ■' ,-J

••lįiKTĄTURA”IR VdfclETi- 
JOS SOCIALDEMOKRATAI

S ~~ f u;;-'
Btmįios “Laisvė” rėkia, kad- 

Vokietijos socialdemokratai' pą-. 
laikų, Brueriingų ..kabineto -pife 
skblbtį. '“diktatūrą”, tiirdi: ;

r “Šocįaldęmokratų prganąš 
rVorwaęrtš’ :šąko> krid.. 4 ‘tai: 
Vienatinis) .būdas- > f išvengimui
i ■ v.<: ... j r v •'I cį M’-'y. ,

L
rašo

jos atėjimą žyčlai pasklido, iŠ nuteriotos Palestinos,'po5 
plačiąją Rorfios- imperiją ir čia ėmė sįyo^t||ėjįmj|Į 
skleisti, tai originale Jėzaus garbintojų idėja r,(Jar (la
biau pasikeitė,, Iš idėjos ■ apie žydų tautos išvadąvimą; 
iš svetimo jungo ji palengva ėmė keistis į moKynią apdei 
beturčių išganymą. „.J-\

“ Krikščionybė pasidarė Romos ir kitų to ląikd did
miesčių proletarų evangelija. ./Tai nebuvo Kovojąnčitiį 
proletarų mokslas, bet susiraminimas varguolių, kurie 
asketizmu (paspikais ir t. t9), nusįžepąjpimų, artim| 
meile ir atsidayilajJ^ DjeAĮo Iv.ąli^i.
mę pomikiniams^^AiflTel Ketvirtai^ėĄ§ifotmėfejėi.tą;s? 
mokslas buvo jau tąi^prąąįpjatihęs Ę^mes yąįstybejė, 
kad Konstantinas, r norėdamas patraukti į sąvo pusę 
armiją ir užkariauti iniįėVitbriškį sostą? ėmė krikšr. 
čionims teikti visokių^ipfiv^įžįijųo^ą^liąų;<^šKeKį 
be jų mokslą valstybės religija. Nuo to laiko kyįkščio^

iš svetimo jungo ji palengva ėmė keistis į moHyniį a]tfiei* .-« ■ • .' e ■ . • ; 1

it
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į Apie Įvairius -Dalykus
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MĖSA
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> iri^amirio-rukŠ- 
ty§, kurių .randame mė^dj. : 

'•į Tapo patirta, kad skarbutu 
sergantys., žmonės greit pą-i 
(sveiksta, kuomet jie pradeda 
įmaitintis šviežia mėsa arba 
švtėfibmiš daržėVėfnis. Stefate 
f jom-surado, jog. tos rųšies li- 

dnys tuoj pasitaisė, kai jie. 
pradėjo valgyti, -nevirtą arbą 
nevisai. išvirtą mėsą. Vaisių 
sunkos šiauriniuose kraštuose, 
žinorna, nebuvo .galima gautL 
Civilizuotose šalyse skarbu-tas 

inkstų fpakrikimo, tai tayp.-ęš- irgi yra žinomas. Juo suserga 
■Lirnosų tos rųšies, ligonių tu
rėtų būti labai daug^ •• 
/ Tačiau tąip nėra; Dr. ,Wiį- 
liam Thomas 192<5 m« išegza- 
minavo būrį/eskimosų ir i>a- 
skelbč savo tyrimo rezultatui. 
Visi eskimosąi. maitinasi jšjm- 
finai, mėsa < pu<> laikoj Kai

. .... j {1

liiųjiįįmąis sunku • pasitikėti. 
Ęeiįkąlinga vaduotis labiąu pb- 
jękjįngais pavyzdžiais* . Imkięief 
csHimosus. Jie gyvena tokiose 
apystovose, • kad « priversti yra 
inaitintįs išimtinąį mėsą, j Jęi- 

priežastimi kraujo spaudimo ir

tikrį t£$yarįfemąį. Todėl ; su- 
ęprąntąipą,, kad tas stovis nėra ; 
pagedaujamas dalykas, bet 
yrą faktas, kad tam tikrose 
.ąplinkybėąe^ jisai būna, neišven
giamas, nežiūrint, kokią; val
džią turi kraštas. . .. .

Diktatūra, kaipo laikinas sto- 
vist,./yra panašus dalykas. Sei- 
gU 1 Valstybės tvarkai ir ramu
mai grasia rimtas; pavojus, tai 
Vafi^iAi'. suteikiama nepaprasti 
.įgaliaviihąi,1 kad ji galėtų sek- 
miugiaų su tuo pavojum kovo-

Bet ■'kai pavojus praeina, 
tai tie į^ąiiavimai būna atšau- ■ 
kiami, ir- prasideda vėl norma
lus gyvenimas. Demokratiškoje 
valdžios sistemoje -tas diktaru- 

stovis gali būt paskelbtas 
tįk su pritarimu piarlamentu 
afba- bent jam nesipriešinant, 

’ir jisai turi būt paremtas įstsa- 
ityriiti. Parlamentas paskui 
sprendžia, kada, “diktatūra” 
turi būt pabaigta ir kurie val
džios patvarkymai, padaryti 
“diktatūros” laiku, turi palikti 
galioje, ’ o kurie turi būt at
šaukti;

. ■/ ? ,•'.t-y

Jeigu Berlyno “Vorwaerts” 
pasakė, kad “diktatūra” Vo- 
kįetijdję.; ’jpasiliKš ; .tiktai toj, 
“kol ji Kutinai reĮkąįįų|įi*’, tai 
aišku,? kad čia eina kalbą apie 
laikiną stovį, ; o ne apįe val
džioj sistemas pakeitimą. Ir 
todėl čia jokib socialdeihokra- 
tų , “nusimaskavimo” nėra. 
Bimbįninkai, tauzydami] apie 
“nusimaskavimą”, parodo tik 
savo djdelį. nemokšiškumą.

., Toliaus, /‘Laisvė” per akis 
meluoją, kada ji tvirtiha, kad 
įa d‘dik&tura,’> esanti/ paskelb-r ’ < ’ '■‘•'/■į •' -J > .. , , ' į.,- 1 t” , ' Jg ' t' ..
ta “proletąrinei revoliucijai iš
vengti”. Ne proletarinė revo
liuciją dabar grasina Vokieti
jai, bet! fdŠistiškas perversmas. 
Visą, pašalio spauda rašo apie 
girifaliotąs* Hitlerio “naėional- 
ądcįalištų0 gaujaš, kurios yra 
or^aįpžuojĄmos pilietiniąJjn ka- 
r u i. Hitleris atvirai skelbia nu- 
■verijiųs parlamentinę tvarką ir 
į vesiąs ‘Trečiąją imperiją”, ku
rioje fašizmo priešų galvos 
“risis į smėlį”. Hitlerininkai 
jau dabar peiliais ir revolvep 
riais užpuldinėja priešingų parr 
tijų susirinkimus, ir Vokieti
jos gatvėse nuolatos liejasi 
kraujas (neseniai jie vidury 
dienos •< nugalabijo Hamburge 
ir vieną ,komunistų atstovą)!/ 
Toms fašistiškoms T" ga n,joms,, 
beje, dažnai padeda kelti si> 
irutę ir komunistų bandos, ku
rios irgi su; ginklais rankose 
užpuldinėja- ramius piliečių su
sirinkimus ir - atlieka kitokius

l " Taigi prife tiios triuksmad^? 
įtiųį fe ^mųrtipįnkus ir tapo', 
paskelbta ^diktatūra”. Jie te- 
Jiaus atstovaują ne proletaria- 
ląj bet 'pr^Jčtąriato išnaudoto-: 
;juį; bei ; mAlkintoj us. Hitlerio

^tuMs gaujas.užlaiko savo] 
aukomis stambieji Vokietijos 
ka!pitąte;tąi’,, ,o komunistų ban- 
d as užlaiko1 Rusij o s valdžia.
A.sVoUįetijos darbininkų atsto
vas, yrą socialdemokratų prirti-. 
ja. Ir jei&11 s? Partija pnpažinį 
ta; kad respublikos:, apgynimui- 
nųoofašį&fiškiį -ir, ^omųnijtiškiį' 
galvažudžių* yra reikalingas 
•feikjririą . “diktątųfoą” stpvis,; 
tai tur-but kitokios išeities 7e-‘ 

mai dabar nėra. 'į!

••

kad s

būtinai reik-alinga. ’
“Tai šitaip, nųsimask 

darbininkų klasės pard

' vo, kad jie priešių 
kiaį’ (? g
tatarai. Dabar atvirai | ir be
gėdiškai pasisako ųž Atvirą 

prieš ~dar- 
, , bininkus.” •

s Tai yra paprasta bolševikų 
melų litanija. Visų-pirmą, yrą 
ųielas, kad socialdemokratai 
skelbdavę, jogei jie esą prie
šingi , “viįpkiąi diktatųraj’\? 
Apie šitą dalyką jau buvo 
tiek, daug rašyta,. kad rodos, 
jau ir atbukęs komunisto pro
tas galėtų “jį šupf^stid ,;\įįD 
| Socialdemokratai yrą prie
šingi diktatūrai, kaipo valdžios 
sistemai, — yisviena, ar tą dik- 
tatOrišką sištomą įveda'bolše
vikai, fašistai, ar kis .kitas. 
Diktatoriška sistema . panaiki
na piliečių tęises, paverčią * val
džią mažos klikos įrankiu.; $1- 
tuo atžvilgiu nėra jokio skir
tu mo, ar. diktatoriai/ vadina^ 

Save “darbininkų ( KupsųųjpV 
ybis”, ar “tautos^vadais”. 
.darbininkus, nei tautą jiė n<s- 
Ėliuosuoj a, bet' '■ pavergi^, g? W 
. Bet visai, kąs n kitą; yrą .tmK- 
fiaturą, kaipo tani Jįkras 
įjas stovis valstybėje.. Ją ;.galk 
ma- palyginti,' pavyzdžiui, są 
karo stoviu. t"

Visi žino, kad kartais būna 
Neišvengiamus , kąiN stovis val
stybėje Tvaikai pąląikyti. ^To
kį stovį„.gaii j?ut, priversta pa> 
skelbti, . kiekviena g ‘ valdžia ,4$ 

,t ieŲį
tiška. Štai sovietų Rusijoje ka
ro stovis / gyvuoją ^nuo pat so
vietų valdžios susidarymo,, t. y. 
jau trylikiį ihetų.,'Karo stovyje 
nusikaltėliai ;rbu,na a baudžįaęnl 
aštresniais ... /fsįaty'mais>... it, vi
siems piliečiams uždedama tam

Jkrątai j tiki> kad |i® 
turą ‘pasiliks tik tol, kol ji 
L.5 -S i. y., .,

“Tai šitaip nusimaskavo 
_ , !av*- 
kai, kurie visuomet skelbda- 

‘yiso- 
■dik-

f . ... K,- A .
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vegetarionai apie mė* 
Gyvulių maistas.

i* t > A ' ■ i , i,- . ■ i. A* j., . i

Ką
są. — Gyvulių maistas.
M z ■ v ■ t >j, . - , A; ,J,* ,

žmogus yra omnivarąs.

mano

Eskimosai . minta išimtiniai 
mėsa. — Dr. Stefaussorio ek-Dr. Stefanssono ek
sperimentus. — Vitaminai.—- 
Ligos ir maistas. — Ideališ^Ligos ir maistas, 
ka dieta,

• • - »

Mūsą, sako vegetarionai; nė
ra natūralią žmogaus maistas. j k ’■ ,z j , . X >
Priešistoriški žmones buvo .tvir
ti ir įgyveno ilgai todėl, kad-jie 
maitinosi daržovėmis ir. vai--jy pantys paaugą. Dr. Tremps 
s i ai s. Jie nežinojo kas tai yra 
vidurių. > užkietėjimas.

Tas /Tyirtinimas yra be. pa
grindo. Tokio dalyko, kaip ,na- 
■turąUs maistas, visai nėra. /Pa- 
kankąz pažiūrėti j ? įyvunus. 
Drambliai, karvės, arkliąi ir .ki
ti gyvuliai minta išimtinai aug- 
meniniu maistu. • Tai tikri ve
getarionai. Jų mitybos-organai 
yra tam tikslui pritaikinti. Jie 
turi tąm tikrų bakterijų, ku
rios pagelbsti suvirškinti mai
stą. O augmeninio maisto jiems 
labai daug reikią. Pavyzdžiui, 
drambliai ir karvės turi beveik ■ t * , •
visą. laiką esti, kad palaikyti 
gyvybę. .

Kita grupė gyvūnų, kaip tai: 
šuo, katė, tigras, lapė, vilkas, 
etc. priklauso .prie»mėsėdžių 
arba karnivarų. Augalinio mai
sto jie vengia, kadangi jų mi
tybos sistema nėra tam tiks
lui pritaikyta.

Ną, o kaip yra su-žmogum? 
Sprendžiant iš jo mitybos or
ganų tenka pasakyti, kad jam 
labiau tinka maitintis mėsa, 
-žmogaus skilvio struktūra yra 
paprasta. Pepsino ir trypsino 
pagaminama pakankamai,, kad 
paverstil mėsą i tokius jungi
nius, kuriuos gali sunaudoti 
žmogaus ; kūnas. Celulioza, is 
kurios žymiame laipsnyj susi
deda augalinis ’ maistas,, žmo
gaus viduriuose .beveik nėperi- <• '**.'■ ■■■ ■> y ;/ ■ > - . •
simaino. žmogaus dantysirgi 

^labiau tinka kramtymui mėsos,’ 
negu daržovių. Tačiau žmo
gaus kūne .yra gaminama, ir to-i 
kių skysčių, kurie paverčia an- 
gliahidratus tinkamu maistu. 
Del tos priežasties .žmogus pri
klauso omnivarams, t. y, to-’ 
kiems gyvūnams, kurie mintą 
ir augaliniu iri gaivaliniu mai
stu.

Sakyti tad, Jog.'daržovės ir 
vaisiai yra naturalis žmogaus 
maistas, yra netikslu. Greičiau 
turėtų butf kaip; tik priešingai,' 
Vienok iš*to nereikia daryti iš
vados, kad žmogus privalo mai
tintis išimtinai gaivaliniu mai
stu. J J;?.

Geriausias būdas įĮatiiti, ko-1 
kiak dieta žmogui labiau, tinka, 
yra sekamas: palyginti sveika
tą vegetarionų su sveikata tų 
žmonių, kurie, išimtinai maiti
nasi mėsa. Vegetarionai papra
stai tvirtink,! jog; jie jhučiajti 
gerai tik ačiū tam, kad neval
go mėsos. 'tačiau entuziastų
i, ...I., <.

NAUJAS numeris “Ko-
No. «ejd. Km< 

centų. Galįmą gauti 4 
,jiėn6ęe”. š :;v. /
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PINIGUS LIETUVON

Jo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai.

■
Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurines yafi'o^ Ir 
Elektrikiniki Treat- 

. inentai:
Švediškas Mankštinimas ir Elcktri- 

kints Masažas.' , . T . ...
Treatmėntąi ligą, reuma

tizmo; įiervų arkaisymd, šalčio ir 
taip toliausi są’ elektūkiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės. Spindulių 
ueaimenrii. '

Mineralinę^, Jsulfepnės vanos duo
da' didžiausią: kraujo 'Kuo
mi- galima išsigelbėti huo vhękių'. ligą, 
. Moterų Skyrius atdaraj Ųtarnin- 
kn(s t|dJ12 .vąl .

Kambariai dėl pergutėiimb,

1657 W. 45th St.
St«

Nuo 8 vai. i ryto iki 1<2 vai. nakties.
Nędėliomjs.'jtujp. £ ^hi 2ros vai.

K Phonė BoutėOacd 4552

paprastai tokie žmonės, kurie 
maitinasi beveik išimtinai kon* 
servuotu maistu. z ę “

Vegetarionai apsisaugoja nuo 
daugelio ligų todėl, kad jie 

.vien tik daržovėmis nepasiten
kina, bet valgo kiaušinius, žir- 
;hius, pupas, pieną ir šviestą. 
Vargu butų galima surasti to
kį žmOgų, kuris per visą savo 
.gyvenimą butų maitinęsis i'š- 

tų amžiaus. Iš to burip tik trys im‘inai daržovSmis ir vaisiais, 
turėjo per daug aukštų kraujo ^ino™a- . “rika. gahma 

sudaryti vien tik is augmenų 
tokią dietą,.kuri, pilnai atsaky-, 
tų musų kūno reikalavimams. 
Proteinų galima gauti iš žir
nių, pupų, kviečių ir riešutų. 
Bet dažniausia tie žmonės, ku
rie prisilaiko tokios dietos, ne
turi daiko apie nieką kitą gal
voti, kaip tik apie maistą./idea
liška dieta nėra vienpusiška. Ji 
yra mišinys įvairios rųšies mai
sto, — mėsos, daržovių, vai
sių, riebalų, saldumynų, riešu
tų, druskos, duonos ir vamįens.

išegzaminavo 142 < eskimosų, 
kurię buvo vnuo 40 iki .60. me-

Slėgimą. Tai reiškia, kad eski- 
mosų mėsos dieta nei kiek ne- ' 
padidina kraujo slėgimą.

O štai kitas įdomus pavyz
dy š. Dr. Vilhjalmur Stefanssori, 
pagarsėjęs šiaurių tyrinėtojas# 
apie devynis metus maitinosi 
išimtinai mėsa. Ir tai jam nei 
kiek nepakenkė. Daktarai, ku
rie jį egząminavo, pripažino, 
jog jo sveikata yra puikiausia^ 
me. stovy j.

Dabar gali kilti klausimas", 
ar visiškas susilaikymas .nuo 
valgymo mėsos kenkia sveika
tai; Atrodo, sako Dr. Logan 
Clendening, jog daugiau kenkia 
nevalgymas mėsos, negu jbs 
valgymas, žmogus dažnai_ ser
ga dėlto, kad jis maitinasi ne
tinkamu maistui Tiksliau sa
kant, jo' sveikata pakrinka ta
me atvėjyj, jei jis negauna toį- 
kio maisto, kuris kuriui yra 
būtinai reikąlingas. Sakysime, 
šviežiame maiste randasi, taip 
vadinami vitamįriai, kurių, che
miška sudėtis iki šiol dar nė- 
ęa žinoma. Vitaminų nemažai 
triri daržovių ir vaisių sunkos. 
Randasi jų freskos riebaluose, 
šviežioj mėsoj ir svieste. ' į,

Kiek galima spręsti, kąilkup 
rios ligos pareina nuo gaivalų- 
nio maisto trukumo. Priė.iitOf 
kių , ligų priklauso pelągrar Ton 
dėl irianoma, kad tinkamam 
sveikatos, palaikymui yra būti*J

■; ——r—r'SOU.Tji*1"'1 ■ *'
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AMERIKOS

Būtina ic labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti *šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis Surašyta.

. u ’’
Kaina -tik 25 centai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.' *

CHICAGO. ILL.

Siųskite money orderį arba krasos 
ženklelius.

-J

-



300 liudininkų prieš grahd jury

Tel. Virginija 205456 So. Rockwell Street

doku

Tel Yards 08014707 So. Halsted Street

Draiverių streikas bai
Muštos Cherbourge ir Southamįtone

Tel. Boulevard 73143316 So. Halsted. Street

SUSIJUNGĖVictory 1696806 Wėst 31st Street

Tel. Canai 31442230 W. 22nd Street

LAIVAKORTES IR SIUNTIMAS PINIGŲ

Tel. Yards 4669 /

Domininkas ir Ona Taujėnai

Virginia 2121'1050 Archer Avc.

Cįvil Liberties Union už 
Socialistų kandidatus

Protestas prieš Board of Elec 
tion komisionierius dėl išme 
timo trijų partijų tikietų

IR LAIMINGŲ VELYKŲ ;
Savo Draugams ir Kostumeriams

S'rąftas ir teroras'Chi 
cagos žydų biznyje

Geii>p 

Tėūįį j unija patarnauti.

Susivienijimas
po^yąry
Ashland Avė.,
Šulei. Sujungtas dviejų bankų turtas dabar

Socialistai eis į aukš 
čiausią teismą

Vieši darbai šiemet vir 
šys $100,000,000 ’

LINKSMŲ
Linkime Visiems

3331 So. Halsted St
Tel. Yards 5742

P. MANKUS
SIUVĖJAS

CHICAGOS
ŽINIOS

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Nusistačiusi eiti į aukščiau
si teismą, kad apgynus mažes
niųjų partijų teises dalyvauti 
miesto valdžios rinkimuose, 
Cook County Socialistų parti
ja pareiškė, kad ji laikys ne
teisėtais rinkimus, kadangi 
Board of Election komisionie- 
riai neteisėtu budu išmetė iš 
balotų Socialistų ir dar dviejų 
partijų kandidatų sąrašus.

Išleistas atsišaukimas skam
ba taip: *

SUftŠ PATARNAUS.SUTAIKYTI
VISUS DOKUMENTUS

J O t X

avo Draugams ir Kostumeriams

Teisėjui Taylor atsisakius 
priversti rinkimų komisioūie- 
rius'1 padėti Socialistų kandida
tus T balandžio 7 d.- balsavimų 
balotus, Chicago Civil Liber
ties komiteto valdyba , buvo pas 
teisėją ir prašė persvarstyti 
nutarimą, tačiau teisėjas Tay
lor atsisakė tai padaryti ; tuo
met padaryti skubus žinksniai 
'pas Supreme court, kad suspė
tų dar prieš rinkimus privers
ti Socialistų kandidatus > padėti 
ant balotų.

*.' SV Ekskui 
Chkagdie kreipi 
nas, 3255 >3*1 
turis, 3327, So.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Chicagiėtė, žiedŲ kara 
laftė

Benton , Harbor .išrinko, šiam 
pavasariui žiedų karalaitę, Miss 
Jane Filstrup 20 m. amžiaus, 
blondinę, pilkų akių gražuolę, 
gyvenančią Benton Harbor. 
•‘Karalaite” yra. gimusiChica
go j, bet dar /jauna s išvežtą j 
Benton. žydėjimo švenčių sa
vaite Berrien county bus gegu
žės 5—10 dicnorhis.

