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Baltimorės miestas 
išsivaduoja iš baž
nytininkų nelaisvės

Marylando legistatura pagaliau 
panaikino viduramžių “mėly
nąjį” sekmadienio šventimb 
Įstatymą. >

ANNAPOLIS, Md„ bal. 5. — 
Ilga Baltimorės kova dėl savi
valdybės galų gale laimėta, 
abiem legislaturos butam pri
ėmus bilių, kuriuo panaikina
mas vadinamas “mėlynasis 
istatvmas”. c *

Valstijos senato bilius pri
imta 16 balsų prieš 13, o at
stovų buto — 67 prieš 36. 
Baltimorės sekmadienio šven
timo įstatymas yra taip senas, 
kaip pats miestas, išsilaikęs 
dar nuo puritanų laikų. Per 
pastarus dvidešimt ar daugiau 
metų keletą kartų buvo ban
dyta tą įstatymą panaikinti, 
tačiau kiekvieną kartą stip
riam protestonų bažnytininkų 
elementui pavyko tuos bandy
mus legislaturoj atmušti, 
dabar jie pralaimėjo.

Gubernatorius Ritchie
bilių pasirašyti. Baltimorės 
miesto taryba dabar galės iš
leisti patvarkymą, leidžiantį 
visokias sekmadieniais pramo
gas, žaislus, pasilinksmini
mus, teatrus, pardavinėjimą 
maisto ir kitokių reikalingų 
daiktų etc., kas ligšiol buvo 
“mėlynuoju įstatymu” griežtai 
užginta. t

Sako kap. Franco slap
ta grįžęs i Ispaniją

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
5. — Vyriausybė tyrinėja nepa
tvirtintus girdus, busią kapito
nas Ramon Franco, žymus is
panų aviatorius ir rcvoliuci- 
ninkas, kuris po nepavykusio 
sukilimo gruodžio mėnesį iš
skrido į užsienius, dabar slap
ta grįžęs į Ispaniją.

Pranešimai iš San Sebastiano 
sako, Kad kap. Franco, ar bent 
panašus į jį žmogus, buvęs 
ten matytas.

Stalingrado trakto
rių fabrikai duoda 
milžiniškų nuostolių
Sovietai prisipažįsta, kad jų 

milžiniškų traktorių įmonių 
gamyba stovi labai blogai.

Oi’o

Bet

žada

Penna. an 
šaukias gub

riaus pageltos
PITTSBURGH, Pa., bal. 5.^ 

Allegheny Klonio bedarbiai 
angliakasiai laikė New Ken- 
singtone masinį mitingą ir nu
tarė prašyti gubernatorių Pin- 
chotą, kad jis darytų kurių 
nors žingsnių baisų vargą ir 
badą kenčiantiems bedarbiams 
angliakasiams padėti.

Mitinge kalbėjo Patrick T. 
Fagan, United Mine Workers 
of America 5-to Distrikto pre
zidentas.

Peticija čia pat buvo sutai
syta ir su angliakasių unijos 
1,230-to lokalo prezidento 
John Moskaus, viceprezidento 
Jameso Roy ir sekretoriaus 
Davido Robertspno parašais 
pasiųsta gubernatoriui.

Maskva, bal. 5. — Sovietų 
spauda paskelbė statistikos 
duomenų apie garsaus Stalin
grado traktorių fabriko gamy-

Pasirodo, kad dalykų padė
tis yra “not so good”. Per sau
sio mėnesį fabrikas išleido 706 
traktorius; per vasario — 526, 
o per kovo mėnesį — 648. Ta
tai sudaro tik vieną trečdalį 
to, kas numatyta industrializa
cijos planu. Nes, einant planu, 
per tą metų ketvirtį turėjo būt 
pagaminta 4,260 traktorių, o 
pagaminta tik 1,880.

Kiekvieno traktorio pagami
nimas pareina 2,800 rublių, o 
kolchozams . (kolektyviniams 
Ūkiams) traktoriai parduodami 
po 1,800. Tuo budu kiekvienas 
traktoris duoda| 1,000 rublių 
nuostolio.

Traktorių kokybė labai blo
ga. Apie 30% išleidžiamų trak
torių esti defektai ir eina lau
žam Be to, bandymais nustar 
tyta, kad motoras gali dirbti 
be paliovos tik 300 valandų, ne 
daugiau.

Per tą patį metų ketvirtį 
buvo išleista vos 780 motorų, 
vietoj numatytų 2,260 motorų.

Vasario mėnesį fabrikas pen
kias dienas visai nedirbo; taip
jau keletą dienų nedirbo ko
vo menesį. Darbų sustojimo 
priežastis buvo stoka anglies ir 
geležies. Del mašinų gedimo 
per tą laiką prarasta 122,500 
darbo valandų.

Uhicago, III., Pirmadienis, Balandis-April 6 d., 1931
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katastrofos vaizdas — Degėsiai pasažięrinib Western Air Express aeroplano, kuris kovo 
31 d., ore ir liepsnodamas nukrito žeipėn Kansase. Astuoni žmonės žuvo.

Sovietų Rusai derasi 
su Vokiečiais d e 1 

$75,000,000 kreditų
MASKVA, bal. 5. — Tuojau 

po Velykų į Berlyną išvyks 
sovietų delegacija, su G. Pia'-a- 
kovu priešaky, baigti vsu vo
kiečiais sutarti dėl 
nų dolerių kreditų 
tams.

Pinigai sovietams 
savo penkerių metų 
lizacijos planui vykdyti.

Piatąkovas šianjlie yra vie
kas .• ’
ekonominės tarybos narių ir 
laikomas gabiausiu sovietų fi
nansiniu ekspertu.

75 milijo-
1931 me-

reikalingi 
i'ndustria-

Darbininkai Caricine 
užmušė 3 inžinierius
BERLYNAS, bal. 5. — Gau- 

tu čia iš Maskvos pranešimu, 
Caricine, sovietų Rusijoje, ma- 

darbininkai už- 
tarpe

Del nedarbo Vokieti
joj siūlo sutrumpinti 

darbo valandas
šinų 
mušė 
viena

fabriko 
tris inžinierius, jų 
pavarde/ Frumkin.

Nepriklausomos Bri 
tų Darbo 'Partijos 

suvažiavimas
SCARBOROUGH, , Anglija, 

svarbiausių^^ augšėiausios *bal. Va4ąr čia prasidėjo

Nacionalinis anti- 
klerikalų kongre

sas Meksikoje
'• --------------- --.■........... >

MEKSIKOS ■ MIESTAS, bal.
. — Čia prasidėjo pirmas na

cionalinis anti-klerikalų kon
gresas, į kurį suvažiavo keli 
šimtai delegatų iš visos Meksi
kos.

Kongreso uždavinys bus su
taisyti tikslų programą kovai 
su klerikalizmu.

5.

metinis 1 Nepriklausomos Darbo 
Partijos suvažiavimas, partijos 
vadui jįimesui Maxtonui pir-j 
mininkaujant. .

Nepriklausoina> Darbo partiją 
yra generalinės, britų Darbo 
Barti jos: dalis. Kadangi pasta- 
ruoj u. 1 Aiku santykiai, tarp abie
jų pasidarė kiek įtempti, . tai 
manoma, kad šiame suvažiavi
me bus daroma pastangų tuos 
santykius su Darbo partija vi
sai nutraukti, tačiau netikima, 
kad tai pavyktų.

BERLYNAS, bal.. 5.— Kanc
lerio Brueningo vyriausybės 
paskirta komisija kovai su ne
darbu pasiūlė dvi priemones 
nedarbo padėčiai pagerinti: 
viena, įvesti visur trumpesnę 
darbo dieną; antra;, užginti /ci
vilinės tarnybos asmenims už
siimti pašaliniais darbais.