,444 .OOAIAH3

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

MUTUAL TOBACCO CO.
NATHAN KANTOR '

SVEIKINAM VISUS KOSTUMERIUS IR RĖMĖJUS 
SU ŠVENTOMS VELYKOMS

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ-VELYKŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO DRAUGAMS

v. *>T,P Mg < -
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Chicagos gyventojaiF « M .A į

Chicago Board-of Electioii 
komisionieriai auteikė -.smūgį į 
pačius pamatus Amerikoj peli
tinei demokratij&H ufcurpuodat 
mi sau galią išmesti iš balotiį 
visas kitas partijas, išskiriant 
Republikonus ir Demokratus. 
Naudodami taksų mokėtojų pas
nigus tūkstančiais dolerių įįiĮ 
tikslu nukovoti SocialdemokrA* 
tų partiją, teisėtą, pu. trimįs 
dešimtimis metų praeities,orga
nizaciją, samdydami tuzinus 
advokatų ir vartodami visas gai
limas priemones teisėtumui pa
niekinti, komisionieriai susita
rė su Repųblikonais ir Demo
kratais atimti teises iš tūk
stančių Chicagos gyventojui 
kurie balsavo ir nori balsuoti 
šiuose rinkimuose už Socialis
tų ir kitų grupių kandidatus* 
Jie išrado nevykusį pasiteisini
mą, buk tai tuo nelegaliu žygai 
jie, taupą, taksų mokėtojų pini
gus, numesdami nuo balotų ke
letą colių popieriaus, tuotarpu 
kai jie advokatams pila pini
gus į kišenius. ,

—-----—- ---- —---- T .L U.'.------T~—TT5

Antra Ąm-ęrikos 
Lietuvių (Laikraščių 
-Kartu su Lietuvių fįSįįfflfe

Du banditai vakar dieną už
ėjo į Mrs. Sophie, iJVolbe na
mus, 10614 Green Bay avė., ir 
išsinešė visas sutaupąs sumoj 
$3,500, kūrinos Mr. Wolbė bū* 
vo ką tik paėmęs iš banko, bi
jodamas, kad banke pinigus 
laikyti nesą saugu.

Plėšikai apie 30 ir 35 metų 
amžiaus, gerai apsirengę, atėję 
prie >namų pasisakė esą Mr. 
Wolbe draugai ir kada įėjo į 
vidų, vyro neradę, nes dirbo 
fabrike, pasakė žmonai, kad 
jie girdėję, jog jos vyras iš
ėmęs iš banko pinigus, kad ji 
atiduotų.

žmona atsisekė. Tuomet ban
ditai ją pririšo, prie kėdės ir 
atvedę pas ją jos 4 metų sū
nų, pridėjo jam prie galvutės 
revolverį * ir pareiškė, kad jei 
ji pinigų neatiduos, jie/nušaus 
vaiką. Moteris, • žinoma, pini
gus atidavė, ir banditai išsine-

Virš 600 draiverių iš Com- 
mission.Drivers . and Ifeiper? 
unijos^jpkąjo, 703, kurie užva
kar buvo išėję. į streiką, vakar 
grįžo vėl į« darbą, susitarę su 
South Water • niarketu, kuriam 
jie dirbą. i Sulig sutarties tarp 
unijos ir mąrkėto, draiveriį al
gos pasiliks tos pačios, bet dta- 
bo diena Visa, valanda pratęsta.

Netikėtinus dalykus apie 
bombardavimus, mušimus, a* 
reštavimus ir gązdinimus* tarpe 
Chicagos žuvų biznierių pasa
kojo £00 liudininkų, pašauktų 
pas grand jury pereitą ket
virtadienį; x 100 liudininkų te* 
beklaūsinėjami. s

Iš liudininkų lupų ir iš ras
tų .dokumentą paaiškėjo, kad 
City Sealer, Daniel Serritelia 
ofisas turėjo slaptą • suokalbį 
su,?Mąxie Eisen’o organizacija, 
vadinama Retail Fish Dealers’' 
Association, kurie, smurto prie
monėmis vertė žuvų ..pardavė
jus dėtis į tą jų asociaciją ir 
mokėti po $300 narystės mo
kesnių; be to jie turėjo mokė
ti Ėisenui speciales sumas už 
teisę žuvį pardavinėti ir už tei
sę biznį uždaryti. Nežiūrint 
kaip neturtingas žuvų biznie
rius, ’ buvo verčiamas tas ša
mas mokėti, kitaip buvo viso
mis priemonėmis terorizuoja
mas. Wholesale pirkliai esą 
Eiseno valdžioj ir tūrį Eiseno 
klausyti, kitaip visiems gresia 
pavojingomis pasekmėmis* Po
licija prisipažino negalinti nie
ko padaryti, nes ta juodrankių 
organizacija esanti labai at
sargi.

State attorney Kecle jau kė
li menesiai tą gaują > tirinėjo, 
ir pereitą 'trečiadienį padarius 
kratą Serritelia ofise, rado la
bai svarbių kąįtinąrnų 
mentų* Be to yra faktai 
ir kitose biznio srityse baronu 
suktybių, kaip tai petėisingos 
vogos (svoris) anglių ir mais
to biznyje*

Tai skaudi, ‘bet įtikinanti 
pamoka visiems,' kurie dėl ma
žiausio gando bėga iš bankų 
Savo įdėlius imti lauk. '

’ LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems . S

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

3327 fe'a. Halsted Street

........... ........ ...... . IMI—. ..............................................  i..Į

. Boardjo žyT 
gjs yra galutinis ir neatšaukia
mas. Jei taą smūgis demokrati
jai buš leistas palikti, jei ad
ministracijos, organai bus leisti 
Užūrpuoti tokią galią, Chicago 
tarės pasiduoti mažai klikai 
įlėpūblikonų ir Demokratų ir 
bėardo, ir turės panaikinti teis* 
mūs, kurių pareiga buvo ginti 
teisėtumą. Jei tokia padėtis 
bus kenčiama, tūkstančiai žmo
gių, pasibiaurėję senųjų parti
jų politika, gaus jėškoti smur
to įr revoliucijos kelio, vienin
telio, kąš belieka.

Socialistai nepripažins tos 
pergalės ir panaudos visas 16* 
galės priemones, atgauti savo 
draugų teises. Dėlto, mes ape
liuosime į JSupreme Court of 
Illinois reikalaudami deklaraci* 
jos, kad tas teisėtumo panie
kinimas yra prieškonstitucinis.

Tai siekiama, padaryti dar 
prieš rinkimus, bet jei ligi tol 
nebūtų spėta, tai po rinkimų 
partija reikalaus visus rinki
mus pripažinti neteisėtais.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ '/l v
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

Padidinimu savo turto ir aptarnautojų sąstato, 
abiejų bankų klientams gobesnį patarnavimą 
kavinio Departamentuose. .

-.s ■ ,, r.,, , f
stiį stiprumą susivienijusių
bet taipgi narystė Fedci^al ftėšerVe Systeih

šį pavasarį ir ateinančią va
sarą Chicagos statybos darbai 
žada pralenkti 100 milijonų do
lerių. Dar ne visi projektai pa
tiekti, if suma žada dar padi
dėti, i-v : ”

Vienas svarbiausių stątybos 
darbų bus Chicagos pašto ofi
so, kurs kainuos apie $21,000,- 
000 ir darbai prasidės gegužės 
mėnesį. . . , , ’’ ,

Kitas stambiausių yra mies
te ir; priemiesčiuose kelių sta
tyba, kuri viršys $30,000,000. Dabai' draiveriai turės pradėti 
.3 'i . ■.  ........... . ...■■■v»■ .... 1 . 1   

Dideliu. 45,647 Tonį Įtalpos Laivii
“AQU1TANIĄ”

Bjrželio-June 16,1931
Kurie rieslispės važiuoti su pirma, tiems 
bus proga - važiuoti sū šia Ekskursija.

Toliau parkų konstrųHciji 
south parkų ir Lincoln ir kt* 
sieks $10,000,000. s

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
’ TIESIAUŠIaS KELIAS į 1.1E1UVA YRA

■ - ■ te i ■ A n a ’ - 'pCY Jl>.l-zzYX jl* .

SoūthAyest Stale Bank
t ’’ ..''/p • ' . « ’ Ha.j, .... .

DEL DIDESNIO STIPRUMO IR PATARNAVIMO

LIE T U If’ A
•t L -.i ,*^8.-45 rt.4 Utu UL04 <

? J i , • i..J«3 ' '■
_____j gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodpl ,hė- 
yažitipti į Lietuvį dabar?. Keliaukite patogiai' it jsvehgkite susigrūdimo* Jįs

'"UjyT'-ysyr!?! ;i!"iii>!g> ■■ ir■■**■■ u. *■■■ i .. ....

4Įrblį pųo 5? :30;xąJ^ry.t9 Vietoj Išaują Reg^onaŲ Pįajing .ąąocia- 
kai pirmą nuo > ’... ciją* čąofe apskritis.

‘i'JA ------- "rramV 626>000 ;žmppiųę Tąkįe

Padėtis

važiuosite^ kartu su daugeliu savo vienge

Didžiausia Ekskursija 
' 4* ' IŠVYKS ifc 1<ĖW. YORKO ..rj; ' ■'/' ■’

Gegužio .15
Laivii Unftėd States

VAŽIUOJANTI SU ŠIA EKSKURSIJA TURĖS smagiausią kelio
nę. NBS TAI YRA RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIM.Cj 

ŠGANDINAVIAN-AMERIGAN LINE 
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI
\ 136 Ni»h La Salk StreėU CHICAGO* 1LL. -/' vi

Chicagos mieštas ' turės į- 
100,000 gyventojų 1960 metais 
ir Chicagos apylihkės (metro
poliją) ligi;to laiko turės viso 
ąpib 8,^38,ddo žmonių, praną-

"•■^> T'V ? - .,';į r' . ' ' T.'-".' ..

' 4. j. '.. 1Ų

-■1 brrr--------- —--------- ’T.......... r-■ė" "'"T----------------------------------- i
Ųa j/ra Aiilovizuoųi Viaų UelĮiviii Ąr^tUį. į 
& prie: “Naujierios”. 1739 So. Halsted St*, V. M. StulpR 
(gteU SU/John J. Zo|gy455i9 Si>: Pabm; St,.^. p; Bali

Afc 3rb# Bfįfy bAĮ^nario,Šusivienijimoj
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Tarp Chicagos 
Lietuvių,

Iš 18 gatvės apy 
linkės

Butkus su pieno bonka nuga
lėjo keturis ginkluotus banditus

Staiga užkluptas gaujos ban
ditų savo namuose lietuvis p. 
Butkus, iš 564 \v. 18 St., ačiū 
savo vikrumui ir nervų sveiku
mui, ne tik pats savo gyvybę 
išgelbėjo, bet ir visą banditų

Pereito ketvirtadienio rytą 
anksti, apie 6:30 į Butkaus gro- 
sernę įėjo trys plėšikai; ket
virtas pasiliko automobily ties 
durimis sergėti. Krautuvėje 
buvo tuo tarpu tik. vienu du p. 

• Butkus su žmona. Butkus pa
sitaikė arti durių, kurios veda 
iš krautuvės į gyvenamuosius 
kambarius, ir pamatęs kaip vie
nas banditas vos tik įėjęs su 
atkištu šautuvu žengia prie jo, 
smuko pro duris *r norėjo laip
tais užbėgęs pasiimti savo šau
dyklę, bet nesuspėjo uždaryti 
durių, kaip banditas su atkišta 
šaudykle Įsiveržęs paskui jį, 
pradėjo taikyti Butkui į kaktą.

Laimei po ranka ant staliuko 
pasitaikė padėta pieno bonka ir 
Butkus žaibo vikrumu ją pa
čiupęs, kulkos greitumu smo
gė banditui į kaktą, kad net 
bonka sutižo. Banditas nieko 
nelaukęs, tuojau atsigulė ir 
pradėjo laiptais riedėti pakal
nėn, kol tik nutabalavęs atgal 
į krautuvę, pradėjo raivytis.

Plėšikai, supratę, kad turi 
reikalo su drąsiu žmogus, ir 
kad Butkus gali pradėti nuo 
viršaus nebe pieno bonkas svai
dyti, bet tikras švino kulkas, 
pasičiupę savo praskeltgalvį 
sėbrą, nė sudiev nebesakę išsi
nešdino ir nuvažiavo. Visa

dėl

VELYKŲ
Jus galite įsigyti gerą radio 
už mažą kainą ir galėsite 
klausytis gražius programas 

jūsų pačių namuose.

NAUJAS MIDGET RADIO 
Screen Grid vertės 
$68.00, už ...........
Naujas Atwater 
Kent už ..................
Naujas R C A 
Radiola ..................
Naujas Music 
Master už ............

$29.00
$69.50
$78.50
$49.50

t .„ ■...... .,, , , ......... ................. - •
. '. , >į*. ,,k • ■* . ' *• i

operacija įvyko' taip greitai, 
kad krautuvėj buvę banditai 
neturėjo laiko net Į registeri 
pažiūrėti. Butkaus vikrumas 
išgelbėjo ir gyvastį ir registerį;

, — Girdėjęs.

Velykinė radio 
programa
Nepamirškite

Didelis patriotiškas progra
mas Velykų dienoje iš radio 
joties WCFL, 970 kiloc.' Pra
džia nuo 1:30 po pietų. Bus 
grojama Vanagaičio ir Olšaus
ko elektr. transkripcija': Plau
kia Nemunėlis ir Leiskit j Tė
vynę. Butono, “Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus ne nurimsim”, 
pavesta gerb. prof. M. Biržiš
kai, kuris dabar lankosi Ame
rikoje Vilniaus vadavimo rei
kalais. Taipgi daug kitų musų 
švenčių melodijų. Alleliuja. Al-

Programas 
mis ir pastangomis Jos. 
riko muzikos ir radio 
vės, 3417-21 S. Halsted

duodamas , lėšo- 
F. Bud- 
k raut ii- 
St.

Cicero,

Tol,

Liet, 
turėjo susirinkimą balandžio 1 
d. Lukštienės svetainėj. Narių 
ir svečių prisirinko gana daug. 
Tai buvo tikras april fool. žmo
nių pilnutėlė svetainė. Kaip bu
tų puiku, kad visuomet musų 
susirinkimai butų tokie gyvi ir 
skaitlingi, neturėtume užmeti- 
nėjimų ant vieni kitų.

Buvo išklausyta iš svetim
taučių gražių ir teisingų min
čių, ir pasirodė, kaip yra rei
kalingas susipratimas ir .tvirta 
organizacija tarpe visų žmopių, 
ypatingai tarpe taksų mokėto
jų. - ' ‘.

Męs renkam valdininkus, ku
rie tvarkytų musų reikalus tei
singai kaip patys savo, bet iki 
šiol to nebuvo ir nebus tol, kol 
mes patys busime, palaidi, 'lai 
kaip, pilieti, taksų mokėtojau, 
paliksi palaidas ir vergausi kaip 
ligi , šiol savo paties išrinktiems 
viršininkams? Taip negali bū
ti. Reikia visiems spiestis į sa
vo politines organizacijas ir vi
siems bendrai gintis nuo iš
naudojimo. Koresp.

lųiprov^ement Kliubas

Brighton Park
P. Nover žinomas Juvelirius 

ir laikrodininkas persikėlė į 
naują vietą, kadangi tas na
mas, kuriame buvo, apdegęs yra 
ir nesutaisytas. Tai Noveris per 
kėlė savo biznį i labai gražų 
kampinį namą po No. 4148 Ar
cher Avė.

P. Nover yra' gerai žinomas 
vietos lietuviams. Jis turi pa
sisekimą savo bizny. Kaipo 
draugiškas ir mandaugus žmo
gus, visada patraukia daugiau 
rėmėjų.—Rep.

Iš politikos lauko
(šiame skyriuj dedami raš

tai iš politinių organizacijų ju
dėjimo neatsižvelgiant į jų nu
sistatymų skirtumais).

> ----------
PARODA IR MITINGAS

* i- ■ • . • ■ z ■

A. J. Čermak kalbės lietuviams

' Rytoj po piet, 1 vai. pra'šidės 
didelė lietuvių paroda už A. ‘J. 
Cermaką. Visų kolonijų lie
tuviai prašomi suvažiuoti au
tomobiliais apie tą laiką prie 
Lietuvių Auditorijos. Papuoški-

^^<0
...... >

- . I . ’ • *

$

tė savo automobilius A. J. Cer- slavokai, jugOrSlavai, ir žinoma 
mako paveikslais, ženklais, o 
taipgi Amerikos ir Lietuvos 
veliamomis. 'Automobilių paro
da važiuos iš Bridgeporto | 
Brighton Parką, Town of Lako 

, ir .atgal ..prie Auditorijos. .
Nuo 3 vai. po piet Lietuvių 

Auditorijoj bus didelis lietuvių 
mass-mitingas, kuriame kalbės 
lietuviams musų kandidatas į 
majorus Antanas J.. Cermak, 
tapigi kongresrhanas A. J. Sa
bath ir daugelis kitų. Lietuviš
kai kalbės adv. C. V. Chesnus, 
adv. K. Jurgelionis, adv. J. P. 
Waitches, p. V: M. Stulpinas ir 
J. D. Jakaitis.

Lietuviai pasirodykite savo 
skaičium ir entuziazmu šiame 
mitinge. . ,

Lietuvių Demokratų-- Centra-
. lis Komitetas.

Lietuviai skaitlingai atsilankė 
visų tautų siieigon

Didelis skaičius lietuvių da
lyvavo sueigoj, kurion suėjo 
visų tautų darbuotojai, pasaky
ti viens kitam ka kas veikia ir 
išgirsti musų sekamo majoro 
A. J. čermako kalbą į Chica- 
gos tautas. »Tai buvo tikras 
tarptautinis arba kosmopolis 
susirinkimas, čia buvo1 ir lietu
viai, ii’ lenkai, ir rumunai, ir 
graikai, švedai ir norvegai, uk
rainiečiai ir hungarai, žydai,

čeclrąi su pačiu A. J. čermaku 
priešakyj. Susirinkimas labai 
gerai atvaizdavo iš kokių tau
tų Chicaga yra susidėjus., Vi
sų' tautų draugas ir užtarėjas 
Kongresmanas Ax J. Sabath bu
vo šio susirinkimo vedėju.“ ‘

A. J. čermako pasirodymas 
buvo sutiktai didžiausiu entu
ziazmu. Savo kalboje A. J. 
čermak pabrėžė, kad Cliicagoš 
miestas nėra vienų yankių ar 
anglų miestas, bet taip turtin
gas ir įvairus visokių tautų gy
ventojais kaip fįr šis susirinki
mas. /fcdel ir demokratų par
tijos tikietas nėra' sudarytas iš 
vienos kurios tautos atstovų, 
bet iš Įvairių tautų.

Didelę dali savo kalbos A. 
J. čermak pašventė Thompso- 
no kritikai. Jis parodė, kad 
Thompsonas atsiekė tiktai tak
sų pakėlimo. Ačiū Thompsono 
netvarkumui ir'miesto pinigų 
aikvojimųi šių metų miesto 
taksos yra didžiai pakeltos, 
žmonės tą pamatys, kada' gaus 
ateinantį mėnesį taksų bitas. 
Tuo tarpų pavieto taksas A. J.

-TJt,'AJ.i.C7*A?-f1 rn4;.

I ■< Į....

čermak netik nepakėlė, bet dar Dr. Graičiinas su Thompsonu 
sumažino, nožiurihl, kad pa
vietas išleido daug daugiau mi
lijonų dolerių negu pirma ne
turtingų žmonių šelpimui.

Po čermako trumpos kalbos 
pasakė Edw. J'i Kaihdl, kandi
datas į miesto iždininkus ir 
Peter J. Brady, kandidatas į 
miesto klerkus. Po to sekė tau
tų atstovų pranešimai, ką kuri 
tautą veikia sukėlimui savo 
žmonių, kad balsuotų už A. J. 
Čermaką ir visą demokratų ti- 

‘kietą balandžio 7 dieną.
Nuo lietuvių kalbėjo Lietuvių 

Demokratų Centralio Komiteto 
pirmininkas adv. C. V. Chesnū- 
lis ir savo trumpoj kalboj nu
rodė, kad niekad'" pirmiau lie
tuviai nebuvo tiek didžiai susi
domėję. Majoro rinkimais, kaip 
dabar, ir visose lietuvių kolo
nijose visi nori iššluoti senąją 
valdžią ir sekamu majoru iš
rinkti savo draugą A. J. čer
maką.

Šis didelės politinės reikšmės 
'susirinkimas įvyko balandžio
1 d. Sherman hotelyje, valga’n 
pietus.

i» ii
idiitfUUi.

•šešt-adienis, Balandis 4, V31

Pereitą savaitę Union League 
diube buvo mitingas tautinių 
grupių Republikonų komiteto, 
turiame dalyvavo atstovai nuo 
čekoslovakų,' vengrų, vokiečių,

rusų, lietuvių, rumunų, žydų, 
švedų, norvegų, danų, grekų ir 
lenkų. Nuo lietuvių buvo Dr. 
A. L. Graįčiinas. Mitinge pri
imtą rezoliucija užginant 
Thompsoiią į majorus ateinan
čiam terminui.

Sis Stiprusv

saugus bankas linki visiems Lietuviams 
linksmiausių Velykų ir geriausių velijimų 
šventėms. •

Nežiūrint ar jūsų bankinis biznis yra 
didelis ar mažas, jus šiame banke visuo
met rasite malonų pasitikimą iš viršinin
kų ir darbininkų p_usės. čia yra žmonių, 
kurie kalba jūsų prigimta kalba ir jie 
Kviečia jus vįsuomet atsilankyti pas juos • 
su jūsų finansinėmis problemomis.

šis yra stiprus bankas dėl jūsų faupimų. 
Jeigu jus dar neturite sąskaitos, pradeki
te ją šiandie.