' Komisiją kurios pirmininku 
yra buvęs darbo ministeris 

■ Heinrichas Rrauns, siūlo, kap 
kten, kur pramoninkai atsisa
kytų savu noru sutrumpinti 
darbą sulig vyriausybes' pla
nais, vyriausybė butų įgaliota 
pati nustatyti darbo valandas.

Rumanijos ministe 
rių kabinetas atsi

statydino

No. 81

Lietuvos Naujienos
Kauno miesto savival

dybės dr. Kudirkos 
vardu skaitykla

Kauno miesto savivaldybė 
nemaža pinigų iš savo sąmatos 
Skiria bibliotekoms ir skaityk
loms, pradžios mokyklų knygy
nėliams ir, be to, šelpia priva
čių bibliotekų skaityklas.

Dr. V. Kudirkos bibliotekos 
skaityklai nuo 1925 m. iki 1936

Madeiros saloje ki 
lūs revoliucija?
LISABONAS, Portugalija, 

bal. 5. — Praneša, kad Fun- 
chale, Madeiros saloje, kilęs 
kariuomenės sukilimas, ir kad 
sukilimą remią patys žmonės.

Sukilimo tikslas esąs atsteig- 
ti konstitucinę valdžią.

Telegramos tarp Madeiros ir 
cenzuruoja- 

kas dedasi, 
Vyriausybė 

kad padėtis

Lisabono aštriai 
mos, dėlto visa, 
sunku patikrinti, 
betgi pripažįsta, 
esanti rimta.

Kiaušinis, kaip bilietas 
į teatrą, sukėlė vai

kų “revoliuciją”

m. iš viso išleista 143.543,35 lt.
Vietose steigiamų knygynų- 

knygynėlių organizatoriai ir 
tvarkytojai atvažiuoja į biblio
tekų pasižiūrėti, pasimokyti.

Skaityklos lankytojų kontin
gentas 1930 m. taip atordo; 
moksleivių atsilankė 12,743; mo
kytojų—184; valdininkų— 617; 
darbininkų—869; prekybininkų 
—18; kariu—49; visu kitu — 
1,134. Jš viso pernai aplanke 
skaityklų 15,614 piliečių.

Knygos ir laikraščiai skaito
mi ne tik bibliotekoj, bet dar 
abonuojami į namus. Pernai 
abonavo 318 vyrų ir 110 mote
rų.

Tautybės atžvilgiu daugiau
sia bibliotekų lanko lietuviai, 
bet daug eina ir žydų.

1931. I. 1. bibliotekoj knygų 
buvo:

Beletristikos —1718 tomų, 
bendro turinio veikalų 516 to
mų, filosofijos 99 tom., tikybi
nio turinio 99 t., socialinių mo
kslų 964 t., kalbotyros veikalų 
262 t., matematikos veikalų ir 
mokslų 592 t., pritaikomųjų 
mokslų 557 t., meno 237 t., li
teratūros (istorija, teorija) 
171, istorijos ir gegogr. 539 t. 
Viso 5.754 t. —

Prie bibliotekos organizuoja
mas pradžios mokyklų kolekty
vinio abonento ir kilnojamųjų 
bibliotekėlių skyrius. •

MATTOON, UI., bal. 5.—Vie- 
nas vietos krutamu jų paveiks
lų teatrų vakar paskelbė sean
są vaikams. Vietoj bilieto, 
kiekvienas vaikas turėjo ątsi- 

* nešti po vieną MftJJŽtaL 
ti'Jtiajišinįai turėjo efų 
rybei. z

Paskirtą valandą teatran su
sirinko du 
kiekvienas 
bet teatre buvo tik 1,132 vie
tos. j 1

Likę už durų vaikai pakėlė 
maištą. Jie ėmė taškyti kiau
šiniais teatro frontą, o paskui 
ir praeivius. “Maišto” vieton- 
atlėkė policija, bet ji taip pat 
buvo pasitikta kiaušinių kruša 
ir priversta trauktis nuo “pozi
cijų”.

Pagaliau teatro vedėjas, pa
sidrąsinęs, iškišo pro duris 
galvą ir paskelbė, kad bus kR 
tas seansas. “Maištininkai” ap* 
rimo, bet dauguma kiaušinių 
jau buvo ištaškyti, ir vaikai 
vėl susirūpino: kaip bus?

—Viskas bus gerai, — atsa
kė teatro vedėjas: — visi, ir 
su kiaušiniu, ir be kiaušinio, 
įeisite.

Kaip vykdoma Latvijos 
Lietuvos prekybos 

sutartis
4 .!"!!—

tūkstančiai vaikų, 
atsinešęs kiaušinį,

nas rugių ir 4.126 .tonas kvie
čių. Už nupirktus javus sumo
kėta 1.000.000 latų. Iš nupirktų 
javų žemės ūkio ministerija 
jau pardavė apie 2.500 tonų 
kviečių. Malūnininkai Lietuvos 
kviečius perka noriai, nes mil
tai iš jų išeina baltesni.

Neįvyksta optantų by
loms spręsti posėdžiaiBUCHARESTAS, Rumunija, 

bal. 5. — Ministeris pirminin
kas Mironescu > ir visas jo ka
binetas vakar atsistatydino.

Naujai vyriausybei sudaryti 
bus, manoma, paršauktas is 
Londono buvęs užsienių reika
lų ministeris Titulescu.

KAUNAS. — Mišriosios ko- 1 
misijos posėdis turėjo įvykti 
Klaipėdoj vasario mėn., bet Vo
kietijos atstovas turėjo daly
vauti reichstago posėdy ir .ne
atvažiavo; antras posėdis buvo 
paskritas kovo 10 d., bet dėl 
priežasčių iš Vokietijos pusės 
ir šis posėdis neįvyko. Dabar 
posėdis atidėtas neribotam lai
kui. ‘

Norvegai rado naują 
žemę Atšiaures 

vandenyne
ji

bal.

5.

A/" isi Lietuviai 

Norime Vilniaus 
taip sako Prof. M. Biržiška 

ir mes, amerikiečiai, 
pritariam jam,

WABASH, Indį, bal. 5.
Traukiniui užgavus automobi
lį čia buvo užmušta Mrs. Hen- 
rięlta Neerf 34. Jos dviejų 
metų sūnūs rimtai sužeistas.

DENVER, Colo., bal.
Kivirčų metu, Mrs. MaUdiųe
AMell nušovė čia savo vyrą, 
pąljęijos kapitoną Haroldą _ .
Aiiellį. Moteriškė suimta. ‘ žudymo priežastis nežinoma.

Veteranų paradui nebė
ra arklių; beliko dar 

tik mulai
Ryklio ir garlaivio susi 

dūrimas vandenyne
PORTLAND, Ore., bal. 5.— 

Praneša, kad vandenyne ties 
Oregono krantais įvyko susidū
rimas tarp garlaivio Admiral 
Dewey ir atklydusio iš pietų 
vandenų milžiniško ryklio.

Ryklys pakliuvo skersai ke
lių ir buvo ant. garlaivio nosies 
pamautas, žuviai atpalaiduoti, 
laivas teko sustabdyti. Ryklio 
butą 14 pėdų ilgumo.

tex ORRSj
Chicagai ir apielinkei federa- 

* lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

■ Iš viso gražu; mažumą šiL 
Čiau; lengvi ir vidutiniai mai- 
nąsi vėjai.

Vakar temperatūros vidutį? 
niškai buvo 43° F.

Šiandie saulė teka 5:26, leh 
džiasi 6:20. Mėnuo teka 1J:|4 
vakaro. -.

Sibiro traukinio 
katastrofa

ČELIABINSKAS, Sibiras, 
5. — Penktadienio naktį neto
li nuo čeliabinsko įvyko dide
lė traukinio katastrofa, kurioj 
dešimt asmenų buvo užmušti 
ir daugiau kaip penkiasdešimt 
sužeisti.