Central^&^Bank

LA / VAKOR TĘS—VISOS LINIJOS —VISOS 
EKSKURSUOS UŽ KOMPANIJŲ KAINAS •

d.
aš

ATRUSTCOMPANY 
1110 West 355h Street

A State Bank • • • • A Oeariog Beūse Bank

V. M. STULPINAS

Gerbiamų Tautiškų Klebonų rengiamas

10 State Street, 
Boston, Mass.

ŠIS IŠPARDAVIMAS TĘSIS TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ 
krautuvė atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai.

3. Zonų Restrikcijas
4. Vieškelius

Dr. P. P. Šimaitis,
NAPRAPATAS

Baigęs Naprapatijos Kolegijų luino
joje, 9 metai kaip užsiima žmo

nių gydymu Chicagoje

ŠVEDU AMERIKOS LINIJOS 
Didėti, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti 
v - Tarp 

N£WYORKO-KLAIPĖDOS

Šiemet. Trys Speciales Ekskursijos į Lietuvą 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

‘GRIPSHOLM’
Balandžio 30, Birželo 27, Liepos 23 

......................................... ... ...... ......... ■ j. 1 ’ ■

Del kinį išplaukįmų iŠ New Yorko greit susisiekti su 
KLAIPĖDA, iliustruoto cirkulioriaus su žemėlapiu ir kąinų, 
kreipkitės i savo laivakorčių agentą arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State Št. (Tel. Bowling Green 9-8787) New York, N. Y^ 

181 N. Michigan Avė., 
Chicago,( III. „

Informacijos ir kitos žinios teikiamos nemokamai 
---——--------........... .................  ...................... ..... .....

Klausykitės musų Lietuvių Radio Programo kiekvieną Ketvergo vakarą^ 
nuo 7 iki 8 valandos, iš WHFC stoties, 1420 kilocycles

LIPSKY’S MOSIC& RADIO store

Pranešu Kostumeriams ir Draugams 
Krautuvę Perkėliau i Naują Gražią Vietą 

po No. 4148 Archer Avė. . a
Iškilmingas atidarymas naujos krautuvės įvyks subatoj, Balandžio 4

. Visi draugai, pažįstami ir abelnai lietuviai kviečiami atsilankyti, o 
suteiksiu patarnavimą visiems kaipo patyręs lakrodininkas ir juveleris.

P. NOVER, JEWELER 
4148 Archer Avė. 

Telefonas LAFAYETTE 3847Velykų Gardumy
nai iš Lietuvos

Ką tik atvyko iš Lietuvos la
bai skanus šviestas, kumpiai, la- 

• šiniai, palingvicai, džiovinti ba
ravykai ir voveruškos blekinėse. t

Birutės geriausios rųšies saldai- 
nė's, iš žemuogių, aviečių, agras
tų, obuolių ir kitokių vaisių.

Taip pat galima pas mane 
gauti seniai laukiamų minagų, it 
strimelių geriausios rųšies ir la
bai skanių

Gintaro karoliai, sagutės, aus
karai, cigaret holderiai, ir kito
kie gintaro dalykėliai

Taipgi labai gražių Lietuvos 
motetų audeklų, ir rankdarbių, už 

’ prieinamą kainą (

Dabar visos prekes iš Lietuvos 
parsiduos už labai nupigintas kai
nas Dėlto, kurie dar neragavote 
Lietuvos produktų, turite progą 
tai padaryti Kuriems toli atvyk
ti, paduokite užsakymą laiškų, at 
telefonu, ir mes pristatysime j 
namus

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted St 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122

U 
v

Šiuomi pranešu visiems draugams ir pažįstamiems, kad 
persikėliau į nuosavą namą, 
reikalus 
kreiptis

Kurie turėsite kokius nors 
arba . reikalausite mano patarnavimo, meldžiu 

antrašu

A. F. STANEVIČIA
MUZIKANTAS

T rombone—Bary tone—Concertina • 
Parūpinu muziką visokiems reikalams /

3451 Wallace St. '
Telefonas YARDS 5810

Kas Daro Niekurias Nuosavybes Pelningas?
< ’• ' • Kadangi jos turi ;

No. 1. Transportaciją, 
No. 2. Pagerinimus 
No - “ “ - ■

, No.
Nę. 5. Kultūrines ir Pasilinksminimo< Vietas ir

z No. 6. UŽTIKIMĄ ORGANIZACIJĄ užpakaly jos.
Firmą, kuri buvo biznyje mažiausia 10 metų ir VISUOMET 

išvystė jos pardavinėjamas nuosavybes.
Žiūrėk šią vietą ateinančią savaitę.
PUBLIC INFORMATION DEPT.

George F. NIXON
6 7 West Monroe St. CHICAGO

TRUST KOMPANIJA
• •> ’ - 7 \

Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

PAVASARINIS PRATUŠTINIMO

Radio Išpardavimas
Krautuvės sempeliij ir demomstratorių. Musų raštiška ga

rantija su kiekvienu parduotu laike šio išpardavimo
RADIO SETU

Dykai 
aptarna 

vintas
per 

vienus 
metus

įvedi
mas

Dykai 
pristaty 

mas <

LIETUVIŲ SANKROVA

, ’ 4916 West 14th Street,
Tel. CICERO 1329 CICERO, ILL.

I

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

, Lietuvių Tautiškos Parapijos Svetainėj
3501 So. Union Avenue

5,. KVIEČIA KOMITETAS.

Linksmas Velykų Šokis

mos

H'' ' &

ris?

25c 
as-persiuntimo.

> rašykite.

JOS.F.BUDRIKJnc
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Telefonas Boulevard 4705 ir 8167

■M v

Nauji gražus radios Philco, Victor, 
Brunsvvick, General Motors ar At- 
water Kent vertės C7CI
$150.00 po ........ ■ W.UU
Lengvus išmokėjimai.

LIETUVIŲ WCFL (970 kiloc.) 
RADIO PROGRAMAS, 

Nedėlioję, Balandžio 5 d., 
pradžia 1:30 po pietų.

X-J.

DYKAI
5 Didnų Žolių Gydymas 

Garsiausias pasauly žolininkas pagelbsti 
tūkstančiams su žolėmis.

Naujas pastebėtina kombinacija gyvybę 
palaikančių žolių yra žymiausias moder
ninių laikų išradimas. Tūkstančiai ken
tėjusių sunkiomis ligomis dabar yra pa
sveikę. Nežiūrint kokia liga sergate, ne
žiūrint kiek daktarų ir vaistų bandėt 
be pasekmių, jums yra viltis.

Dr. P. B. Symanskis, žymiausias pa
saulyje žolių spedalistas, 1869 N.Damen 
Avė., Cbicago, pasiūlo jums 5 dienų 
namįpi gydymąsi su žolėmis dykai. Ap
tašykite savo ligą ir jus gausite $ 1 b, 
Kraujo Toniko, ar $1.50 bonką speci
alių Žolių Gyduolių dykai. Pridėkit 
apmokėjimui persiuntimo.- Ateikite 
meniškai, arba

Daktaras ' Specializuojasi am 
Nervų Ligų.

Ofisas 2346 W. 69th Str.
arti' So. Western Avenue, \ 

CHICAGO, ILL.

Išgydo be operacijos penęsatdę, pa
sitarimai veltui ir mandagus.

Yra išgydęs daug žmonių~ Lietu
voje ir Amerikoje niio Influenzbs, 
Reumatizmo, Mirštamos Ligos, Šir- 
dies ir Pilvo Ligų, Galvos, Nuga
ros, Strėnų Gėlimo.

Tel. HEMLOCK 1881

“Delei Hartnett’o at- 
liktų darbų rekordo jis

■ ' *♦ ■ ' ' - "■

užsitarnauja jūsų bal-
■ so ir veiklios para-

------- rengia-------

Liet. Raudonos Rožės Pas. Kliubas 
Cicero, III.

Sekmadieny, Balandžio (April) 5.1931
LIETUVIU LIUOSYBĖS SVET

14th Street ir 49th Court
CICERO, ILL.

Pradžia 7:30 vai. vak.
ĮŽANGA 50c YPATAI® BRYAN HARTNETT

____ ____ 1

Kandidatas į 12-to Wardo aid e r m antis
RINKIMAI UTARNINKE. BALANDŽIO 7 d., 1931 m;

Balsavimo vietos Atdaros nuo 6 ryto iki 4 vakare

-I . .Sveikiname visus Kliubo narius ir rėmėjus ir užpra
šome atsilankyti praleisti linksmai vakarą

KOMISIJA '



1

K

M ■

J " V t • - • ‘ * ■ ■ -į - -* V • į J «troškimai yrą, kad sis neturtine

pąrengimo piet

Lietuvės Akušerės

Graboriai

Advokatai
G rabatai

Akių. Gydyto jai

Lietuvis Graborius

John Kuchinskas
Cicero 3 7 24

Namie .8

Lietuviai Gydytojai

te, 1931 m

IMPERFECT IN OR1GINAL

randasi 
4605

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Vijikas- 
Lulevičienė

patarnav

6 iki 8 vak
2860

164 6 W. 46th St

4729 South Aa 
o 'CHICj 

,< spBCIĄDIS

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

l /ąųtotųvė- 
ir afejBy^Įdnimą.

.Telefonai i(

Boulevard 5203

- Boulevard 8413
1327 So. 49tb Čt

• Telefoną#

$14.0Q
6456 Soi

skaudamą 
, atitaiso 
Prirengia 

akinius. Visuose atsitikimuose

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis/Tel. Yards 1741.

z Tel. Boulevard 2800 
R<». 6515 So. Rockutell St,

Tek Republic 9731

mas
teikė
ir palydėjo jj į tą neįšyengianyą 

yietą.

kampas Micbigan Avė 
T«L Pullman 5950——danių Pull 63 

Miesto ofise pagal tutartj
127 N. Dearborn St 

Kervergais ofisai uždaryti.

AKUŠERKA • 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: į 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki* 
9 vai. vakare

< SPBCIĄLISTAS DŽIOVOS" 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS 
Nuo 10-iki 12 vai. ryte,nup | iki 
vai. pp 
vakaro

EADĖKAYONfi.

s Yafcubauskis.
6 dieną,' 1931

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Štrėėt 

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko* 
VQ 3 L; dieną, > 1;1:45 1 ' valandą 
naktį iii./ * Sulaukus.* 3'%
metų . avižiaus, gimus spalio 11, 
192 A-Chicago, ,

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Oną _ 
tę, tėvą Petrą, brolį‘■Robert 
ir dėdes ir giminės 
tas,

VALANDOS: 
nuo 
nuo

metodus
prietaisus.

1025 W 7
Valandos: nuo 10—-12 pietų

j? Wnuo C **'

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

75(5 West35th St. 
kampas Halsted St 

alandop i»uo 10---4. nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo }0 iki 12

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame (rei
kale visuomet esti Į^žir 
Dingas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui «ky-

Valandos: 6-—8' vakare
DR. A. L. YUSKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
19Č0 So. Halstęd St.

' Rezidencija:
4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

V. w. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

TeL Prospect 3525
diTSųnuš — 'Virfč
tąhįytį 'Maggęntl/' i 
vicRięnę' įųųįmp j 
dukters nįmBfifi&į?.

Laidotuves įvyks' pirmadienyj, balandžio 6 d 
ryto iš namų į Dievo ApVėį$‘

B U T K U S
Uąidertaking Co.

P. B. Hadlcy Lic. 
, Koplyčia dykai' , 

719 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Phone Anmtage 2822

DR. W. Fv KALISZ
|I45 Milwaukee Avenue 

Valandos- i? ilęi 2 ir 6 iki 8 P.
Seredos vakar* apdaryta

Nedėlioj pagal inrarri

DR. C. MICHEL - 
lietuvis akių 

specialistas 
•Žvajjtas-kreiyas ąkis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Aye. ■ 
Tel. Boulevard 7878' ,

Dr. P: Kaz Jauskis
Dentistas

4712 . South Ashland Ąvę.
į Tei Boulevard 7589

Ofiso valandos 1Q, ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlpck 7691

Ą. a. yinceiit. 
ris mirė kayo^t . . 
, h* palaidotas tapo kovo 30-rą. 
dabąr įiąis $v. Kazimiero kapi- 

nąį .netilęs ir negalėda- 
’kąvęt tiems, kurie su- 

pajtk utinį patarnavimą

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiejtyje 
Room 2414 

One Nortb La Šalie Bldg. 
OneNoftb La Šalie St.

(Cor. La Salk and Madison. Su.) 
Ofiso Tel State 2704: 4412 

________—č---------------------------.—-r

anL tvirto pamato pastatytas.■
74 '..r j,--.,../

3307 Auburn Avė, 
CHICAtŠO. ILL.

automobilių 'ir pa 
ms- dalyvavu 

laidotuvėse —'žmonėms: < 
mano myliiųas* broleli, sa 
ilsėkis Ša(tųj žemėje.

'Y * t

Sesuo Agota Luikis.

DR. VAITUSIl, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SriiČlAUSTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimų, svaigimo, 
ikių aptemimo,, nervuotumo, T 
akių karštį, nuima kataraktą, 
r ru mparegy sę j. jir* < toiircgys t g. 
teisingai 
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, 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos9 be 

akinių Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone 'Boulevard 7589

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

..BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto p. 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui'. •; 

3103 S. Halsted St.
Cbicftgo. >illl. • ’if- 

. /Tel. Victcry 1115

Physical Thėrapy B Midwife 
./• .> _■<) , gaujoj vietoj / ' .
6109/ Sopth Albany Avenue

pietų U nuo 7 iki 8:30 vai 
Neda nuo 10 iki 12 v. difpą 
Phone Mid.wav 288Q •k? 131 a- a-1 •/!

piRžįstam i esat nuoširdžiai 
še jr suteikti jai paskiftinj 
’ *rS« ' 'i , 5?.'s/iVlJ. • \«

Nuliūdę liekame

'^oom 1502
AGO TEMPLE BLDG 

tffffhington Sį 
yasbingron ąnd Clark St»

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
113Ę..

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 7

2403 W. 63rd St., Suite 3
< Tel Prospeci 1028 *

Rp? *23 59 S Leavitt. St Canal 23 30 
‘ isę valands 2 iki 4 7 ‘iki o 

Nedėlioj pagal *utarti

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

įvyks subatoj. ba* 
clieųą,'2:00 vai, po 

koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Alfonso Dalubausko 
giminės, draugai ir jpažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikink

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

POVEIKIS
■ • KVIĘTKININKAS ;

NUSKINTOS KflETKOS ■'
Pristatome į Visas Miesto Palis ? < 

yestuvėms, Bankįetamš' ir Pagrab'ąms
• \ Vainikai -

3316 S. Hąlsted St. Tel. įouleyąrd 7314

Ofiso Tel Victory 689* 
Rei Tel Drevei QIQI

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų.
ALFONSAS DALUBAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 1 dieną, 5:45 valandą 
po piet 1931 m., sujaukęs 50 
mėtil amžiaus, gįtųgs Panevėžio 
apskr.,. Vabalninku parap., Svilių 

ikaime.
Paliko dideliame nuliudime se

serį Malviną Floridoj, gimines ir 
draugus, o Lietuvoj moterį ir su

K. G ŪGIS
t ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central ^411 * 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvcųirno vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

JŪSŲ GRABORIAI • : *
Didysis Ofisas t

4605-07 South Ęermitage Avenue
Visi Telefonai t Y ARDS 1741 ir 1742

A? ^mincknla ir* apgailėdama 
jo “ prX$lpliilHmą, if musų ’tirpK, 
feirkltt gntauslą • padėką dalyvavtr- 
jieųjs laidotuvėse Ųė-
kavoju Ausų dvasiškam t|vu>. 
kun. J. Šaulibskui, , kurs atjeilįė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavoju graboriui A. Mąsals|tiųi, 
dėkavoju grabo neščjąpis, 
ju visiems žmonėms ^.y^^ayil
siems į ka 
delį skaitlitį 
galios dėkavoju 
jiems 
tau. 
kau:

DR. '& *L. MADfiE 
^.DENTISTAS ‘

930 W. 43ih St. Tel. Či^ro 49

‘ftrceliano Fifnngl 
luk^gfi Cra«ns' 
lrid»r

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
vįsose miesto da- ' ’ L /* .
lyse. Mdtcris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
,Tel. Mokose 
Park 797

Rn 6600 South Artesidn Av*n*» 
Pbone Prospect 665 9 

Ofiso Tel Canil 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strett 
CHICAGO, ILL.

IR CHIRURGAS 
South^Halsted St 

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietį) 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais nuo Į0 iki 12

Mary 
atsibus gedulingos pamaldos už ve 
lionio sielą, o iš ten bus nulydė 
tas į St.» Mary’s kapines.

Pranešdami šią liūdną žinią vi 
sierns giminėms, draugams ir pažy 
stamiems.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Sunai 
ir Cįiminės. - (

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., Chicagi 
rr ■ -i arti i Itb Street ; .1
Valandos: 1-;—3 po pietų, 7—8 , rak 

Nvdėliomis ir Sventad 10—12 diena

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

' (VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai rak, 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—U tam. Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios rak

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Žentas, 
Sūnūs, Sesuo, Pusbrolia 
ir Giminės.

Lietuvis Advokatas 
2221 Wesl 22nd St 

įtinu:-:«■ I 
r>elafopiU'-Cįnal 2552

Valąųdos 9 ryto ikt u 8 vakaro 
ii. Pėtnyčioi our 0 'k* *

A. A. SLAKIS
APVOŽALAS

AMBULANCE PATARNAVIMAS* DIENĄ ir NAK^ 
Mes visuomet teikiame širdingų, siinpatingų ir ra^Įį 
pątarnaviiuų, kuomet jis yra labiausiai, reikalirigas;

Phone Boulevard 7042 v

DR. C, Z, VEZELIŠ 
Dentistas

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

Phone 
Hemlock 9252 

’r - . ' . - 
Patarnauja prie 
gimdymo. duodu 
tnassage, electrįc 
ęreatment ir mag- 

lietic blankets ir 
t t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Phom Boulevard 8483

DR. MARGER1S
gydytojas r -------------

Telefonas Yards 1138/

Stanley P. Mažeika
' ■- it, ’■ V

Graborius įjt
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovaųai 
Turiu aųtųmobilius visokiems reįka- 

,, lairis*.. Kaina prieinama 
. ,.į:. f '•.•). , >

3319 Auburn Avenue į 
CHICAGO, ILL.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMĘNWĄL
' , OPTOMETįllST .

Praktikuoja virš 20 m.
$ Ashland Avė, 

kampas 47 St. .
Tel. Boulevard 6487

Telefonas Bnnlevard 1939 i

DR. S. A BRENZA
Ofiso v% odos:

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

,, Netoli 4 6 f b Sr Cbtcago 11) .

Tel. Yards 1829 / I

DR. G, SERNER; 
LIETUVIS AKIŲ .SPECIALISTAI

JOHN B. BORDEN
(Jobn Bagdžiunas Bordcn;

\ .LIETUVIS AO VOKĄ TAS
- Iū5 ĮV. Adams St., Room-211?

Telęphone Kandolpb 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Tel Republk 96^0

Phone Boulevard 413|t 
. A. MASALSKIS ,!

jDel platesnių žinių prašome 
tetefonuoti.

‘Kūnas pašarvotas 
Eudeikio koplyčioj, 
Hermitage Avė.

Laidotuvės 
landžio.

KAZIMIERAS MANKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 31 dieną; 10:45 valandą va
kare, 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Kražių parap. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Pauliną, po tė
vais Kasparaitė, dukterį Aleksand
rą Shillirh, žentą Antaną sūnų 
Domininką, seserį Juzefą Mąrinie- 
nę, švogerį ZJuozapą, 2. pusbrolius 
—+■ Juozapą >iroPrk»4škR' Anglic- 
kius ir gimines, o Lietuvoj brd- 
lį Pranciškų/ 'dvi seserib.1Ma
rijoną. ir Stefaniją, švogerį Stanis
lovą Sčerbauskj. Kūnas pašarvo
tas, randasi-4-6 12 So.. Wood Soi»

Laidotuvės įvyks panedčly, ba
landžio 6 dieną, 8 vai. > ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. (

Vist a. /ą. Kazimiero Mankaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kvi,eciami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį pataravimąn ir atsisveikinimą.

ii ;yyah!«fe Gydytojai

D R. IIERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 tne' 
tus kaipo patyręs, gydyto jas. chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, mbterų it vaikų pagal naujausius 

X-Ra« k kitokius .elektros 
*><%•** k

Dfisay ir Laboratorija:
T 8th St„ netoli Morgan St.

J k -
6 iki 7:30 vgl. vakare * 

Tel. Canal 3110 '
Rezidencijos telefonai

Htjde Park ^55 ar Randolph 6800 
r y-.-?***-:-----------

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai ‘ 

OPUSAS .

Telefoną? Yardi 0994

Dr. MAURICE KA1IN
x *63 • South Ashland Avenu» •
/ ♦ Ofiso vatandoš:

Nuo IĮ) iki 12 dien? 2 iki I po p:e»
’ iki « vai Nedėl nuo 10 iki 17

Rn Tėlepbon* Plaza 3 202

Mirė
58 metų _____ __ _
rupijoj, Balsių kaime. . 4 ,

Pąliko dideliame nuliudime mylimuosius ir .mylinčius 
vyrą Kazimierą, 3 sudus, Simonų, Kazimierą ir Petrą, 1 
dukterį Oną, pusseserę Uršulę Jonaitienę, o Lietuvoje 2 
hfdjiu — Jurgi- ir Kazimierą, 2 seseris ir gimines. Dabar 
randasi prirengta į paskutinę kelibnę namuose 3240 So, 
Halsted St., tek'Vičtory 3399. . -

^Ląįdotuvės įvyks panedely, balandžio 6 d., 8:30 vai. 
ryte iš pamų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus* gedulingos pamaldos už velionės sielų, a iš ten bus 
nulydėtą į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Jokūbaitienčs.giminės, draugai* ir pa- 
u;'taipgi draugaj likusių nuliudime jos mylip$jų 

eįįt mmsird$ai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai pa^kptim patarnavimą ir atsisveikinimą. \ .