Pamišėlis pašovė sina
gogoj 4 maldininkus
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

bal., 5. — Vienas pabėgęs iš 
psichopatų ligoninės pamišė
lis vakar įbėgo čia į žydų si
nagogą ir ėmė iš revolverio 
šaudyti į maldai susirinkusius 
žydus. Keturi maldininkai 
puvo rimtai pašauti, iki pami
šėlis buvo nuveiktas.

MONTGOMERY, Ala., bal. 5. 
— Kadangi ateinančio birželio 
2 dienų čia turės įvykti 41-mas 
metinis konfederatų suvažia
vimas, suvažiavimo rangovai 
iš anksto ėmė rūpintis arkliais 
konfederatų paradui. Reikės 
bent 150 arklių, tinkamų, kąip 
pridera, seniems veteranams 
joti. Ir čia rangovų nusimi
nimas. Pasak jų, šiais “ližių” 
ir “fliverių” laikais dagi Ala- 
bamoje vieninteliai dar užtin
kami sutvėrimai, turį kiek pa
našumo į arklius, tai mulai. 
Bet ai* mulai veteranams joti?

OSLO, Norvegija, bal. 5. — 
Kap. Daehli, norvegų ruonių 
medžioklės inspektorius, grįžęs 
iš žiemių Atlanto praneša, kad 
Atšiaurės vandenyne jis atra
dęs ligšiol dar nežinomų žemę 
sp augštomis kaukaromis.

Tikrų surastos žemės vietų 
jis atsisakė nurodyti, bet vi
sus detalius ir dokumentus 
įteikė Norvegijos vyriausybei.

Japonijos ugniakalnio
Hachdo išsiveržimas

Sovietų inžinieriaus nu
sižudymas Nęw Yorke

New York Times praneša, 
kad praeitą ketvirtadienį New 
Yorke nusižudė rusų inžinie
rius Arkady Pogogess, 25 ^ne- 
tų amžiaus, sovietų valdžios 
praeitų metų birželio mėnesį 
atsiųstas konstrukcijos meto
dų studijuoti. Jis šoko pro lan
gą iš dešimto Cąrteret viešbu
čio augšto ir užsimušė. Nusi-

NAGASAKI, Japonija, bal. 
5. — Praneša, kad Kučinerabu 
saloj, į pietūs nuo Kiušu, ėmė 
smarkiai veikti Hachdo ugnia- 
kalnis, mesdamas debesius pe
lenų ir akmenų. Pakalnės gy
ventojai, pajikę namus, bėga į 
pajūrį.*

Charlie Chaplin vyksta 
j Ispaniją, Italiją

NICA, Francija, bal. 5. — 
Charlie Chaplin, garsus filmų 
aktorius, iš ėia- keliauja į Ispa
niją, o iš ten —r j Italiją,„kur 
jis, kaip mąnpmą, matysis su 
premjeruMųs Soliui,

Suspenduoja vokie 
čių kom-fašistų 

laikraščius
MIUNCHENAS, Vokietija, 

bal. 5.' — Einant prezidento 
Hindenburgo neseniai išleistu 
dekretu ramumui krašte, išlai
kyti) policija suspendavo čia 
trims mėnesiams nacional-so- 
cialistų (vokiečių fašistų) laik
rašti Die Front.

Magdenburge policija kon
fiskavo fašistų ląikraštį Der 
Trommlęr ir komunistų . laik
raštį Arbeitslose. Be to, už
ginta rodyti teatruose fašistų 
krutamu jų paveikslų filmą.

įsakė filmą teatrams 
priimti atgal muzi- 

kantusgriežti
* GUADALAJARA, Meksika, 
bal. 5. — Apygardos teismas 
.išleido įsakymą, kad krutamų- 
jų paveikslų teatrai, įsisteigę 
mechaninę filmų muziką, pri
imtų atgal muzikantus, kuriuos 
jie buvo dėl to pašalinę.

Anglijos Australijos 
oro pašto tarnyba

CROYDON, Anglija, bal. 5. 
— Vakar tapo atidaryta regu
liari penkiolikos dienų oro paš
to tarnyba tarp Anglijos ir 
Australijos. Pirmas Imperini 
Airways orlaivis išlėkė kelio
nėn į Indiją ir Australiją su 
50 tūkstančių laiškų.

SSSR jau sutinkanti 
mokėti mokesčius?

bet—
AR MES NENORĖTUMĖM 
ŽINOTI KODĖL JĮ PRARADO
ME? SUŽINOJUS TĄ. MES 
GALĖSIME NE TIK PASIMO
KINTI, BET APSISAUGOTI 
IR ŽINOTI SAVO PRIEŠUS

tSlįl
SKAITYKITE TIK KĄ IŠĖJU
SIĄ IS-SPAUDOS TUO KLAU
SIMU KNYGELĘ

“KodėlPRARASTAS VILNIUS?”
Galima. Gauti

NAUJIENOSE
KAINUOJA TIK 25 CENTAI

KAUNAS. —SSSR prekybos 
atstovybė Lietuvoj ligšiol ne
mokėjo prekybos mokesčių, bet 
dabar, įsikišus musų atatinka
moms įstaigoms, sutikusi mo
kėti 0,215% nuo bendros pre
kybos kapitalo 'apyvartos.
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spausdinami tokioj fprmoj, 
kokioj bus -parašyti.^

"ii P.-.i.-; t ■.
Pasiuntinybė* :§kąityĮdąUia sa

vo jiareiga pagelbėti, galimy
bės ribose, visiems Lietuvos pi
liečiams,' skaito reikalingu čia- 
pat patėmyti, kad ji p. J. V. 
Girdvainįp nepažįsta ir jokios’ 
atsakomybės sąryšy su šiuo 
prašymu imtis negali, i

Lietuvos Pasiuntinybe 
Wąshington>,

It was in an Italian speak-

Pittsburgh, Pa,
Pittsburgho ir apielinkes jau

nuomenei ir abelnai visiems 
lietuviams

SLA. 3čias Apskritys pradė
jo rūpintis čia gimusio jauni
mo reikalais. Metiniame savo 
suvažiavime yra išrinkęs Jau
nuomenės Organizavimo Komi
siją ir jaunuolių organizatorių. 
'Apskričio Valdybos ir Komisi
jų susirinkime, laikytame kovo Nfr

d. LMD. Name nutarė 
rengti balių, kdrio rengime va
dovautų jaunuoliai. SLA. 3čio 
Apskričio veikėjai šį balių pa-j ANDKUškĖVIClUS, Vincas. 
Vadino SLA. 3čio Apskričio

šie asmenys gyveną Ameri
koje. yra ieškomi: /

(Vadino 
jaunuolių balių ir 
jaunuolius išrinko (Jarbuotis 
kartu su rengimo komisija, bu-l 
tent, jaunuolių organizatorių 
Kazį Millerj. Jaunuolių Komi
sijos sekretorę p-lę Milda Vir- 
bickiutę ir SLA. 3čio Apskri
čio turto raštininkę p-lę Bronę 
Sabaliauskiutę, kad surengtų 
jaunuolių balių balandžio 11 d. 
XMD. svetainėj, 142 Orr Str., 
jPittsburghe.

Tai reiškia, ] 
pirmas žingsnis dėl SLA. 3čio 
'Apskričio jaunuolių veikimo, 
kuriame jaunuoliai vadovauja. 
Jei šis parengimas mums pa
vyks ir rasime pritarimo ne 
tik jaunuoliuose, ale ir - SLA. 
veikėjuose ir abelnai visuose 
SLA. nariuose, tai mes gausi
me drąsos ir pasiryžimo tver
tis ir rimtesnių darbų, negu 
baliaus parengimo, ir mums 
bus smagu veikti po SLA. 3čio 
Apskričio vėliava.