Nuliūdę liejcartiė Vyras? Sunai, Duktė |r Giminės.
$ .patarnauja graboriug Radžius, telefonas
Hli.l Mtv.. ■ 0411 | HM t.C'.'l v's’-i.z -V

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL Mtįtt *

Marijona Naviękįeąė 
' po tęyais Miečąįįę, .

Persiskyrė ęu šiuo pasaul/u balandžio 3 d., 5:30 vai. ry- 
YfįfWyi?pWeiyj, Telšįų aps. 

- ^Hįkp .(j^leliąme nuliudime 
, ?ą, yieną dukterį Am 

j, morčią Petronėlę Na- 
.. Kūnas pašarvotas randasi 
23rd St., tel -Roosevelt 1925.

8 vai, 
ryto iš namų i Dievo ’ApVeį^dps, pprąpįjos bažnyčią, ku- 
jioje atsibus gedulingos pajmaldOs už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta į šv.’ Kazimiero kapines.- b . .

ickįenės uįmįpė<s,( dangai Jr

Ona M. Jokubaitienę
balandžio 2 d., 6 vai. ryto, 1931 m., sujaukus 

amžiaus; gimus Panevėžio apskr., Klovainių pa*

tėvais Klimanskai- 
ciocę 

unąs pašrfryo- 
randasi 3142 S.' Auburn Ąvc. 

laidotuvės įvyks panedčly, ba
landžio 6 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus''nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. . ’ - ' ' -

Visi a. ta. EĮorothy Morris gi
minės, s draugai ir pažįstami .esat 
nuošiNIziai'kviečiami' dalyvauti hi- 
dotuvėsė ir suteikti jai. paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. .

Nuliūdę li'cka’nte,' -
Tėvąi,. Brolis1) ęipcė, 

' Dėdės ir Giminės.
'Laidotuvėse patarnauji: grabo

rius Eudcjkis, Tek .Yards 17,41..

ttn* 1y I,»4 VI-

u'--/ t) •' tė- Ft

3 -24-7^/ .'Al \ i *i#e • <44 k

įvairus Gydytojai__ _
Office Phorfe Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Office 1724 So- Lopmis St. 
kamp. 18 ir Blae Island 'e.

Valandoj) Į0 to f 2 A. M., 2 to 4 
8 7 to 8:30 P. M.

Rea. Phone Fairfaz 6353

•< *zid»nrtia Tel Midwav <5 13 b
/ Wilmett» ’ 95

Ralph C. Cupler,M.D.
: r? f chirurgas '

t/aklęy ir 24'$: Tel, Canal 171^-024)
Valandoj: Panedėliais ii Kervergait

3 iki 8 vai vak., Utaminkaii ir 
Pėtnvčiomij I iki 4 -y e

M, -Duktė ir Giminės.
„,.,f (Rr ' f h; A. - • >■ i

Laidotuvėse pątarjįąpją/graborius Radžius, telefonas

•' ArBatRim ahtnr syk

Mrs. S. Šimkus
V. - riafįftifriiš3
Ną«i

. Viso gautai
Mr. Miniat

Wjiippipf$ų ąi|kay(y daug, graj 
t < -L* : |

W. ĮCareiya prižadėjo aukaut 
kiaušinių, o gal ir daugiau kąį

Kdw. Chapulis sakė duos mė
sos, tik reik parsivežti.

Taįgi turime eil^ . prįelankhį 
labdarių ką karts' nuo kartd 
hepąmiįršta sąvus- yafgė esąn-Į 
ėius!" ĄČiu jiejįią ir taipgi učių 
tiems, kuriė $ai Aukaus.

Trys /8e^nyn^ būvą
sušelptos- pinigiškai - pagal Ko4 
miteto išgATėS^” " į

Linkiu linksmų Velykų yir 
4Bienw bedąj-higms, ko kartu ii 

4 iab'dlTySės, i;ėmbjam8.Mano

A. L Davidonis, m D, 
1910 So. Michigap Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9. iki 11 valandai ryte: 
- nuo * iki 8 valandai vakare

i apaa kVe n tadienio ir ketvirtadienio.

- ' ' ipboW ’Ca^--6i22s

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Strėfet 

Vai.: f—Lir 7—r8:'Ned. 10—12* ryto
- etvood 4#. r ,'gr Btų

Traukimas bo” &auamo 
1 "i [""l‘111,11111 f"**11 w"*hsj»- ■■

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.

Nedėlioj ‘pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Ofiao telefoną* ^irglnl* 0080 
Rez. Tel Vąn Buren 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

/ 4142 Archer Avenue
Valando* 11 ryto ikt 1 po pietą, 2 Iki 4 Ir 
6 Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 11d 12 die

na. Namų ofisai Nortb 8id» 
3413 pranklin* Blvd.

Valandos 8:3* Iki 0:80 vakaro

PIGIAUSIS LIETUVIS '1 
GRABQRLUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau. 
ju geriau ir pigiau

3 neguUkitį todėl, kad 
prjklausau \ prie gra 
T ; bų jŠdifbystės.

OFISAS:
W.18th Street 

vM^ZL^'Tel. Canal 6174 , 
SKYRIUS:' 
S: Halsted' Sii

* —Tel. Vlėtorv 4088

IGN?WZ0LP '!■ 
Pigiausi^ Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Patarnauju Jaidotuvėje kuopigiausią 
‘ Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. ''

Tel. Roosevielt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
■.....  *■ ’ ■ > lįK

. •, . ■ A • . > l

SKYRIUS:
T439 S. 49 Court. Cicero, III.
, Tel Ciėetn “>927
,,, ■ y y-< ' '•
..... II nniiinn^nif . ......... M « ’ ■’ * t '■r^—. ...... »«»■■—" V

Simon M. Skudas 
Graborius ir ;

Balsamuotojas'
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis ir 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži'koplyčia dykai.

718 W. 18 St.
. Tel. Rooseyelt 7532; 

CHICAGO, ILL.

'A’ f lįi ■

JURGIS. LOBIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 1 .dieną>.JIf valandą va
kare. 1 93 1 m... sulaukęs apie 3 9 
metų amžiaus, gi/nęs Lietuvoj. Pa
liko didejia'me nVliudiMe moterį, 
34 m., dukterį, 5 metų ir du su-

1 metų. Į^,n4s 
pašarvotas, randasi namuose, ant 
ūkės, R. 2, Box 68, Lyndon Sta., 
Wįs.’

Ląidotuvės bus iš namų į St.
-’s par'apijdš bažnyčią, kurioje

Ofjso TeJ. Bouleyąrd 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

.Ofiso, valandos. npo I iki -I po pitro 
nuo »k’ 8 vai vakari 
Rez. Tel. Kenwood 5107

A. MONTVID? M. D.
West Towri State Bank Bldg.

240Q ^įjidiea^ St.

Vai.: 1 iki 3 po pieti|, 
Tel. West

Namų telefonas Brunswick 0597

r Z-1
S. D. LACflAVICD 

LIETUVIS GRABORIUS

nuo 1
ž| tų
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r

t, .:K:
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Velykų belaukiant
Bedarbių vaikams ir motinoms 

pietus

Velykos 
Nei di- 

gražiausi 
priversti 

ve-
padėtais mums mar
kas galėjo užvaduoti 

Jų savasties^ 
įgytų nuo nematomos

Ą... ............................
* ’ / '■ !* - ( '

ti gerų žmonių pagelbėjimo at- 
stmnti bado ir vargo smūgius, 
negalės jiems nieku paįvairinti 
Velykų šventes, kad augančių 
kūdikių siela turėtų iš kur 
semti gražių ir švelnių prisi
minimų savo kūdikystės.. Kad 
jie nebūtų atstumti ir apleisti, 
.B.š.K. darbuotojai ruošiasi ry
toj, balandžio 5 d. sukviesti 
bedarbius vaikučius su motino
mis prie skanių pietų. Bus pro
grama iš 
riausios 
dedamas, 
surengus 
sų vertingiems bedarbių vai
kučiams sveiką ir linksmą pra
mogėlę, • kad nereiktų kliedėti 
jiems po gatves tą dieną, arba 
žiųrėti į kitus su pasigailėjimu, 
kurie turi gražių Velykų margu
čių, viešėjimą vieni pas kitus

z

. . —r—t., 
iriiikai tankiai yra' ir jnuzikhi. 

■AGood hiek” naujoj vietoj.
■ ■—Rep.

Lietuvių Politinės 
Organizacijos su

sirinkimas

NAUJIENOS, l?O, 111.
........ I "|i ■ Rli'i ii. i , .U(ymfc., .1 ! f, U. , ,'jyj irfįT' IJ I >>|»Į.XU|

tors State Bank buvo ir yra 
stiprus bankas?' Ir Town o,f 
Lake gyventojai gali pasinau
doti šio bdnko maloniu patar- 
havimu.—Ant. 7 '

dainu ir muzikos. G/- 
paštangos ir darbas 

kad tik kuogeriaušia 
ir tuonii suteikus mu-

Nežinau, kaip ponai laukia ir 
kaip džiaugiasi sulaukę Velykų 
—man jų džiaugsmas buvo sve
timas... Bet šiaudinio stogo na
melių kūdikių sielai 

» buvo didelė šventė! 
džiausi prašymai, nei 
prižadėjimai negalėjo
skirtis su rastais palangėj 
lykinės” 
gličiais! 
jų varsų grožį? 
kainą
žydrios viešnios?

Kas butų atstoję džiaugsmą 
šventoriuj, kieme, “uličgalyj” 
ridinant per medžio žievę ir 
pakštelėjus pašonen kitiems 
raudonikiams, liaku dažytiems 
švenčių prajovams? Kiek iš
didumo teikė “tvirčiausi” sakų 
pripilti margučiai ir kiekvieną 
“numušą”. Didžiausi ponų po- 
kiliai ir linksmybės buvo . tik 
patys niekai prieš mus!

Bet dabar kita pasaka... ki
ta giesmė... laikas atsiėmė savo 
iš mus ir kitaip jų laukiam ir 
švenčiam jas... Auganti čio
nykštė karta visai kitaip verti
na Velykas, negu mes, kaip bu
vome jų pėdose. Džiaugėmės 
kožnas savaip.

Nevisiems Velykos neša vie
nokį smagumą. Tų šeimynų vai
kučiai, kurių tėvai turėjo ieško-

Pietai bus duodami Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St., 2 vai. 
popiet., Velykų dienoj. Užkvies
ta yra virš penkiasdešimt vai
kučių. Atrodo, kad bus daug 
sveiko šnipo ir juokų.

—Emilija

Bridgeportas
—------ 1——

A. F. Stanevičiia- persikėlė į 
vietą

D.

kit

žinomas kaipo čevorykų tai
symo, dirbtuvės savininkas, ku
ris išbuvo gana. ilgų laiką po 
No. 3214 So. Halsted St., da
bar persikėlė j nuosava namą, 
3451 Sp. Wallace St. ; \

A. F. Sta’nevičia yra žinomas 
ne kaipo čeverykų taisymo eks
pertas, bet kaipo muzikantas, 
"kuris tankiai grojina lietuviš
kuose Vakaruose. Mat, amat-

Stanislovas Stasiulis.
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 3 dieną, 3:58 vai. po pietų, 

193 1 m., sulaukęs 22 metų amžiaus, gimęs P'ittsburgb, Pa., August 21, 
1908 m. Priklausė prie Simano Daukanto draugijos. Paliko dideliame nu
liūdime motiną Antaniną (po tėvais Butrimavičiutė), tėvą Vladą, du bro
liu — Antaną 19 m., Joną 10 m., 2 dėdes — Adomą Stasiulį ir Klemen
są. ir tetą Oną Usauckius, $d ūką Tamošių Butrimavičių ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3300 S. Union Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, balandžio 7 dieną, 8 vai. ryto iš namų į Šv. Jurgio' parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kdpines.

Visi a. a. Stanislovo Stasiulio giminės, draugai ir 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

» • f

Nubudę liekame /

Tėveliai, Broliai, Dėdės, Teta, Dėdukas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel. Blvd. 4139. >

Laidotuvės įvyks 

velionio sielą, o iš 

pažįstami esat nuo-

šį pirmadienį, balandžio 61 d. 
7:30 vai. vakaro Lietuvių Au-. 
ditorijoj bus eilinis susirinki
mas Lietuvių Politinės' Organi
zacijos Cook county.. • Tai bus 
paskutinis susirinkimai prieš 
majoro rinkimus, todėl jis svar
bus tuo, kad reiks galutinai/ap
tarti kaikuriuos balsavimo tak
tikos klausimus, Organizacijos 
nariai, kvieciųmi šį kartą susi
rinkti visi. , ./

Svarbu • priminti, kad Liet., 
Politinė Organizacija pirmą 
kartą Chieagos lietuvių istori
joj, dvylikoj precinktų1 įsigijo., 
savo lietuviškus precinktų ka
pitonus, kurių sąrašas dedamas 
žemiau. . . 1 ■

' .' • 'x

Lietuvių Politinės or
ganizacijos Cook Coun
ty Precinktų Kapitonai

. Vienuoliktas Wardas:
No. 7 Precinktas: Kapt. 

Frank Stirppen, 2816 Union Av.
Nh. 8 Precinktas: Kapt. John 

Wenslow, 2937 Emerald Avė.
No. 9 Precinktas: (Kapitonas 

dar nepaskirtas).
No. 10 Precinktas: Kapt. R. 

A. Vasalle, 3133 ĖmeVald Avė..
Kapt. Mary Kemesis, 3155 S. 

Halstcd St. x .
No. 11 Precinktas: kapt/. Jo- 

seph Sereika, 3230 S. Union Av.
Kapt. Vincęnt Stulpinas, 3255 

S. Halsted St/ '
' No. 16 Precinktas: Kapt. 
Theodore Thursten, 534 W. 33rd 
St. . • •

Kapt. B. M. Vasnauskas, 3208 
S. Wall,ace St.

No. 17 Precinktas: (Dar ne
paskirtas) ’ , -

No. 18 Precinktas: Kapt. 
Frank Kareiva, 3431 Lowe Av.

No. 19 Precinktas: Kapt. Bru
no. Jakaitis, 826 West 34th PI.

Np. 32 PrecinlctSš: Kapt Ed- 
ward Mockus; 3252 S. Plalsted 
St.

Kapt. Joseph Lescauskas, 
3337 So. Morgah St. » '

No. 33 Precinktas: Kapt. 
Stanley Peters, 837 W. Š3rd PI.

No. 34 Precinktas: Kapt. Jo
seph Mockus, ;3252 S/ Halsted 
st- ■■ . - . ’ ■ ■ .

Velykų radio 
programas

pavie-

Benedikto (Benniš) 
Y Vaičiaus draugai 

atsiliepkite 
..■ * . .v . , • v. * :

—....... . ■>■—■** .<• ,

.Benniš Yviiitis mirė balan
džio'2 d. Cbok County
to ligoninėj, ir nėra Iras ^įį pa- 
kavotų. Jeigu kis žino kur jo 
giminės ar įrangai yra, kurie 
norėtų ' suteikti jam paskutinį 
patarnavimą;, prašomi atsišauk
ti pas "graborių Eudeikį,.. 4.605 
S. Hermit*age‘ Avė., kur dabar 
kūnas yra pašarvotas. Velionis 
paėjo išvVaivučių kaimo, Pagi-. 
rėš parap., Vilkmergės . apskr. 
Laidotuvės bus panedėly, bal. 
6 do 2 vai. po piet iš koply
čios į Tautiškas kapines.

, Girdėjęs.
' *” « /v . > ■

SPOfeTAS
Y’ustin Sirutis sumušė savo 

' oponentą
Užvakar Ghicagos 

įvyko • susirėmimas 
Yorko ir’ Chieagos

Stądiume 
tarp New 
amatorhj 

boksininkų, Cbicagiečiai ląimė- 
jo didelę pergalę. Viso dalyva
vo 32 boksininkai,-—-16 iš Chi
eagos' ir 16 iš New Yorko. Try-- 
likia cįiicagiečių išėjo pergalė
tojais. Iš newyorkiečiQ atsilaikė 
Yustin Sirutis, kuris sum'ušė 
chiea'gietį Longą. Laimėjo bok
so ^rungtynes ir kitas lietuvis,; 
būtent, -Adam Smith, kuris pa
eina iš Rockfordo.

- ‘ • I . • A—----- 4—

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija prasi

deda su* pirma/ dieną balandžio. Da
bar laikas įstoti i/ sutaupinti užtektinai 
dėl senatvės; arba kokios nori nelaimes.

Kam reikalingi,pinigai ant ,lmo mot- 
gicio^ dabar Naujienų Spųlka turi už
tektinai pinigų padaryti tokią paskolą.

......*•"< •

iŠ. L. A. 260 kuopos-:-ųiėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio j5 dieną, 2 v. 
po pietų,/fe. J. Mačiuko rast., 6812 S. 
Western Avė. . yįs^narįai ,ir - narės, esate 
kviečiami dalyvauti,,, nes yra daug svar
bių rlekalų, taipgi nepamirškite apsivesti 
naujų , narių priširašytL prie S. ;L. Ą. 
ir kuopos. Paliokaitis.

— ------------- ./ KT"’—.11 ......'■

7 • ' ; ' " ’ ' ’ ? (J)

Naujas Gydymas
Kojų Ligų

1 co.
geriausia
sveikatos

Ji tik-’
kenčiau,-

SALUTE STOMACU i 
BITTER MFG. 

SALUTE yra pripažinta 
B gyduolė dėl žmogaus 
j per Washington, D. C. 
U rai pagelbsti ligoniams,
P tiems nuo vidurių nesmagumų, 
? /kaip nuo skaudėjimo po krutinę, 

vidurių užkietėjimo, strėnų skau
dėjimo, atsiraugėjimų, stokos ape
tito, galvos skaudėjimo. t Jei jau-, 
čiate pas save kokį nesmagumą 

jį tu.ojaus naudokite Salute Stomach 
5 Bitter. Reikalaukite pas vaistinin- 
I kus, arba tiesiai iš Salute Stomach 

•* Bitter Co. Kaina: 12 bonkų $9.00 
______  1 bonka' $1.00.

Salute stomach Bitter Mfg. Co. 
3318 So. Halsted St. Tel. Boulevard 9457

Rytoj Velykų dięnoje nuo 2 
iki 3 vai. po-pietų iš stoties 
WBBM 770 kilocycles bus duo
damas lietuviškas radio progra
mas specialiai pritaikintas Ve
lykų šventei Išpildymui pro- 
gramo dalyvaus pažymėtini 
dainininkai ir muzikai. Taipgi 
kalbės lietuviams mylimas sve
čias Prof. Biržiška. Taipgi bus 
ir kitokių įvairumų./Šios pro- 
gramus ruošia • lietuvių firma 
The Peoples Furniture Kompa: 
nija. . • v į

(VERICOSE VEINS, LEG' '

ULCERS)

Dabar nebėra 'reikalo ilgi'au , kentėti 
kojų ulee-' 

Naujas būdas/'kuris tapo z surastas 
profeso-

nuo Vericose ,gyslų ir
• w * t « « ’ ft ri

rių-'-J .

dviejų Europos profesorių profeso
riaus Liser, * Vokietijos ii r profešbriaus

■ ' “ " pašalina Verico-
las^ant visados, be operacijos’, ‘be

5514-16 Roosevelt Rd. ' 
arti St. Looia Avė.
CHICAGO. DLL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET . ‘ 

Tel. Kedzie 8902

\ WISSIG,
Įy ' PaMvllnlama kart
r Seno Krajaus

Daktaras
- M « ’ k

Kapitonu,
Specialistas iš

GYDO TISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP I»SISENftJUSIOS ir W«GYD0M0S JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plau&TĮ, inkstų ir puslis, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą,, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus Higydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
ji* jum* gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų tr išgydė 
tu katančias ligonių. .Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: ' feasdit / 
nao 10 ryte iki 1 vai. ir nao 5-8 valu Nedėliotai* noo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 20 St„ ... kampas Keeler Ave^; ,Tel. Crawford W7S

, . r

Town of Lake
Teko užeiti į bepositors 

State Bank (4701 S. Ashland 
Avė.) radau didelį prisigrudi- 
mą žmonių. Klausiu vieno tar
nautojų:

—Kodėl pas jus tiek daug
žmonių/bankoje? >

Matai, tamsta, atsako: musų 
bankas dabar susijungė su 
Southwest State Banku, užtat 
ir žmonių musų batikoje dabar 
visuomet yra daug. Visi dėpo-. 
zitoriai dabar pereina iš ano' 
banko j šį. / r'

—Ar j ųs paspej ate apsidirbti, 
kad tiek daug kostumerių da
bar turite? '
/’ —Kodėl ne. lĮleš turime pa
samdę užtektinai darbininkų ir 
visuomet teikiajnė savo kostu- 
meriams get^, greitą ^ ir man
dagų patarnavimą. / / ;
y Tų dviejų susjjungusių, ban
kų turtas dabar siekia iki $9,- 
000,000.00. Vadinasi, .DeposL,

Sicaęd, , Francijos, 
’■ . ... - .

skaušnio ir be sutj;ukdimo kasdieninio 
žmogaus darbo, j e

’ ’ "5 4 ’ • j- M V Y • ' t '

/Europos gydytojas, baigęs mokslus 
Bęrlįhe ir patyręs kojų specialistas, stu
dijavęs vėliaų«?us metodus gydymui ko- 
Įjų ligų žymiadšiuosė Europos Univer
sitetuose, Dr. Behla, kuris sėkmingai 
gydė tūstančius kenčiančiųjų nuo Veri- 
coee gyslų ir kojų uleerių, dabar prak
tikuoją Chicągoje, ofise Vericose Vein 
Institute, Room 834, 190 North State 
St,, Chicago. Dr. Behla teikia dykai 
egzaminačiją, dykai patarimus ir infor
macijas visiems pacientams kasdien tarp 
1Č-6. ■<pąnedėliaį? ir ketvergais J 0-8. ir 
nedėliotais tarp "2-4.

? IOtabimas.
Patariant visiems lietuviams, pirkti 

angliš iš Grane ębal Co„ tai yra vie-

parduoda geniausias anglis' ir apie VIE-
X t. T . i 5 a m * ■ L * *■ i v «s

*onas ■

Niekįit kitur negausite taip pigiai

statysime tuojaus.
Teb Republic 8402

CRANECOALCO;
5332 So. Long Avė.

’ z : - , v ''Reikalingi agentai

$

Ae,o;.,-.,, 
’ ' F“ '

'Bridgeportas. — Simano. Daukanto 
Draugija laikys mėesinį šusirinkimą sek
madieny, balandžio 5 d., 12 vai, die
nos. Ch. Lipt, Auditorijos svet. Visi 
nariai bųtiiiai malonėkite dalyvauti, nes 
randasi svarbių reikalų svarstymui taip
gi nepamirškite apsimokėti savo duokles 
į draugiją. P.- K. nut. rašt.

Dr-jos Ši\ ^Petronėlės susirinkimas 
įvyks p^npdėly, balandžio 6 d, 7:30 v. 
V., Šv. Jurgio parap. Svet. Susirinki- 
ųiaS bus laikomas panedėlio vakare iš 
prįežasris Velykų Šventės. Narės bu? 
tinai atsilankykite ir užsimokėkite savo 
duokles,, ’ z .
\ — O. Kliučinskaitė

/ ’ ' ./ ■ '

; šeštadienis, Balandis 4, ’81
1,11 11 *y*1 r

( CLASSIFIED ADS
-J*-

Educational
Mokyklos

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

rast.

Chjcagos LileųVių Choro Pirmyn dai
nų pamokbą; atsibus' panedėly, baalndžio 
6 d., ĮMeldažio svetainėj. . Visi choro 
haViai būtinai susirinkite laiku nes turi-' 
me rengtis prie savo parengimo, taipgi 
mylinčius’; dainas, 'kviečiame ' prisidėti 
prie choro.•'*ChOro bankietas ir pasj- 
linksniinimo vakarėlis atsibus, subatyj, 
balandžio 11 d., Mildos svetainėj. / 

’ : ■■ Vąldybd.

' Linksmas- Velykų šokis, rengia/Liet. 
Raudonos.; Rožės ..Pajl. Kliubas, . Cicero, 
III., sekmadieny (April) balandžio 5, 
19317, Liet. Liiiosybės svet., 14th St. 
ir 4 9th Ct.: Cicero, III. Pradžią 7:3 ,0 v. 
vakare; Sveikiname ’ visus z Kliubo na
rius ir rėmėjus ir užprašome atsilankyti 
plareisti linksmai Vakarą. Komisija.

* MOKYKIS BARBĖKYSTC8 
AMATO.v

Dienomis ar vakarais.* Del lufor 
(nacijų Aaųk arba raly k;

INTERNATIONAL BARBĖK^
, • COLLEGE, 

672 West Madison Street. ’ •

TURIU didelį pasirikimą jaunų me
delių ,— topelių — nebrangiai. Ma
lonėkite atvažiuoti pažiūrėti.

,4501 So. Kilpatrick Avė.

Financial ,
Finansai-Paskolos

, PERKAME Lietuvos 
Paskolps Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės į 
nas, Box No. 1258.

---------O--------- 1

Laisvės
norite

Naujie-

; Furnished Rooms 
Tel. Roosevelt 2725 

LIETUVA HOTEL 
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, 111. 
—O-------

nintėlis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geniausias anglis' ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur / 
----i . ......................................  .......... /; 1^9,00 
POCARONTAS deT garo tonas $jf.00 

/ Z ,"Z. '. " ‘Z’.''. Z. Z,........................ ’i.’
Teleldnųokjte tuojaus, o anglis pri

statysime tuo jaus, c
TeV Republic 8402

Skelbimai -Naujienoje 
duoda naudą dėlto, < 
kad pačios Naujienos ž 
yra naudingos. ‘ 
./> <

HEMOROIPAI IŠGYDOMI
*7 > ’ ■ , I'' t

5 dienų vaistai dykai ' 
Kenčiantieji nuo hemoroidų dabar gali 
būti išgydyti be peilio, be skausmo, be 
ligoninės, be išlikimo iš darbo. Nevil- 
kinkit iki, sulauksite didesnių skausmų, 
daugiau vargo ir išliidų ir galbūt Vė
žio- Lengvus išmokėjimai. Pasitari-1 
mai ir egžaminacija dykai; taipgi 5 die
nų Žolių Ointmentas Dykai. Ateikite 
tuo jaus, arba rašykite pridedami 10c pa
što ženklelį. vDr. Pi B. Šymanskis, 
Žymus Hemoroidų specialistas, 1869 N. 
Damen Avc., Chicago. Namai S-M-S* 
Herb-Nu-Tonic. • -

SpecląliBtaB gydyme chroniškų u nauju U 
<gq. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kyklt pas mane, Mano pilnas išegzamlnavl- 
mae atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pasz tikrą * specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzamlnavlmo—kas jums yragalutino l&ogzamlnavimo—ka« jums yra

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

• Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

; CHICAGO. ILLINOIS , 
Ofiso valandos? nuo 10 gyto iki 1 po 
pietų, ntio 5 iki '7J30 vakaro. Nedė

lios nuo 10'ryto iki 1 po pietų
• X'—o------

20
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Pranešimas
B. and M.

A. J. BERŽINSKIS ir 
. MASULIS

C A FE
5200 S. Western Avė.

Tel., Ęepųblic 4544

-O-

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalas

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

/ CHICAGO
Tel. Boulevard 0511 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų
■ ’i /'./'/•'•V' V’ft . ''v!’ . i i*' " " " i/V;'

Perkam Mortgečias ir Bonas 
Skolinam pinigas ant Namų. 
Parduodam ir išmatnom. visokį taftą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus; raštus 
Siunčiam .Pinigus ir Laivakortes.' 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVAR ANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ'DARBĄ •
k,. Ll ■ ■ ■■ • -—*

r

iii 'lt a
■Z <• \ V*'*', /.

CUHSSIFIEi1 ADS* i•_ '_ J
Educational^ /'

GREITAI IR PIGIAI 
TSMOKINAME ANGĮ,O KALBOS 

firramatikos, sintakses, aritmetikos: 
knygvedystfcs. stenografijos, h* kitu 
mokslo šakų. z Musų mokyklos nauja, 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mįnesiuip 
augStesai mokslu i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje- jau tuks- 
tatičiai lietuviu jgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslu. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo Šakose apsišvietę,

■ Amerikos Lietuvių - 
z . Mokykla

j. P. OLEKAS. Mokytoju
3106 S. Halsted St.

. cmcASO. na.

// /
;v

o>_

PINIGAI
skolinam nuo $50 iki 

Neimam komisą
$300• Mes

Nuošimtis , mokamas ant neišmokėtos 
■j sumos >

Finanėe Corporation.
oi Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804* So. Kedzie Avė.

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., V/asbington Blvd.
Tel. West 5970

----- O—

sumos RENDAI kambarys, šviesus, patogus, 
garu apšildomas, tinkamas pavieniui ar
ba vedusiai porai. J. Shimbel, 3301 
Wallace St. Phone Boulevard 7963... - -o--------

‘ fc urniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, visus sykiu arba atskirai. Labai pi
giai. 7007 S. Maplewood Avė.

REIKALINGAS vienas ar du kamba
riai, turi būti didelis ir labai šviesus, 
pageidaujama Oak Parke arba kitur, 
gražioj apielinkėj, Box 1282, 1 739 So. 
Halsted St.

RENDAI kambarys dėl pavienio vyro, 
naujai ištaisyti, su valgiu ar be, yra 
jr ga radžiu s. 2113 S. Halsted St.

■: ------ o---- j
PARDAVIMUI rakandai, mažai var

toji. Parduosiu pigiai, nes greitai tu
riu apleisti miestą. 3čios lubos, frontas, 
2920 Ko. Union Avė.

Automobiles

Business Chances
_______

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

i

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 tįktai NASH taip gali įrepgti už- 
tokias prieinamas kainas.

BALZEKĄS MOTOR SALES

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

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

3417 So. Union Avė.

4030 Archer Avė.
7 Lafayette x2082

PAUKŠČIAI
2 (Poultry)

F0X RIVER VIŠ- 
TUKAI.

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

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

Musų 14 metų palytimas išmokino x mus 
' kaip išperinai kaip galima 

geriausius vištukus.

- Vištukai Galu Suteikt i 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis Perykla

58 S. Spring St. 713 Grace St.
telefonas 1537 telefonas 5410

F0X RIVER
• HATCHERY. 

Elgin, III-
■ - f i- • . ' • B

Business’ Service
Biznio Patarnavimas

STATYK • D‘ABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

riai viškose, nauji langai, plumbingas, ap
šildymas, pla’steftivitaas, pamatai ir t,t.

... TIK $5' ĮMOKĖTI s 
bile ' kuriam darbui. Likusius lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

ZELEŽNIK CONST, CO?’ ’ /
5201 W. Grand Avė. '

Berkshire. 1321 Vakarais Capitor 1442

Personai
Asmenų ležko

PAIEŠKAU savo brolio Andriaus 
Urbonb. Paeina Iš Kapčiamiesčio, Lie
tuvos, Pirmiaus gyveno Niagara Falls, 
buvęs kareivis Suvienytų Valstijų.

/ KAZIMIERAS URBONAS 
1739 So. Halstcd St., 

Chicago, III.

■ HelpWanted—Malė
Darbininku reiki*

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

• ----- o------

REIKALINGAS nevedęs vyras, kat
ras moka kalcimainubti ir popuriuoti 
kambarius. 1007 Ę. Marquette Rd. Tel. 
Dorchester 7193.

HelD Wanted—Male-Female
*' . Darbininkų Reikia
REIKALINGA apisenė vedusi pora 

gyventi, kuri > galėtų prižiūrėti 9 me
tų mergaitę ir stubą. Apie sąlygas 
kreiptis nedėlioj apie 12-tą valandą, 
1-mas flatas.

673 3 So. Maplewood Avė.
Phone Rcpublic 2567

PARDAVIMUI grosernė už kėš ar
ba išmainysiu į namą, automobilių ar 
lotą. Atsišaukite. 3 247 S. Morgan St.

Farms For Sale
: Ūkiai Pardavimui _____
KAM PAŠILlfeTI MIESTE IR

' KĘSTI BEDARBE?

Pasiimkite savo pinigus ir nusipirkite 
farmą busite laisvi nuo samdytojų.

71 akrai žemės, randasi viena mylia 
nuo pavietė miesto. Geros mokyklos, 
žemė derlinga. augštese^ ir žemesnes 
vietos, 'tinka pieninirikystei ir abelam 
grudų auginimui. Gerai nusisausina. 
Už mylios yra keli dideli ežerų rezortai. 
Geras namas ir galvijų ir arklių tvartli. . 
Kaina $7,500.00. Bendradarbiausiu su 
brokeriais.

Box 67,

Paw Paw, Micb.

rPARDAVIMUI 20 akrų vaisių ir 
paukščių farma, arti miesto ir mokyk
los. 75 mylios nuo Chieagos, prie 
M-60 Čhicago-Detroit kelio, kampinis 
ūkis. Geros, triobos, elektros šviesa, 
vaisiai, gyvuliai, įrankiai ir lesalas.

$4,800. Cash $1,000.’

S. E. PLETCHER,

New Troy, Micb.

Exchange—Mainai
MAINUI puiki' valgykla Southsidėj, 

geroj biznio vietoj. Parduosiu pigiai, 
"arba mainysiu į lotą ar cottage. Kas 
pirmas, ps laimes.
k Mainui 3 flatų mūrinis namas Brigh- 
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 « CO.

4108 Archer Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

. Paul M. Smith & Co.
' REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, ma’inom namui 

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

Tek Lafavette 0455

PARDUOSIU arba mainysiu puikų 
mūrinį namą, garu apšildomi, 2 fiatai 
po 4, vienas 7 ir Storas, 2 karų gara- 
džius. Priežastis pardavimo, palikau 
našlė, vienai sunku užlaikyti namą ir 
biznį.

9320 So. Cottage Grove Avė.

PARDUODU dideliai nupiginta kaina 
11. kambarių rezidenciją, gražioj vie
toj, puikiais medžiais apaugus. Kas no
rite daugiau žinoti priežastį pardavimo 
atvažiuokite subatoj ar nedėlioj po 
pietų.

9430 So. Homan Avė. *

Priežastis pardavimo, palikau

PARDAVIMUI modemiška 6 kam
barių bungalow, 6943 S. Maplevvood 
Avė., už paaukojimo kainą. Coląen. Tel. 
Central 5885.

-t
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PONIA OLIA
Ponia Olia kepa virtuvėj kot

letus. Fu, koks tvaikumas! Du
rys atidarytos — vėl kels triuk
šmu priešais gyvenantys žmo
nės. Na, tegul sau triukšmai!-

• ja. Nieko nepadarysi. Negali
ma gi durys atidaryti i kam
barius: paskui neišvėdinsi. Ir 
šaltis pusėtinas, ant galo, gaila 
anglių. Fu, fui Koks tvanku
mas! Dar reikia truputį pake
pinti bulves. Ak, koks tvaiku
mas’ Ponia Olia kaip galima

kiekvieno siurbtelėjimo. Nepa
keldama akių, sausai pratarė:

—# Nežlepsėk taip.! Ir pasi
skubink. Repetitorius tuoj at
eis. ’ • .

Išgirdo, paliovė šlepsėti. Bet 
dabar poniai Qliai jau buvo vis- 
Vien. Jos pačios žodžių skam
bėjimas kaip karštu vandeniu 
ją apipylė.

Repetitorius tuoj ateis. Štai 
kame dalykas... Ponaitis Jonu-

[Acnte-P. K A. Photo]

labiau atitraukė galva ir pajų- ^as tuoj čia bus. Tame visa

Mykoliukas supranta,

to, kad jos plaukai prisigėrė 
to nemalonaus kvapo.

Ant stalo uždengė vaškuotę. 
Jos veidas buvo rustus. Ta
čiau ji visuomet taip atrodė,
— tokia jau buvo jos gražumo 
savybė. Aukšta, liekna blondi
ne su rusčiu veidu. Nemoka 
būti linksma, priegtam nėra ir 
priežasties dėl linksmumo.

Vienatinis sūnūs Mykoliu
kas, pirmos klasės mokinys, ka
la atsisėdęs prie stalo lekcijas 
ir baimingai žiuri į motiną.

Vėl gavo dvejukę, nenaudė
lis!
kad jis nenaudėlis, tik ničKo 
negali padaryti.

Vyras mašinistas ką tik su
grįžo Iš tarnybos ir prausiasi.

— Ignai. Baig! Pietus ant 
stalo!

Iš miegamojo kambario nie
kas neatsiliepia. Ponįa Olia. su 
lėkšte rankoj klausosi. 4 Nėra 
atsakymo, nors vandens pliuš
kėsimas pasiliovė. Ponios Qlios 
veidas pasidaro dar rūstesnis. 
Vyras negirdi! Darosi kurčias! 
O gal būti kaip -tik tuo laiku 
šluoste abrusu ausis ? Ponia 
Olia vėl šaukia garsiai ir aiš
kiai:

— Ignai! Pietus ant stalo.
Nėra, atsakymo ir šį kartą. 

Tyla. ..........
Ponia Ojia valandžiukei už

merkė akis. Negirdi. Taip, kur
stą. Nėra ko save apgaudinė
ti. *Neseniai jis tapo iš grei
tųjų traukinių perkeltas į pa
prastuosius. Kurstą, žmonai 
dar neprisipažįsta; matomai, 
jam gėda, bet... jis kurstą. To
dėl jis iš tarnybos tiesiai eina 
namo, į svečius jį nenuvilksi
— drovisi savo kurtumo. Link 
ponios Olios visuomet buvo į- 
dėmus, o dabar pasidarė toks 
minkštas, kad nors duoną su 
juo tepk... Ponia Olia supran
ta: nori žmonos sijonu nuo vi
so pasaulio atsiskirti. Kas jam,

. kurčiam, kaip kelmui, belieka 
daryti? Ji, ponia Olia, na, ir 
sūnūs Mykoliukas.

Ponia Olia nedusauja, never
kia. Ką gi darysi? 
Dievo valia, šaltai 
iki pilnos pensijos 
metai, gal būti, ir

— O jeigu ne, tai reikia pasi
rūpinti gauti paliudijimą, kad 
tarnyboj prarado sveikatą. Po
nią Olią tai negąsdina. Ener
gijos ji turi pakankamai. Ru
sijoj prie bolševikų nemažai 
teko pergyventi. Jau vien tik 
sugrįžimas į tėvynę kiek svei
katos atėmė. Tik štai nervai 
kiek pakrikę, ir visas jos gy
venimas dabar, kaip kvapas 
gendančio prūde vandens.

Atsisėdo gale stalo ir paėmė 
mezginį. Tyčia, nulenkė galvą, 
kad nematyti, kaip valgo vy
ras. Ko ten žiūrėti? Suslugęs 
kūnas, plikė kaip pas minyką 
bernadinietį, žilų plaukų kuok* 
štai purvini. Senis. Įsmeigė 
akis be blakstienų j laikraštį 
ir žlebena, ir žlepsi, ir kram* 
to. Ak, kaip atstumiančiai žler 

- psH Ponia*'Olia krūptelėja prie

Tokia jau 
skaičiuoja: 
liko penki 
davės...

paslaptis... Jaučia, kaip netikė
tai kraujas sudavė į jos ka
klą, skruostus. Rausta, kaip 
mergaitė. Vienok tai baisu! 
Nuo pat ryto šiandien, ir 
kar, ir prieš savaitę tikrino 
ve, kad -tai — niekis, kad 
tik taip rodosi, kad apie

va- 
sa- 
jai 
tai 

nei minties negali būti. Ir štai! 
Rausta, kaip mergaitė! žino ji, 
žino tikrai, kad vos tik čia. Jo
nukas pasirodys, 
persimainys, ir 
kitaip atrodys, 
džiaugsmas, ir 
laimė.

“štai, — sako sau ponia Olia, 
— štai iki ko daėjo, idiote!”

Baimingai stebisi pati iš sa
vęs. Kas su ja darosi, Dieve 
mielaširdingasis. Ar tai nors 
truputį panašu į ją? Į ją? Į 
ponią Olią?

Mašinališkai maino lėkštę vy
rui, mašinališkai deda mėsą ir 
paduoda obuolių kompotą. Mar 
šinališkai nuplauna rankas. 
Taip jau neatiduodama sau at
skaitos įeina j miegamąjį kam
barį. Ten ji turi mažytį bute
liuką kvepalų. Sarmatlivai ji 
užlašina porą lašų ant rankų. 
Jaučia ji sąžinės graužimą. Gal 
būti, tai daro ne pati ponia 
Olia, o kita .Olia, pa kvaišelė. 
Pati Olia niekuomet nesutiktų 
tai daryti. Juk kas iš to, kad 
berniukas pabučiuos ranką? 
Kokia čia bus prasmė? Kokia 
prasmė?.., .

Ponia Olia stovi kiek laiko 
prie komodo su nulenkta gal
va. Sunku jai... ; !

Ir staiga, lyg per miegą, gir
di jauną aksominį bajsą. Atvy
ko. Visa sudrebėjo. Tas balsas 
uogavo jos širdį. Ponia Olia 
kokią minutę susimaišusi bė
ginėja po kambarį, kaip vove
ris. Nuo komodos iki durų ir 
vėl atgal., Paskui vėl (stovi ir 
klausosi: krėslų stumdymą ir 
Mykoliuko kimų balsą. Atsisė
do.

Ponia Olia išeina. Jos veidas 
nebėra rustus, bet 
menėjęs. Jos ranka 
ją. nuo dasilytėjimo 
pų. Tarytum, ne
Vėl atsisėdo prie mezginio ir 
nulenkė galvą.

Repetitoriaus balsas darėsi 
kurtesnis ir tylesnis nuo jos 
šaltumo. Jis jau mokykloj pa
tyrė, kad tas balvonas, 'Myko
liukas, gavo naują .dvejukę. 
Nieko negalima padaryti su tuo 
asilu. O motina taip bailiai 
žiuri... Bendrai ji dar nėra se
na. ir galia neblogai atrodo... 
Tik ko ji nori? Kuo gi jis kal
tas, kad jos sūnūs bukaprotis? 
Velniop su viskuo, kartu ir su 
ta lekcija.

Tuo momentu prisimena jis 
melodiją, kurią girdėjo vakar 
šokių pamokoj, ir mato jis di
deles, žibančias Irenos akis. 
“Kokios stebėtinos akys! Myliu 
ją, myliu!“ — mąsto Jonukas. 
Jam tuoj pasįdaro linksmiau. 
Aiškina uždavinį apie trauki
nius garsiai ir energingai, tar
si iš tiesų kalbėtų 
nors įdomij dalyką.

kaip viskas 
visas pasaulis 
ir širdyj bus 
kvailumas, ir

lyg suak- 
nekrustelė- 
švelnių du- 
jos ranka.

apie kokį

šiurpis nukrėtė. Tegul. Geriau 
jau taip, kad tik greičiau. Nak
tis artinasi, kad tik į lupas, ne
bučiuotų... •

Ryto metą ponia Olia sura- 
J do ant staliuko rūpestingai at
skaitytus pinigus. Išsigando. 
Iš kur jie čia? Kodėl neatida
vė? Nejaugi, iš tiesų, galėjo 
užmiršti?

Reikalas atrodė visai papra-
- pasiųsti jam pinigus.

Bet ponia Olia

Illinois lėgislaturos paskirta komisija įvykusioms kalinių riaušėms Joliet ir Statesvillės kalėji- 
' muosfe ištirti • . .

» . , • < •; ’ i. . . ■ ■ • ,
— Supranti? — klausia My

koliuko.
— Suprantu, — atsako My

koliukas. Ir matyti: nieko nę- 
supranta. Bijosi. , •

Apmaudas ima ponią Olią. 
Ji tai supranta, kodėl ją ne
jaudina nei sunaus bukumas, 
nei vyro kurtumas. Atėjo tas 
vaikėzas, berniukas, dar visai 
vaikas — ir viskas susimaišė. 
Pakvaišo. Klauso dideliu sun
kumu išspaudžiamus atsaky
mus, nesikankina ir nerustau- 
ja, tik galvoja apie tai: “Kad 
aš turėčiau tokį sūnų!” Ir čia 
jau save! pagauna: “Tokį sū
nų norėtūm ? Suprantama! Kad 
jį galėtumei ant kelių pasiso
dinti? žinau tave, pusgalVe!” 
Kokia prasmė daryti sau iš
metinėjimus... Galvoj tik viena 
mintis. Krūtinei ankšta drabu
žiuose. Koks jis liesas, koks vi
krus. Dagi gimnazisto apsiau
stas jdm taip tinka, kaip nie- 
kam kitam. Lupos, kaip kora
lai...-" f "į:

Ponia Olia skubi nuleisti akis 
ir žiūrėti į mezginį. Bet ar tai 
galima? Skkruostai jos dega, 
smilkiniuose užimąs, galvoj 
viena mintis: “O lupos, kaip 
koralai”... , 

k. I • i ■ '

Ponia Olia pasikelia ir greit 
eina. į miegamąjį kambarį. Il
gai laiko ranka ant širdies pa- 
dėjusi. Tvarkai širdis. Akyse 
ašaros,. Ašaros nuožmaus paže
minimo. Kas su ja darosi, Vieš
patie? Juk tai nesąmonė, kad 
jos visas gyvenimas griūtų dėl 
tokios kvailystės. Tokios stebė
tinos kvailystės. Ji, ponia Olia, 
ir tas vaikėzas, kuris tiesiog 
jos bijosi. Reikia ką nors da
ryti! Reikia kokiu nors budu 
išeiti iš tos padėties! 
7 ’ . *'• •

Toks vaikėzas ir ji/ponia 
Olia. Toks kvailas vaikėzas^ 
Kas nors turi pasikeisti... Taip 
ilgiau nebegali būti.... ' .•

Ponia Olia stengiasi galvoti. 
Užmokėti berniukui šiandiėh ir 
tegul sau eina., štai ištraukia 
pinigus' ir. skaito, nors skaity
ti jai sunku. Dešimts, dvide
šimts... Tegul sau eina! Trys-, 
dešimts... Tegul daugiau jos 
nebekankina. .

Pamoka \ virtuvėj baigta. Iš 
to, kaip Mykoliukas atitraukia 
krėslą, galima numanyti, jog 
jis patenkintas. Ponia Olia 
skubiai nusišluosto veidą ir ei
na į virtuvę. Bet atskaitytų 
pinigų nepaima. Užmiršta.,

Stovėdama prieš Jonuką, žiu
ri jam į akis, — tarp tankių 
antakių. Mąsto, kad antakiai 
su laiku visai susijungs... Klau- 
šia sausai:

—Ar jus žinote, kad Myko
liukas šiandien vėl dvejukę ga
vo? . ’ / \ .

— > žinau.
— Na, ir kas?
Mato,* kaip jaunuolio švelni 

oda rausta. Net jo kakta pa
raudo. Mašinistas neramiai ko
sti. Mykoliukas išbėga. < M

—Kągi ? Jis neturi mažiausio 
gabumoprie * aritmetikos. Bet

stas 
Adresas yra. 
pinigus nesiūs. Ponia Olia už
sirūstino. Tegul tas shargliš 
pasiklonioja, tegul Mykoliuką 
mokykloi sustabdo,' arba pats 
ateina pinigų atsiimti... Tegul 
neįsivaizduoja esąs didelis po
nas, kada namuose vargas. Po
nų daugiau nebėra po karo, 
pasibaigė poniškos štukos. Gy
venimas dabar sunkus, vienas 
iš antro viską dantimis trau
kia. Pažiūrėsime, ar taip jau 
lengva šiandien nuo pinigų at
sisakyti. Pažiūrėsime!

Ponia Olia laukia. Laukia 
dieną, laukia kitą. Vaikšto pa
niurusi po kambarį. Nesikalba. 
Tik, kai Mykoliukas sugrįžta 
iš mokyklos, įsmeigia į jo vei
dą savo akis. Berniukas
baltas pasidaro iš baimės. Ir 
vyrą ima baimė.

Po dviejų dienų ponia Olia 
jau žino, kad nėra ko laukti.

Išbunda naktį. Guli viena. 
Vyras — tarnyboj. Tamsi, kur
ti naktis. Valgomajame kamba
ryj laikrodis be sustojimo skaL 
to sekundes. Ponia Olia guli 
tamsoj su atmerktomis ąkimis. 
Veda sąskaitą su savo sąžine. 
“Meluoji”, 
sau.
sa, kad užmiršai anąsyk pini
gus. Tyčia užmiršai. Ir netie
sa, kad dabar norėjai jį paže-

net

rei-

Penkios’ dešimtys penki me
tai. Stena, šlebsi. Dantys išpu
vo; arba iškrito. Akys be blak
stienų. Kakta, tarsi ją- plugu 
išarė. Iš nosies, iš ausų išlin
dę purvini plaukų kuokštai... 
Ir prie viso to — vyras, vy
ras, vyras! Vyro teisės, nors 
ir seno.

Jis nedrąsiai paklausė:
— Gal eisiva į kino?
— Neeisiu. Eik vienas!
Ponia Olia gerai žino, ką

škia tas kino. Artinasi naktis. 
Nori pasigerinti. Ponia Olia 

’ triukšmingai nurenka nuo sta
lo indus ir užsidaro virtuvėj: 
mazgojasi. Klausosi: gal būti, 
vienas eis? Atsigulčiau ir nu- 
duočiau miegančią. Ne. Neiš
ėjo, pasiliko, prakeiktas senis. 
Lėtai ir sustirusiai rengiasi 
prie lovos... Ponia Olia ilgai 
dengė# mėgantį Mykoliuką. Na, 
kas iš to... Niekur neištrūksi. 
Pabučiavo jos ranką. Visą

. ’ . i • I

minti: pati žinai, kad berniu
kas, kaip kristalas. Norėjai, 
kad nors dar kartą ateitų. Ge- 
/•ąi žinau, ko. :, norėtum, kale! 
Norėtum pulti jam po kojų. 
Bučiuoti kelius. Norėtum bu- 
čiuoti ir maldauti, kad nors 
truputį , butų vyresnis. Nors 
dviem metais”, jr -staiga kur 
tai, jos širdies gelmėse, užsi
degė aistrus : nusistebėjimas: 
“Kam man reikia, kad jis bu
tų vyresnis? Kam?” Ant ga
lo, suprato save, susitaikė su 
savimi. “Būtent toks, koks yra« -- • > s *

— jaunuolis. Baltas, švelnus. 
Tik tokis. Nereikia man senes
nių!“

Ponia Olia guli pasinėrusi 
aistringoj užmarštyj. “Tik tai 
yra tiesa, — galvoja 
visvien, kad juokinga, visvien, 
kad kvaila, visvien’Z.

Ponia Olia rašo laišką:
“Gerbiamas Pone! Prašau už

eiti ir atsiimti Jums priklau
sančius pinigus. Viąai nenorė
jau Jus užgauti. Mykoliukas 
nuolat klausia apie Jus. įrau
kiu ir tikiuosi, kad Jus užei
site“.

Labai trumpas ir sausas 
laiškas. Bet ponia Olia labai 
retai laiškus rašo. Dabar net 
specialiai buvo nuvykusi į Kro- 
kovos priemiestį, kad gauti ge
rą popierių. Pirmą kartą savo 
gyvenime ji pasiuntė laišką per 
pasiuntinį, kuris visais šven-. 
taisiais turėjo prisiekti, kad 
laišką pristatys s vietą.

/•

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

atsake

Juk 
vai- 
kad

juk dabar tik pusmečio prad
žia. Iki pavakario pasitaisys.

— Jau trys mėnesiai, kaip 
j ųs. j į ‘ ‘taisote’’,. Kol kas be 
jokio pasisekimo. Ir žinote, ką. 
aš manau? r

— Klausau...
Ponia Olią nurijo seiles, žiu

ri dabar tiesią! į akis. Vilkina, 
tarsi norėdama, pasidžiaugti. 
Ir, ant galo, pareiškia su ne
apykanta: A

— Manau, kad už kai kurių 
dalykų negalima imtis lengva 
^širdžia... r •

Užgavo žodžiais, kaip bota
gu. Jaunuolis išbalo. Į^ieko ne
atsakė. Drebančia ranka pa
ėmė nuo stajo kažkokią kny
gą, pasilenkė ir išėjo. Netaręs 
nei vieno žodžio.

Ir ponia 01 įą pabalo. Viskas 
joj sudrebėjo,’ širdis lyg nu
truko ir nukaito žemyn. Atsi
gręžė į duris. įNera. Išėjo. Įvy
ko, Baigta. ;

Nustebusiam > vyrui 
garsiai Jr .grįstai:

Taip ir reikėjo!
Tiesa, kad taip reikėjo, 

ji visgi turi namus, vyrą, 
ką. Ir nebe taip jau jauna,
užsiimti tokiomis kvailystėmis.

Ponia Olia. su Jdūkimu maz
goja lėkštes virtuvėj. Paskui 
ima puodus ir kitus indus. 
Plauna šepęčiu stalą, grindis*.’. 
Tik labai mažai lėkščių < ir puo
dų. Mažas - stalas ir grindys 
nedidelės: išplautų šiandien 
viską namuose, nusidirbtų iki 
mirties. Kad tik negalvoti apie 
tą berniuką, kad tik nustelb
ti savyj visokį atsiminimą apie 
jį, kad nukamuoti savo netiku
sią širdį.

Vakarienę valgant ji nei žo
džio nepratarė. Mašinistas kal
ba, kaip pasamdytas,. pasakoja, 
kas girdėti tarnyboj, juokiasi 
— ji nei žodžio. Galvoja šal
tai, ar ji kada nors mylėjo tą 
žmogų? Ne. Dabar ji žino, kad 
nemylėjo. Bet 'juk jis kada 
nors patiko jai? Na, taip, pa
tiko. Sunku kitaip išaiškinti. 
Jis buvo 40 metų amžiaus, tu
rėjo ilgus plaukus, gražius 
tisus, gerai šoko valsą...

Jos tėvas buvo vyresnysis 
konduktorius, o jisjau tada! 
tarnavo mašinistu. Ateidavo 
pas juos. Visuomet toks man
dagus; ne toks,\ kaip tie jauni 
konduktoriai, kurie buvo tikri 
storžieviai*.. Negėrė, gerai už
dirbdavo. O ji, ką. ji, kvailu
tė, tąsyk galėjo suprasti?

Kai sulaukė aštuoniolikos 
metų, — vedybos, linksmumas. 
Visos draugės pavydėjo... Taip 
turėjo atsitikti* Ko gi kito ga
lėjo tikėtis? , v-

žmogus, ačiū Dievui, geras, 
tvarkus. Ir dabar geležinkelie
čių sąjungoj visi Jį gerbia-, 
nors jis ir kurstą...

Ir staiga, tarp ramių galvo
jimų, užsidegė. įsiutimas* Kas 
jai iš to, kad jis tvarkingas? 
Kas jai iš jo gerumo ?, Plikė, 
kaip blynas, pilvas, kaip ke
ptas. b (

sako Olia pati 
Meluoji, kaip šuo! Netie- Skelbimai Naujienose 

duoda, nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

?
y'»W*. ■!!*■"

VA

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS VAL
DYBA, DIREKTORIAI, IR VISI DARBININ
KAI SVEIKINA SAVO VISUS RĖMĖJUS IR 
PR1ETELIUS, LINKĖDAMI LINKSMIAUSIŲ 

PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ
V , i z

Del palinksminimo Amerikos Lietuvių Vely
kų dienoje, bus duodamas pastangomis 
Peoples Furriiture Kompanijos puikus Lietu
vių programas per radid iš stoties WBBM, 

770 lulocycles, nuo 2 iki 3 vai. po pietų.
Meldžiame pasiklausyti

B^LARGEst^b

Zc rau^-įEZ IZI __- ______
ForThe homes

r^BETTER

4177-83 Archer Avė.
2536-40 W. 63 St.

l,li„ ',l|XRįiXBil



H'-’.

(Tąsa nuo l»mo pusi.) h
Sutartą dieną rengėsi ilgai. 

Sekmadienis? \Vyras ^tarnyboj’. 
Mykolįuką tuoj ‘pd bažk’jHiinių 
pamaldų Išleido čiužinėlis.

Ponia Olia 6andb visus dra
bužius. Užsivelka ir vėl nusi- r iv ,y>_5‘ _.2/A
paliete tamprią ‘ krūtį: krūtis 
Krustelėjo, kaip gyva.

“Na, 'taip,
Olia, — juk man tik trys de 
šimtys treti mė’tai”...'

yeika/Su rimta išraiška'veide
i

— galvoja ponia
. _ '. .i..».i

__ Išsirinko 
išeiginius drabužius, su dekol
te, be rankovių, todėl kad jos 
rankos ir pečiai labai gražus. 
Ant' kaklo užsidėjo medaljbrią. 
Ant savęšr išliejo likučius kve
palų. Apie viską pagalvojo. Ir( 
laukia. Dreba, kaip jaunavedy.

Teisingai apsvarstė ponia 
Olia, kad niekas negali pado-. 
W>tj, ųždir^įu^ PAn&ųs. La
bai jau sunkus, laikai.'

Ir jis atėjo.“ '
Atėji OL paskui buvo taiti, 

kaip turėjo. Būti/ Abu dr.eM jo; e. vj^jįįįįi
Dav.e jam stikliijĮž^^y®®?®' 

pretekstu, kadį Šiandien jos gi
mimo diepa.

Laike pasikalbėjimo jis pra
dėjo kalenti dantimis, lyg jaus
damas didelį' karštį. Negalėjb 
atitraukti akių nuo ' jos pečiij 
k. rn^- X>s. Wėjy, eiH, Kas 
minaitę atsisy.eiki^o. Bet. pas
kui atsisėdo aht,’ sofos greta 
jos. Tirštos, kaiį> smaf^ seiles 
prįpjldė jo burną, čia *‘j i prisį- 
šliejo prie jo Visu, savo kurni. 
lĮė žodžių bu-

čiuotų jos pėčffiš'i kStinef*į|jg 
pas. v ■ ■ t
-JVsitiko.... tfoiiįę,, .<įik perate
veno valandžiukę' nęjtnąiipniovęno 
•pasilenki 
b®® 
sų vditf:

' v, v

jrw
fe' ■-

, • v 2 .'-ISMtaUr • <1

\ 2 ' ..

žyijį

fes$to 1

Ue1 >W.;
m*-

Tiio su “pranaše” ir 
J kinom.

*|Į' Teks tat musų pranašės vei- 
■*■■• iaifias’ ir mokslas. Vrėniėftiš is

4$ savo tiška pramoga, kitiems 
g uokW ’ Kai kam ir kišenėms 

Įląbąjį svęjka. Tįačia^, kada čia 
i ja ar- 
ne .

kai kam kitam ja susiintere-, 
supti. *

Kunigai, nors geriausiai apie , 
jos “Vėikimą žinę; tyfi, "prana-; 
<ŪU I®® ^‘dŽTpą^mjs 
gyventi visolcietris ’* mulkintu- 
^ms.,

■t •,

i'4 J vlę- 
gonis 

ir i

Linkime Visiems Savo Draugams ir Pacijentams

. .. ir, laimingų vklykų 
Linkime Visięms Savo Draugams ir Kostumeriams

M. J# KIRAS
<ĖAk E§tAW4

3335 So. Ęa^ted Street
r^ii •> ui. .a^u. • ,u*——•~uu4y*ui

...........LINKSMŲ- IR;'LAI^IHGlJ'VEfįXl<y' 7 .......
Linkime. Visiems Savo Draugams I^ostuineriams

•> % >
n«S. W,tel.' WW, 

verkti, kaip kūdikis, žengė di
deliais žingsniais. Jį šiurpis 

skrėtė. Juk, galų gale; ji jam. 
nepatinka. Jį atstumia ta bo- 

ibą. Atitiko. sų juo. bėdą. Sų 
juo ir su panele Ireną! Jis rau- 

, kosi^ kad ; sulaikyti be^ivėrzįan- 
pįas ašaras.

Oe , W%r'“ nėap^. 
Mpta,; gęlvoja, j# apie p.mšų 
W ® «® 
me aš ten kojos nebeikelsiu!... 

h' '' "0^1

4608 Ą-
l r

-r. -

So. Ashland Avė.
- ■' tr-.<Įz' y;-1 f- •J

T
MM—

16,57 >YS. 45t|\ Street. TPk 2

.......- tlNKSKTŲ' IR I,AlMIN6Ų VELYK(.i
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams t li-i i \ ; • • . r■ > -i ; (v.. < <» . • j.h< '>

' PETER
AUKSihtlŲ DALYBŲ KRAŪBlVf;

1118 A^cl^ęr Ayenu.e
fi.ė;.,.,.. tu

... - -iiNąssiŲ iĘ:'LAĮąmc^ ’v^n^.ų“'"'.....
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

BEN. J. KAZANAUSKAS
Real estate

LINKSMŲ 'ĮSMINGU ’
Linkime Visiems Savo Ųrąųgams ir Kostumeriams

—
221 2 West 23rd PJace r # ■> e. tl . . ■-■'■■■■

Tyh I^osevelt 8887

,< ■' >'<, J. VI.. z-1.:*-'’,' '''"•■-{T:-., '

JONAS PUDŽVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS

2650 West 69th Street
■ \

Tel. Hemlock 4^,
_______________________ _______________________________________________________________________________________________

...__________________ ___________ . - ,-r-. -------- --- ------------------ • ■■ -■ ■ i-....
* .......  ■■••' ‘ ■' ■ - ' .....- A 1 .......■—.....'n WM'.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

J. MACKIEWICH
MORTGAGĖ DANKER

2312 South Lcavitt Street Tel. Canal 1678

——————........... ■

L1N KSM.^ ■ ‘ ”
Linkime Visiems Savo .Dja^ms' ų-. ^f^eyįa^ . .

W. J. KAREIVA
GREEN VALLEY PRODUCTS

4644 South Primina Street
Tek Boūlevard lSBU'4 . i ' ’ - ♦ J'-t •..

įminu,, r iw*.iiW^.r.4-

'■ .,-....-2x.— .. '-—T-—'—
■ ..... .................... i nai^T7,Įiir/.r,i'iil.tuli.tti

Linksiniį
Velijame visiems musų draugams, rėmėjams ir koš

tu meri^ lai; <ąukti^ i^, l^k^^p^ti. ^entug

ms mbstjį

Kalifornijos agronomų drau
gijoj ląbnr^orįjoj, Sąn. I^raji- 
cijįkįO mieste, dų c^e^ąjį. išr^- 

prietaisą n^ikinl^Ii sodo
se v.aįsjuj gądAnąp^įd;, kįrmid’į? 
Prietaisą viškuom, kįše- 

i ninei lemputei. Yrą tąjį, nj.et^L 
nė makštis su baterija viduje 
ir : krįįnpl^ią, p^iė j šo^ <^>ę- 
rąvimąš joą ląbąį leij^ydį.
Žipogiis, apžiūrintis mędi|ų,
yąjsįW, radęs ant, vąisiąus kir
mi^ arb& ka$.Ar. vaisįąįls, 
^^jąig^ąįįžųsj? nustąto. šitą 
lėhipu^ę; galu; lįirniįno lidk Ir 
paspaudžia krumplelį, pm

801^,. esąn^jv I^rpi^pj|7 
lį paspaudus, makštyje esanti 
baterija išleidžia šviesų spin
dulį, kurį nutaikius ant kirmiu 
no, kirminas tuojau mimfo. 
Vaisiams nė žiedams spindulį 
nieko nekenkia, kadangi jifs(. 
yra šaltas, todėl pats išradi- 
ipas yra vadinamas tik “šakų.

‘ spinduliu.”
;Y, ♦ • . N
j ' Kiek šis išradimas bus nau- 
•dįpgas praktikoje, • galutinai 
darine ištirta; gal bus lapą! 
Praktišku, o, gal ir ne. VieiięįĮl 
piljtąrizmo šalininkai jau fįy 
ginasi kaip daug šis išrądim^ 
ta|tarnaus ir kaip didelius 
Bdbus galės nuveikt busito- 
Aame kare, kurio visi laukia 
| prie kurio veik visas pasąį- 
is rengiasi. y "

I’ Apskaityta jau, kadz šito iš
radimo bateriją padidinus il^ 
tūlam laipsniui, įstačius ją bt; 
jąjyįp kaktoje, su pagelba raįįįo 
aparato ir glicerinos, bus fe 
ifiim sunaikint didžiausį mw 

rt|^, poros minutų bėgyje. Sa co 
’ma, kad iš tūkstančio p^ttt 
aukštumoje, orlaiviui paleidus' 
“šaltą spindulį”, jis pereis p^r 
^9t .colių storą muro sieną, lt 
sųnąįkins visokią gyvybę, kuri 
Fašįsį už tų sienų. Tokiu bium 
biįty išžudoma visokia gyvybe 
tdip greitai, kaip greitai br- 

* lai viš} spėtų pralėkti.
■Jeigu šis išradimas galų-įi- 

ni’i pasirodys praktiškas, ir jei, 
‘jis bus pritaikytas kariškieįpš 
reikalams, tad iš tiesų busian
tis karas pasirodys su tokaįo- 
mįs ba^yj^im.^ «Pie kokias Vį- 
w sostai, buvų^

®iww^na (B

už jo ribiį apie ją visi žinp. O 
dįeyotų. moterėlių tarpe ji yra 
svarbiausiu, ir įdomiausia kal
bos tema. .>
f Toji paprasta mergina pa- 
gdrsę/o tttb, kati ėmė ^i^ftitlti 
pomirtinį gyvenimą. Ji galinti 
bet kam pašąkyti a$ie,jo' gerū- 
Ofe ar ;bl^gurftą, Apie, nįdKįšjįuš 
igiftiineį jįj pūiŽėt^' kokUšĄ j j įe 
kančias kenčią,. kas- da
ryti, kad juos iišv^potą 'ir t,t, 
ife to, nors kėmėgBa^*'1 
tįį Wįe šio įasadti^ _ 
tąčiątf ’ dažnam* pasakanti' ipią 
įjo. praeitį; iFratei^ Galinti, • pa
sakyti ąrnžiąįs ilgtįlW ar P,ą~ ♦ i' I • K <Į /’ -z ► wrw tS‘ •* . u ’ v ' j ' ■*.pąvy^ 

‘‘Ojų - p.nąw',f.

■t’.šyščių” paminėsiu
;į. 7- ». r . ..V-aM-ą .•:<y r ■ • r1"* -S' ' •’>■ *'«
i'

r.W«. iWiW- net baj^^i
kai — padariusi. daug nėrimo.

'f.

UniversalStateBaiA
3252 So. Halsted Stfėėt

Kampas 33rd Street
Ghięago, Illinui®

ii—v"' v ! i " ■ r—r

,- , •. ? , ...4
^^iNĮCS^V.
Linkime Visiems Savo'

dainės ’ rankos nešioja žied£ 
bet dar netekėjusi. Vadinasi

prie giminių.

— Girdėjome/, kad tamsta

-i Tklp, aš galiu, aš esu tani 
Dievo pašaukta, — kukliai at- ~ 
šAkč.'Ir

Įsikalbėjom. Ęasisąkjė,. kad
... . i

Įsikalbėjom., Ęasisąkje,. kad 
žia!.,«yvw,v —į

S!Ov W.s I 
i, sava, -

V IMI 
J<? užimta, ui-; 
% 0 W9 afek

t’:

iibrįs šabodųlįtę A nWiSąrąįy- 
žiaus pagydyti. Kitai riešči^i 
^oter?W OilMi M! 
lėmusi: — gimdydama mjrsiatt^ 
tį. Tačiau. šįh IrMj^ ‘•l'*brr 
ginądžltfsi{thiiO^yVČ 
:r Visk/' tas".........

įjįtti' seniai Wtit Dl 
ta, o ypatingai «

UA.. išysteš” ir 
kaž jesAn|i

.,.4------- --- -i
LINKSMŲ IR LAJMINGŲ VELYKŲ '

Linkime Visiems Savo Ųraugaiųis ir Pįaęjjenjtąmjį

DENTISTĄS.

4712 So. Ashland Avę.
,r 'įf i-7!’, Zįų< <‘':Y t

-J—

Tel. Bmilevard 7589 
». «.y1 *, , v -j?' . ■

........ ■■■Bii■■

,■-,■>■ —.......... .«•■•»

'’ “LINKSMŲ IR/tĄĮąiNĄV VEIįYliįŲ, 
Lin(lume Visiem^ Savp Draugams ir Pacijentams

• Pt B. ZALLY&'
DENTISTĄS

30.. Kast lllth Street
*i V# ' t \ * į m ■ f ”* i

Tel. Pullman 0856
tV-
, ,, .i. .... •Ui

,,,,...FT. 
I I ,1 ■-„■•«,»• u

hrįi pragaro !yS 
htidlat įanbta, 
1/šr^at^F® 
! • ’.4hi !» 'f >f j*

pasaulį. 7 Tą 1 paimti' Wtl$ryn 
dažnai, bet tie kąsdįėn, 
kid sd s^Šii&isįSlš ^susi^kjmo 
įtlinti išailkintfr ^MfiįOras.

tolimesni

JO

>L

hiiikaš žilag’sėiiigt-; ji’rtutiė-
šinėjo “pranašei” ’ Sple' it$iatl- 

—Rupus. kiušiuš. '&iivo jau puse g
■■■>■— I I ■ ■ ......... . !*<»■■>■» ................ ...Į. .................

GBABOfclAK '
1605-0.7 Sg, iiėi'miiage Aye,

• fards-1741
'•'P" ”TT

O”
Ww
, jy,-

... .. . MM, W' RF 
te......... ' Wirt&

i w W w-
-sų* ”

Mifeįteiį, paW‘Wt
?wW aPŠ

kybini moralinį žmonių sįfryį*

V

Vi':? ■ i.-fį!. ' ,h7<

į&e: ’OrišiaatJis ’ 
gįąu — nė vieno ‘ nefa;’da^-

ilb* kbjdfrii|/k *Mgėiaf Tiišyd- 
mis suicdėleiilis; su 'sparnSįį,q

B < ‘tti W WU- 
j V 

žmogus,. oj^t^dy^i^. jįily-
Oi h

Labą i įdonjiaį- “pranašę” ąiš* 
kiria Ar |yal^^-^ęiŠKirijuM^ Vą- 
kščiojahčlos šviesos (žibiįr - 
niaį), esančios piipU(įlii,sįų ’ ma- 
tiriijĮkų včjjls; kdrię, netmngąi 

■ 0yžvai^dčs ^n-

Ji •jam jo kojūį.. ' ' > • ’ < 
nėt Organizacijas'ir 

spatiflįi wiawsi KikrašČiaf

h^rfeufeia^ organižacija 
feįdtdikat; ^isos of^jĮ- 
Za$jo|*Dit.. latkrdš&ai ' vįcfe' j 
pragarą. Nuostabiausi^,; kad)t^ 

^iftey^aiįiujČ itv“^ytas-’, “SaN 
gybd’^irvk,^

Padaryti “stebuklą” — ap
mirti . ir sueiti sušvehtąijSiais 
pums atsis&ė. -

;rulįdytą lai- 
&■ ItoflJ Uilį 
[a, kad/ir kl-

ku> i^iimutiti; > Bent mtfm; pa- 
^^i^atytKUobelėjG-’ la

šamas vistas.

.'..y, <i.< y»«'v ■<■• ■‘F’. ■■■r-r

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ .
Linkime Visiems Savo Draugams ir. Bacijeųtams

DR. J. A. PAUKŠTYS .
DENTISTĄS

’ *• ■ 1^’ .’T * f A>-

4Į£$ĄrcherAvenuę.
a avy r* T r> 4^r>fezv4-4-<v /

.........................  —.—-f..........  — 11 "■ ■'»-■*
LŲr- '-t<- ■■ --------L. ,■ „ :,,.j ■ ■ - . ............ IĮ

- V ų,

ųM$į m
Ijinki^ yniems S, jams ir Klįj britams

77 W. Washington St., Rwm W . <
”■ Tef:'Cfentral.297a ? ’• '. .. i'li h -h-. 'L. ? . —

- - —-   ■■■■■! ■■ ..—■■■■■■■■ 1 i ■■■ ■        I ,,■ ■■■.■

- --WITW EA-miNG^-vELtgy- 

įlinkime, Visiem^ Savo Draugams ir Kostumeriams

«!>

<wLogs
Linkiįnę; V^sięmš Savį>; Įįę^amĮ, i^, Kl’ij’ę^ą^;

5?.. E. mth Street •?iy ■ , - t,11 * ■ • pws^
.•*• jį. ji'J. •*•.•'i.'-f-y- f L'r'lr-1", u ,, ............   <u»i

■■> Jb^į^S^y=,iR;-IjAlM|N.GŲ -UBLYl^y ■
Linkime Visiem# Sfiv’o -Draugams ir Kostumeriams

4$$.^ ą^įtągej Ave. (kąjupag^ę^Sį) 
Tek W

... .. .—.. pni*~r ........ ................... .......
I^LAlta^G^ VĘLVkų ‘ f

Linkime ■V|šibm^Są^b i)raitgamd'ir Kbšttimeriams
J, ’ ' .P fly* ,74 * 1 K ■ ’ ■ '* ‘r«■ y f1'f1' '

| Sį VUAM<W$ ' !
.| • AfcOpRius, '.
Į 

i Į Spį> ; Avertųe t PuŲflia^ j
jfe iiii.i f I. " ‘i.1.***1 ■-* '* 1 "f?1!* ,!.i J1  ĮIĮįĮ.

mėriams j

’"f»i

Li“MM

LIETUVIŠKA, APTIEKA L •■-■■O • <! A- #7h-M

320jL. So? Halsted Street Phone "Victory 7048
: ; ;d,. 7-^'„ .—-J-----

Vj»iep??t i^v^D^ganią.ir

n A i i<wh APTTRir a : ’
4193 Aitoliėr Avenuc 
Tel. LĄayette 41 IfeŽ

J<

IMPERFECT IN ORIGINAL



aram'-' /r.;/?;!
ipi.W . 1 
įgams ir Kostumeriams

. GRABORIUS

Tel. Roosevelt. 7532.
. '■* J

rr-.. ....

Linkime Vf: Janis ir Kostumeriams 
m ’ :

jt ».*»< r?'/-■♦•■-v ; *

3417 South Halsted Street 
. Tel. Victory 72^|

4' ' LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ
1 Linkime'VlsTėms’Savo draugams' ir Kostumeriams

Metręi^Jįtąą W WMl.tandry Co.t
6553 So. Kedzie Avė. Prospect 3939

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 
ir'Visiems Savo tiraugamš. ir Kostam

BRIDGEPORT KNITTING SHOP^^£®OnTvICIŪS, Sav.
X

Victory 3486504 W. 33rd Street

LI^SMŲHG LAIMINGŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

Marauette Park Realty Company 
/ J, G. MEŽLAIŠKIS, Pres.

7 .’24gg/W.- Vist Street
Phone Republic 4537 .rr- ■ .

■ -■■■ ' i-.. i, .

LINKS$(7<;
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Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

TheGOM CO.
3700 South Spaulding Avenųe
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i ll^ugam^ ir ^oštĮtiųertams
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Wilkes Barte, Pa.
Iš, S L A. 7 -1 o Apskričio

• Suvažiavimo

i Kovo 29, d. jvyko 7-to Ap 
skričio
Hali. Apskričio pirmininkas V. 
Kamarauskas atidarė suvažia
vimų l:30*val. po pietų, paskir
damas mandatų komisiją.. Ap
skričio suvažiavimo vedė j u ‘iš
rinktas tapo aklamacijos būdų 
V. Kamarauskas. Mandatų ko
misija pranešė, kad viso dele- 
gatų yra 60, atstovauja 16 kuo
pų. įkaityta protokolą^, iš pra
eito sųvamųyimp; ir vienbalsiai 
priiųitų^r. P.^pkolo, paaiškė
jo, kad skelbiamas praeitų me
tų sfiA. 7?tp apskričio konkur
sas nusisekę, vidutiniokai,. į su
augusiu skyrių įyirųšytą 45 nA- 
rjai, į jaunuolių 15. ' (

Potųm . sekė Valdybos rapor-' 
tai. Visų priimta. Apskričio iž
de, sų Lietuvos bonų yra $286.- 
73. ‘ ‘’

J 9 r * >

; šią vasarą rengiama 7-to .Ap
skričio , išvažiavimas rugpiųčio 
30, d., Rakiglyn Parke. Išvažia.- 
vimo surengimui išrinkta ko
misiją iš . trijų narių,. — Ę Zi- 
vątp, St, Žukausko, ir J, Jąn- 
eąyjo. .

Apskričių, pirmininkas V> Kar 
maraųskas. pranešė, kad Dr. A. 
Velyyis iš EdwardsVill,e, Pa. pa
sižadėjo laikyti veltui, paskai
tas apie vėžio ligą. Paliktą vi
sas darbas, valdybai. Praeitame 
suvažiavime buvo nutarta, kad 
7;tas Apskritis pasiųstų Dr. J. 
Šliupui išleidimui “Medicinos 
Istorijoj” $25.00 dol., bet ap
skričio valdyba lig šiol dar ne
pasiuntė. Nutarta, kad pinigai 
butų tuojaus pasiųsti.

Rezoliucijų komisija skaito 
" įiiesimitis' ''

SLA, 35 ir 115 kuopos Įne
šė 7-tam apskričiui, kad įsigy
ti prieglaudos seneliams ūkį. 
Nutarta tokį fondą sutvėrti 'ir 
rengti išvažiavimus to fondo 
vardu, .kad sukelti pinigų ,dėl 
įsigijimo ūkio. SLA. 68 kuo
pos nariai įnešė 7-tam apskri
čio suvažiavimo apsvarstymui: 
ar Pildamoji Taryba legąliškai 
paskyrė prezidento ir iždinin
ko pageįbininkus. Pręzidęnto 

per savaitę, iždininkui 
per savaitę. Tai per metus 
SLA. organizacijai, sudaro $1,- 
300 išlaidų.

SLA. 68 kuopos .nariai' tuo 
supratimu taj’ daro, kadangi 
P. Jurgeliute pabaigoj praeitų 
metų pranešė, kad “bolševikai, 
nuo SLA. atitraukė apie 2,000 
narių. Organizacijai tad suma
žėjo darbas, o nepadidėjo*. Q 
kitas dalykas, tai kada, bolše
vikai, prieš porą, metų . vįsu 
frontu varė ofenzyvą užkariau
ti ŠLA., buvo apsieita be, pa
galbininkų, tai šiandie galima 
dąr lengviau be jų apsieiti, ka
da kuopoąe ramu. SLA. 68 kuo
pos nariams toks P.' T. skyri
mas pagelbininkų suprantamas 
taip, kad P. T, pasiskyrė sau 
rdidesnęs algas, ką praeitas sci- 
h aš nepadalč.

.Kyla diskusijos, ar P. Tąry-. 
ba tiirėjo tėisės tai claryti. P. 
Tarybos narys Raginskas ima 
baisą. Sako, P. Taryba netu
ri teises. tai daryti, bet jai pri- 
taiė kontrolės komisija, todėl 
padaryta legališkai, ir kaip jus 
nesvarstysite ar balsuosite, to 
neatm.aįnysite be sekančią Sei
mo. Einama prie balsavimų. 
Dauguma bąlsų 68 kuopos įne
šimas atidedama’. į ėsąlp’5. ■/ !

suvažiavimas Union

-r-; r7T.' ■ '

sos komisijos, kurios paskolą 
tyrinėjo, kviesti, neš nieko ge
ro jos nepadarė, o SLA. nuo
stolių tai tikrai daug buvo. O 
kaslink paskolos kaltininkų, tai 
yra, patraukta atsakomybėn 
sekr. P. Jurgeliutė ir, rodęs, 
teismas įvyko apie gegužės

pagelįinihkui bus mokama $10 
per savaitę, iždininkui — $15

Šimas atidedama ., į .įšali?'.
|į Diskai jos taip į

živatas užkląųsiąi Ragin- 
sjw, kaip yra suktomis komi
sijomis, kurios tyrinėja Dęve- 
nio-Ažunąno paskola.'

Ragįnskąš sakę, kąd jo.su- 
‘ pratintu, nebuvo reikalo tos vl- 

V

Imą balsą žįyatas 
nurodo, kad he, vien sekr. P. 
Jurgeliutė kalta, bet kalta vi
sa P. Taryba, živatas sako, 
kaip aš buvau, prezidentu, taį 
męs pirma pin^. .niekam ;lne- 
dųodavom be dokumentų., Taip
gi, plačiai nurodo, kad tokios 
apsileįdųsios fį. Tarybos netu- 
ręjom, kokią šiandie turini. 
Pa,v., sako. žįyatąs, ką P. Ta
rybą daro su bolševikais. BoL 
ševikai tose, kuopose, kur jie 
turėjo -įtakos, kplektavo SLA. 
vardu iš narių mokesnius ir nu
siuntė į Centrą, bet pasilikę 
sau; kitų kuopų net turtą pa
sigrobė, bet P. T, nieko necĮa- 
re, o tik snaudė sau. Tik da
bar, po 9 mėnesių, pareiškė; 
kad trauksianti bolševikus at- 
Sakomybėn. ,

Imą balsą Raginskas. Ragin- 
skąs sako, kad živatas kalba 
netiesą. R. Taryboj' yrą ta pa
ti tvarka, kokią paliko živatas; 

>— ir daf geresnė; O kaslink 
P. T. kaltininkų, tai sekr. P. 
Jurgeliutė Čia yra kalta, ba jai 
tas. darbas buvo pavestas at
likti. O ji neatliko. Su bolše
vikais esą taip: P. T. nieko ne
darė, nes nebuvo galimą kas 
nors daryti. O šiandien trau
kiami jie' atsakomybėn#

Ima balsą živatas. Kalba su 
pašaipa. Raginskas esą sako, 
kad dabar yra tokia pat tvar
ką P. T., kokią aš palikau, '— 
ir dar geresnė, čekį ant $25,- 
000.00 parąše J.’ Ažunario vąr- 
du, bet gegŲŽęs, 3 d. įteigę, Pį 
Deyeniui, 1927/ m. Gegužės 
d.., čekis grįžo į Pittstono bąn- 
ką iškeistas, o. vadinamus do
kumentus SLA. centrui įteikę 
tik lapkričio mėnesyj, 1927 m. 
Kaltint ’ še,kretdrę taipgi nę^ą 
pamato, nes/jei' ji padarė pif- 
mą klaidą, taį sekančiame P. 
T. suvažiavime preziden^ąs, 
khipo , organizacijos galva, tu
rėjo pertikrini : tuos dokum(ejd-( 
tus ir t.t.
“Tėyynęs” redaktorius St. V|« 

taitis gavo spraktį
’ F. živatas sako, kad šian- 
dien ir SLA. Centru negailima, 

• susikalbėti' Pavyzdžiui, sako i'zj- 
vatas, aš parašiau straipsnį kę-’ 
misijų tyrinėjimo Devenio-Ažįt- 
nario paskolos reikalu. Aš iš
reiškiau savo nuomonę ir no
rėjau, kad< organe “Tėvynėj?, 
tilptų? Bet redaktorius Vitaįtis. 
straipsnio nėtalpino ir sųgrą-:- 
žino jį nian1 atgal1 su pastabą. 
Kelios ‘ dienos atgal gaunu^ iš 
Vitaičio laišką. Jis prašo1'straip
snį j prisiųsti atgal ir; žada, jį 
patalpinti, žįvatąą pąreišlųė, 
kad dabar to straipsnio nebp- 
siųsiąs.

Diskusijos tęsėsi apie valan
dą laiko. Mąn temijarit delegą- 
tus ir svečius/atrodė, kad 
vato pusę pataikė didelė dą^į- 
gūma. Suvažtavimas p'a'sibajgė 
6 vai. vakaro. J

—Žukauskas. (

ĘittslįUgh, Pa.
Lietuvių Mokslo D^augystęs.v 

) darbuotė /
. ' - . —r--.-;--; ' \

susįriųfcii^. Kovę 8

živatas

j^id? L.M.D. iv SLA. 3čia ,'Ap- 
skritį, turįs. <?ficiaįįaįr daly,yri 
vp L.M,D, 30, męts sukaktuvėm 
se. SLA. 3$ąę Apskritys buvo 
parašęs laišką šiam susirinki
mui ir, paforę, W;
tų tinjįę^ų žinksnių apginti 
savo" gerą vardą. nųę * bolševi
kiško šrnęižįko,. nę tik kkA aty 
remiant per spaudų* alę kad 
L.M;L>< neprenumerųotų; “Vįl- 
įnięs” savo naęiaiųs. Kįfaįs žoą- 
žiaįs sakant, kad L.M.D. nieko 
bendro neturėtų sus tuo šlam
štu. , . : ' . '
1 Ąs SLA. 3čįų Apskričio pa
tarimas sukėlė karštų, ginčų.. 
Mat, vieni spyrėsi, kad bolše
vikų laikraščiai feųtų 'pra^lffir 
ii iŠ L.M;t). Kiti nųrbdižėjd, 
kad tas negalima be metinio 
mitingo, o dar kiti patarė, kad 
parašyti tinkamą atsakymą vie
toj e prašalinimo. Bolševikai, 
žinoma, kiek drūti' gynė. savį> 
“Vilnį?. ' ■' ■' ; 'j i |
< "’.i • : /i č.J ■. ■ ' • . ’ 'i

I^o, ginčų nutarta dauguma 
Msiį,. ka^įLM.p,.' nereinjtij to.

( .. * i; c • .» h,, r • I!?. It- į I į A
draugiją. \

■ 1 :-i •/ i

Nutąrta prisidėti prię. suren
gimo sutiktuvių profesoriui;^# 
Biržiškai. Ant vietos išrinkta 
komisija darbuotis kartu su ki
tomis draugijomis. Į, komisiją 
išrinktai S. Bakanas, V. Gutau
skas/ R. Šimluinas, J; Ambra
zaitis ir J j Urlakis.

Nutąrta surengti, “Jųkeris” 
balandžio 15 d. Jukerio šureii-

• >:A* G At;.ri’ ' . >' iitlŲ- ’ .np-vJ

gimui dąębųojasį AdĮoųiąs Mąį- 
čiuląįtįš, V. Gutauskas ir J. 
Ambrąząįtįs. Ęagąl prąnešiipų 
gert). Adomo Marčiulaičio, Ju.- 
keno lošėjai turės progos lai
mėti gražias dovanas, tad pa
geidaujama, kad kodaugiausia 
dalyvautų lošikų ir lošikių. /

Neužmirškit balandžio 15 d.

f' W ■ v & ® ’
;. - ■* . 1 Jau* yrą, s
j Ki# parengimai

‘ Balandžio 15 d. L.M.D. ren
gia v^ųkęyj?» Jukelio rengimo 
komisija po vadovyste Adomo 
Marčiulaičio* darbuojasi išsi
juosę ir manoma turėti ^geriau
sio pasisekimo visais atžvil
giais. . ;
i Antras padengimas, prie ku- 
rio yra rengiamasi iš kalno, 
tai dįdžiUĮ^ L.M.D. balius, kuį-

■nųs ir linksmi. Tai nėra jo
kios abejones, kad ir šitas ba
lius bus linksmas. Tad yra pa
reiga ne tik visų L.M.D. nariu 
paremti savo draugijos paren- 
gimą, bę.t ir abelnaį Pittsbųr- 
ghę lįetuyjų visuoiįęne turėtų 
j j remti. "

'<^1, 'Ar/.'-. h..:J^r^:.',,i.n s ?.
LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

• LIETUVIŠKAS;
." '^TĖR^

Z

Roosevelt 3352
tv* 1 *
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: LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ
Linkime Visiems Sayp Draugius ų’ Kostumeriams

S. .& KAOTLL and, CO.
Ęwli Ęsjta^ę, Suį^iv^ėri aa^jTnsįirp^

283.9.VY. 63rfl,SUeet. ' ' Republic 8899 ,
• ;U '■ 4 ♦ ’ <; t ■ . .... *

~ V.. Vį- u*> * ♦. 1

■. * *L:?K.r * ‘•/-r
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Lipkite Visiems Savo Draugams 
ir Kost^meriatns

NAMŲ STATYMO lWpLWO^IUS

LINKSMŲ IR, LAIMINGŲ VELYKŲ

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams •

yąkąrįeąė. L.M.D. turėję su
rengus šaųnįą vakarienę kovę 
12 d, šį.va&riep£bdyfr sureng- 
tft, .pasidarbavus V.
K? Leliy^t,M Ai KąutakįĮųy ir ki- 
tįenją L.M.D. ’ dąębųęiįęjamę.: 
Svečių ir viešnių buvę; atsilan
kę apie 20jQ, ir tai t daugiausia 

narinį, šjl savo Žęįr^- 
noip^. Visi, gra^iaį. link^nų-

Vakarienę rūpestingai paga
mino L.M.D. veikėjų'motęrys, 
būtent, Ona Gutaųskienė; ĘoŽe 
Balčiūnienė ir Juzė Kaulakie
nė. Reikia pasaky ti, kad / Vaka
rienė tikrai buvę skani; Prife 
stalų patarnavo L.M.D. narių 
dukterys, jaunos gražios meųr 
gaitės. Būtent, paneles * Kazė. 
Bugailiškiutč, Broriė-Gtitąųsky- 
tė, Va j ola Šimkunytė ir Eleną 
Mąrcinkevičiutę. Jonas / Urbo
nas taip pat daug gelbėjo pnę. 
stalų.

Pirm vąkarįęnęą iv. po vaka- 

striir griežiant, sy^?i ir vieš- 
mos pasiseko, žodžiu sakant;

įZįjzzzjįįįįįįįįįįįįįįįįįįįįįįjjįjjįįjjįįjįjįJJJJJjHto^nįi^MMIMteBlI^lteillitelnn^-™—

ižinnKihią. įtaruj/ buviį i.at®ran-, 

naudingit niiįąi'ihių \ buvo bisk)t 
ir skandalo. / '

. Skandalai kilo dėl korespę^ 
denclj os, / tilpu^ios bolšėvijcų 
“Vilnies”/Nol 34. Kažkoks žval
gas, aprašydamas. L.M.R. 
iiietų t/Likakiuvių paliūnėj imą,

f ...
I*'-/'1 J*'

l’ETĘR BABSKIS
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ.
Linkime VisieinsSavo :Drąugą}ns;

Pflėųentams / ‘ ’

ran

24J.7W.est 63rd Street 
Tel. Republie 2266

ar7»v:!'»n7>nw;’WKj^r/r,£«f;«Tst

-t .įSa^i !’’4

AUGAMS

VISIEMS
COŽ4GPS LIETUVIAMS

:-L '

Metropolitu State Bank
W ėst 22ndi Street^ ,

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tol. Pullman 8296343 West 107th Place

Tel. Pullman 562Smegenų muziejus

Jaii senai

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ
ateik

Linkime, Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Eagle Restaurant

1745 So. Halsted Street
nei

Apvalykime ChicagaNosinė

U I AEDMAIf 
'Vb

Linkime Visiems Savo Drau CERMAKĄgams ir Kostumeriams

Mes Mokame
Balandžio 7 dieną kiekvieno lietuvio balsas teeina už A. J. Cermaką
A. J. Cermako Lietuvių Centralis Komitetas Lietuvių Moterų Komitetas

Lietuvių

Todėl

Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs.

” meno di- 
yra Dzimd- 

Jie čia atsirado

žinoma, man

kuris dar kartą suvylė “rimto- 
kurių čia

Išganytojau, aš Tau patariu 
dauginus krikščionių nenervin
ti. Gyvenk danguje kaip gyve
nęs ir daugiau^ nebesikelk.

—— Mat.

tikrai
Pada-

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ
. VELYKŲ -

Misiukė ir Jurgio 
pilvas

Ką daryti, kad vyrai 
butų namie

sąšlavas, nori atsikratyti nuo “gangsterių”, nori pakelti 
Ghicagos vardą pasaulio akyse, apsaugoti savo nuosavy
bes ir pataisyti biznį.

jo meno rėmėjus 
keletas buvo savo kojų atnešti. 
Jie, mat, mane, kad čia bus ga
vėnios giesmės giedamos, o čia 
buvo lietuviškos liaudės dainos 
dainuojamos ir vietoj ašarų, bu
vo juokai ir kvatojimai. Kai 
kurie manė, kad Dzimdziai — 
Vanagaitis ir Olšauskas—“pasi
taisys”, bet skaudžiai apsiriko 
—nei kiek “nesurimtėjo”,. Kada 
žmogus parduoda karvę, o per
ka vaikui armoniką, tai jau iš 
jo nieko rimto negalima tikėtis.

—Pad. Meno Kritikas.

Charles V. .Chesnul, Pirmininkas A. D. Kaulakis 
K. Jurgelionis, Vice-Pirmininkas Klementaą Kalainis

Visi Lietuviai už

LINKSMŲ IR EAIMINGŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo. Draugams ir Kostumeriams

'Pirmu syk Chicagos istorijoj vargingo ateivio sūnūs ir 
pats ateivis turi didžiausios progos patapti šio didelio 
miesto,majoru. r •

■Savo darbais jis yra pilnai užsipelnęs tos garbės. Už 
jį stoja visi piliečiai be tautų skirtumo, ateiviąį ir nėatei- 
viai, kuriems tik rupi geras Chicagos vardas. Lietuviai 
gal dauginus negu kiti džiaugias, kad artimos jiems tau
tos vyras, kurs gali juos atjausti ir suprasti, neužilgo 
pataps Ghicagos. vyriausiu vėĄejivir tvarkytoju. Nes nė
ra, abejones, kad Antanui J. Cermakui
majoru a^eis nauja politikos gądynė lietuviams ir jie 
pradės daugiau reikšti vietinėje politikoje negu reiškė 
iki šiol.

Cbidąga išrinks Antaną J. Cermaką savo majoru — 
nes chicagiečiai nori apsivalyti, nori iššluoti politikos

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 
ime Visiems Savo Draugams ir KostumeriamsTai, vadinasi, Išganytojau, 

jau ir vėl prisikėlei. Labai ge
rai, kad .prisikėlei,- bet ką^gi 
dabar veiksi: Tavo bažnyčioj 
doleris viešpatauja, Tavo atsto
vas žemišką valstybę atgavęs 
jau užmiršo dangaus karaly
stę. Kur-gi Tu, Išganytojau, 
dabar beprisiglausi? Bizunu 
bažnyčių neišvalyši, nes kuni
gai kulkasvaidžiais apsiginkla-

Sakoma, kas 23,000,000 Ame
rikos moterų susirūpinę klau
simu,. kaip užlaikyti savo vy
rus namie. Aiškiau sakant, šioj 
šaly ‘ yra 23 zmili jonai vedusių 
moterų, kurių vyrai:nenori bū
ti namie. Mat, vyrai geriau 
mėgsta. eiti pokerj palošti, gol
fą lošti, arba kur ant kampo 
pastovėti, negu būti pas savo 
žmonas namie. Tad ir kyla 
klausimas, kaip prijaukinti vy
rus prie namų. Vyrai turbut 
yra paveldėję nuo savol prose
nių instinktą medžiojimo. Pir
mieji vyrai eidAvo medžioti, o 
jų žmonos būdavo namie. Da
bar, vyrai, tiesa, dienos metu

gydytojai domisi 
žmogaus organų, ypač .smege
nų slėpiningumą. Del ko žmo
nės nevienodi ? Del ko vieni ga
besni, kiti mažiau gabus?. Ar 
žmogžudžių smegenys toki pat, 
kaip kitų? Visi šitie dalykai 
gana sunku išaiškinti. Kad tas 
darbas butų lengvesnis, kai 
kuriuose kraštuose, prie uni
versitetų atidarytos įstaigos, 
kuriose tyrinėjama įvairių ra
sių, tautų ir atskirų žmonių 
smegenų savumai. Prie Ham
burgo universiteto yra įsteig
tas nę,t smegenų muziejus, kur 
sukrauta įvairių rasių žmonių 
smegenų rinkiniai. Taip žmonių 
smegenis tyrinėjant tikimasi 
išspręsti, dėl ko žmonės tampa 
genijais, plėšikais, vagimis ir 
t. t. Manoma, kad dori ir ne
dori žmonių palinkimai pri
klauso nuo smegenų sudėties.

Apie meną kalbėti,1 o dagi 
apie “rimtą” meną, šioj džiazo 
gadynėj tikrai nejauku. Už tai 
mažai kas ir drįsta,, kalbėti apie 
meną aplamai. Dauguma pi
liečių, “rimtojo” meno rėmėjų, 
po prapuolimo jų tėvo, t. y. 
“Dramos Tėvo’, labai nusiminė 
ir dabar dar tyli, tartum laukia 
ko tai iš numirusių prisikeliant, 
ręsurekcijos. Bet tai tuščios 
pastangos atgavinii mirusį 
daiktą. Atrodo, kad džiazas dar 
greit nepranyks

malonu buvo. Viskas, rodosi, 
bus orait, bet kad prapesorius 
liepė nueiti, tai Jurgis ir nu
ėjo. Prapesorius paklausė Jur-

Bertha Chesnul 
Grace A. Hammond 
Victoria Jip-gelionis 
Margaret Kenutis 
Rose Mazilauskas 
A. NaMseda

A. J. CERMAK KALBĖS LIETUVIAMS VELYKŲ DIENĄ
Velykų dieną po piet bus didelis visos Chicagos lietu

vių mitingas, kuriame pirmu syk vieniems lietuviams 
kalbės pats A. J. CERMAK, musų kandidatas į majorus. 
Mitingas įvyks Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
ir prasidės 3 vai. po pietų. * 
i

Prieš mitingą bus lietuvių didelė automobilių paroda. 
Prasidės 1 vai. po piet nuo Lietuvių Auditorijos ir vėl 
sugrįš prie Auditorijos. Atvažiuokite visi kas galit auto
mobiliais iš visų kolonijų. Parodykime savo spėką šioj 
parodoj ir mitinge. .

Susipažinkite su misteriu 
Gurlinskiu, kuris Lietuvoje bū
damas kitokią pavardę nešio
jo. Gimė žemačįų žemoj, ne
toli bažnyčios ir dar arčiąus 
karčiamos. Ilgos rąnįęos ir sto
ri pirštai kai pridera tikram 
žemačiui turėti.

Amerika jo naturališkų ga
bumų dar nespėjo sunaikinti. 
Tiktai dirbtinis mulas pilvą už
augino ir nosį žymiai padidi
no. Jisai dabar keikia pusiau 
žematiškai. Amerikoniškai ji- 
sąi senovaganubja ir gademfu- 
luoja. ' • ': ’

’ Tvirčiausias žematiškas jo 
gimtinės įprotis dar tvirtai ki
šo jo/ visuose pasielgimuose: 
misteris Gurlinskis. dar nėra 
pirkęs ir nėra Vartojęs nosi
nės skepetaitės arba kaip ji
sai vadina šnipštolco. Rankoves 
dar vis jo nosį valo ir sugeria 
nereikalingas sultis. O jei ne 
rankovės, tai skvernai arba 
draugo krėslas. Vienas žema- 
čių kunigaikštis. turėjo įprotį 
savo nosies sultimis vilgyti pie
menų plaukus
sakė, už penkias kapeikas. Bet 
mūsiškis misteris šitokių Špo
sų savo draugams padaryti jau 
nebegali arba nebenori. Už tai 
jisai vis-gi savo apsilankymo 
pėdsakus palieka. \ ■

Ir šitas vyras dabar jau mė
gsta kitus, ypatingai mokslus 
ėjusius žmones pajuokti, tik
tai savo ilgais pirštais jų plau
kų jąu nebėdažo. O dabar kai 
jį pažįstate, tai man nėra rei
kalo daugiaus rašyti. •

—♦ Mat

Pakelkime jos Vardą 
Apsaugokime Nubšdvybes 
Pagerinkime Bizni 
Išrinkdami Chicagai

4 įTikrąMajorą 
Kuriuo Bus <

ROSELAND BEVERAGE CO
STANLEY SUDENTAS, Sav.

TUMONIS COAL CO
A. Tumonis—R. Mikšis

“Po velnių, kaipgi aš mufin- 
sius, kad aš paeiti jau nega
liu,” supykęs Jurgis atkirto lie
tuviškai. “Ant galo, kas tau, 
durniau, .galvoj, ar aš mufin- 
siuos, ar ne!...”

Nusispiovęs Jurgis eina na
mo ir mislija*’’apie misiukę, 
apie “spešel ruginę”, apie iie- 
karstas nei užsimint nenori. 
Nutarė Jurgis daugiau neiti 
pas prnpesorių. ‘

. . , — Don Pilotas.1

Dr. Si Bięžfe 
Dr. Geo. L Ęložis 
K. čižikas 
Dr. T. Dundulis 
Adolph Gariičkas 
Atty. Joseph Grigai 
G. W. Gudze
I. Rekis
B. J. Jakaitię
J. Jankus* / 
Atty. C.. P. Kai

Mrs. Elizabeth Šatkauskas, Mrs. Elena Nedvar
. i . Pirmininke Mrs. Mary Poška

Mrs. Josephine-Norkus. Mrs- Bemice Palionis
Vice-Pirm. Mrs. Barbara Ęivarunas

Mrs. * Stella Rozenskas 
Mrs. Susan. A. Slakis 
Mrs. Anna Stankūnas 
Mrs. M. Telicien 
Mrs. Estelle Voiffht 
Mrs. Jenny Zymont

“rimtam” menui mažai yra pro
gelių. Bet už /ai “nėrimtas” 
menas bujoja.' it Padaužęs tik 
pasidžiaugti tuo/gali. “Nerim
tojo” meno sekėjų vis daugiau 
ir daugiau randasi. Kuomet 
“rimtojo” meno propagandistai 
badu išmirė, Ati?A kur tai pra
nyko, tai tuo tarpų ‘/nerimtie
ji” menininkai sitšilaūkė sau ge
riausių laikų ir . tūkstančių rė
mėjų ir simpatikųj Kuomet 
“rimtojo” meno skleidėjų vei
dai susiraukę ir pasidarė liūdni, 
kaip gavėnia, tai į “nerimtojo” 
meno menininkų vakarus taip 
sunku pritilpti, kaip Velykų ry
tą išpažinties* prie klebono/ Ir 
tai ne juokais.'Čia jums sakome, 
leidęs ir džėhtelmonak / 
>/ » ■Vieni .“nerimtojo 
džiausi skleidėjai 
ziai-Drimdziąi 
jau keletas mėtų atgal, žmonės 
kalba, kad jie iš Lietuvos atva
žiavo. Jie Amerikoj žmones 
juokina ir linksmina jau kele
tas ilgų metų. Ir visą laiką nuo 
savo atsiradimo jie neduoda ra- 

' mybės “jriiptiemsiems” meni
ninkams, arba gėriau pasakius 
>makaronizmo apaštalams (Ką 
mhkaronizmas reiškia šioj vie
toj neaiškinsime. Apie tai su
žinosite iš Padaužų Enciklope
dijos, .kurią neužilgo išleisime. 
Kas kaito Padaužas, tas galė
jo pastebėti, kad jau kelis lan
kus išleidome.' Padaužos vis 
tik mano greičiai!' savo Enci
klopediją išleisti,' negu Lietuva 
lietuvių kalbos žodyną).

Paskiausias, bet ne paskuti
nis “nerimtojo” meno meninin
kų pasirodymas :blivo'kiek lai
ko atgal Lietuviu Auditorijoj,

už Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus brangiausia, negu vi
sos kitos įstaigos Amerikoje. $80.00 už $100 vertės Boną 
ii* $40 už $50 vertės.
' ■ ■ * • . lt

Norėdami parduoti atsikreipkite ypatiškai arba pri- 
siųskite registruotame laiške. Tuoj gausi banko čekį.

Prirengiame dokumentus keliauninkam, parduodame 
laivakortes ant visų ekskursijų rengiamų per 
Laivakorčių. Agentų Sąjungą. 

• i.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

Geo. LUkas 
J. M. Mickeliunas 
Ą. J. Petkus 
J. Roman 
V. M. Stulpinas 
Jos. S. Savickas 
Charles Stencil 
Paul Staškunas 
Geo. Sereikis 
Joseph J. Spray 
Atty. J. P. Waitches

Gyveno Jurgis pas mfsįukę 
ant burdo. Jurgis, tikras lie
tuvis iš seno krajaus. Misipkė 
mylėjo jį, o jis misiukę. Kartą 
Jurgis pasiskundė misi ūkei, kad 
jo pilvas, nedirba.. Misiukė, 
smarki moteris, ji žino ko rei
kia. Ji nieko nelaukus, išvirė 
“spešel ruginės”, kad Jurgio 
pilvas pasitaisytų. Kaip ir pa
prastai Jurgis išgėrė pantukę 
ir atsigulė.

Ant rytojaus misiukė pa
klausė Jurgio: “O kaip, Jurge
li, tavo pilvas, ar maČijO?” Jur
gis nieko nesakė misiukei, kad 
jis jaučiasi prastai kaip ir pa
prastai — galva lyg vandens 
pripilta, nesinori pusryčių. Mi
siukė, norėdama, kad Jurgis 
valgytų pusryčius, pastatė jam 
ir vėl. “spešel ruginės” apeti
tui pataisyti.. Tris dienas Jur
gis gėrė “ruginę”, valgė ir mie
gojo,-“bet* pilvas vis nekėlė re
voliucijos. Jis pradėjo misiu
kei įkyrėti su savo pilvu. Ant 
galo misiukė sako jam: “Na, 
kad jau nemačijo mano liekar- 
stos, tai aš tau prirūdysiu pra- 
pesorių dontovn, tai, šiur, pa-, 
mačys.” \ :/ \ ‘ ; "

Numaknojo Jurgis pas pra- 
pesorių. Prapesorius davė jam 
receptą ir liepė vėliau ateitį.

Jurgio pilvas pasitaisė. Pa
sitaisė taip, kad Jurgiui net ne-

“Does yoūr bovvels movė 
now?” '

C v *
Jurgis, suprantama, niekad 

siivo gyvenime neturėjęs reika
lų su prapesoriais, dalyką sa
vaip suprato:

‘,‘Nę mtif, me no muf...” .
Daktaras sutaisė jam dar 

stipresnių vaistų, kad 
Jurgio pilvui pamačytų. 
vęs receptą pareiškė:

“Jeigu nesijausi gerai 
dar kartą.”

Jurgis eidamas namo atsine
šė ir liekarstas. Tšsigėrė gerai 
ir ilgai nereikėjo' laukti kol pa- 
mačys. Pamačijo jam perdaug, 
kad net misiukė išsigando kai 
Jurgis bėgiojo išbalęs. Misiu
kė, pasididižiuodama prapeso- 
riAus “smarkumu”:

“Ar aš nesakiau, kad geras 
daktaras, tai ne bent koks dak
tarėlis.”

O Jurgis piktai atšovė:
“Tegul tave ir perkūnas su 

tavo prapesorium. Negaliu 
gulėt, nei kur išeit...”

Jurgis jaučiasi prastai. Kuo 
daugiau geria propesoriaus 
liekarstas, tuo labiau jis ser
ga. Nueina jis pas prapesorių 
ir piktai pareiškia:

“Mister daktar, me sik laik 
ei! Maibi kolera I gat?”

“Your bowels štili don’t 
movė?!...” užklausė propeso- 
rius.

eina ar tai į ofisą, ar " tai į 
šapą ar kur kitur. Gi vakaro , . . > '• I
sulaukę, kai kurie eina namo 
pavakąrieniauti ir pamatyti‘sa
vo žmonų, o kiti dažnai tik ret
karčiais pareina namo. Todėl 
nemažai moterų ir suka sau 
galvas, kaip savo vyrūs pripra
tinti prie namų.

Mrs. Blair, kuri yra sėkmin
ga žmona, motina ir dagi ra
šytoja, paduoda kai kurių se
kretų apie vyrų “natūrą” ir jų 
paslaptis. Ji pripažįsta, kad ne
tikę ir apsileidę vyrai tikrai 
padaro žmonai daug rūpesčio, 
kuri nori gražiai namus užlai
kyti. Bet nežiūrint į tai, po
nia Blair sako, vyrai vistik 
yra prijaukinami gyvūnai —! 
geri ar blogi, žmona turinti 
padaryti namuose tokią atmos
ferą, kad vyras jaustųsi sma
giai ir veikti į jo pasididžia
vimą. • , < .

Paskui ta ponia pataria ap
tverti vyrui tam tikrą kampą 
stuboj ir įtaisyti didelę, pato
gią kėdę, kad vyras netik ne
galėtų jos pamufuoti,' bet, kad 
jis mėgtų ten sėdėti ir visuo
met ten sėdėtų. Arba, sako po
nia, galima įtaisyti vyrui vi
sai ^atskirą kambarį, kuriame 
jisai galėtų turėti visus s^vo 
įvairius daiktus-įrankius, ku
riuos tik nori. Tada jis išmok
siąs ir kitus stubos kambarius 
prideramoj aukštumoj laikyti.

Tai matote, kame paslaptis 
vyrų prie namų prijaukinimo. 
Ir nebereikalo kai kurie vyrai 
sako: jeigu vyras nebūna na
mie, tai moteris kalta.

Bet čia kalbama tik apie vie
ną pusę. Kaip užlaikyti mote
ris namie, tai to sekreto dar 
niekas nesurado.

F
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