Ųel surengimo šio baliaus 
jaunuoliai daugiausiai darbuo
jasi. Mes darbuojamės geriau
siai kaip galim ir išmąnom, 
kad sutraukus kuodaugiausiai 

gimusio lietuvių jaunimo 
ne tik iš Pittsburgho, ale ir iš 
apielinkių, kad mes geriau gą^ 

♦ Hetumėm susipažinti ir pasitink- 
sminti. O už vis mums svar
biau, kad SLA. nariai jaunuo
liai pasidarbuotų ir užintere- 
suotų tą jaunimą, kuris dar 
nepriklauso SLA.

Aš kviečiu Pittsburgho ir 
apielinkės jaunimą kuoskąit- 
lingiausiai dalyvauti musų ba
liuje. Kviečiu visus SLA. na
rius ir visus lietuvius dalyvau- 

**ti kartu su mumis, ir užtikri
nu,-kad visi busit patenkinti..

Kazys Miller.
Jaunuolių organizatorius.

sekančius Kilęs iš Pasaislio vals., Kauno 
aps. Gyvenąs Chicagoje.

i AUGUSTINAITIS, Matas. Ki
lęs iš Josvainių vals., Kėdainių 
aps. 1922 m. gyv. Waukegan. 
Illinois. >

JAKAS, Pranąs. Kilęs iš Kvė
darnos .vals., Tauragės aps. 
1923 m. gyveno Chicagoje.

PALČINSKAS, Pranas. Kilęs 
iš Seredžiaus miestelio, Kauno 
aps. Gyvenąs Chicagoje.

SKARBALIŲ, Prano ir Ni-

easy that 1 $a>w ihim — thąt 
bent old man with the bushy 
white hair and gentie blue eyes. 
Nobody knew much about him 
ekcept'that he Was a dodder- 
ing old fooį- whpm Tony, the 
m a nage r, kept around to am ūse 
the patyons with his piano 
playiųg. None of the guests 
liked him particuiąrly becausė 
he refused to pĮąy Jazz and 
renderęd only čląssicaj compos- 
itioiįs tfrat were depr.essing $9 
the .pątrąąs.

Tonįght he came in slowly 
and; seąted himąelf at tjie old 
upright piano. His fingers ran 
over the keys toucl)ing them 
lovingly, not playing any par- 
ticuląr mėlody būt only a soft 
rippling sound likę that of a 
streąm over pębbles. The chat- 
ter ‘ of 
ceased 
silence seemed to envelope ųs 
all. ■'

Spddenjy the majestic chords
.. .......... .............. . ......... i, .........................

C Minpr“ rąng through th:e 
djngy room, fįlbng the 
ajr ‘ Mdfcfr po^.erful pulsating 
soųų.d. The whole jjerson of the 

<dįd niąn chąhgėd- h'ė
His being wąs eleetrifięd with 
the greatnešs of the work —- 
he <se.emed to hear the great 
bėlls pf KręrjoHn pouring out 
from their uihejtallic throats the 
praises of Eternal God.

The qld iriąn, his shoulders 
thrown baCk and his heąd held 
hįgh, gą?ęd st(eadįiy ąt th,e

blanl; wall ąbove the piano, 
ęv.ery fjber in įhis body in tune 
-With įhe surgipg mųsic. Uis 
whole fące was aglow with a 
sprt of dįyine f irę, ąpd tįiere 
crept įnto ihis eyes that glori- 
6us exultation that comes with 
the thrill of great music. His 
gnarled old hands found the 
soul of R'ussia in that prelude 
and sent it, for t h on wings of 
song likę .the soaring of giant 
eagle wings over the frozen 
fieįdis of snpw.

The muąįc gre5y wilder and

faster, steadily increasing in 
its barbaric throbbing rhythm 
until it reached its highest 
climax, then plunged into the 
mighty crashipg finale, the 
hcavy clanging chords of the 
lašt movement.

The wrinkled hands struck 
the lašt few notes on the yellow

keys, The sound of the great 
helis died slowly away. The old 
man’s shoulders slumped for- 
ward, and his head sank ncar- 
ly to his chest, his bushy hair 
falling almost into his eyes.

“Alas,” he said sadly, “thus 
also dies my mighty Russia.“

— Magda.

!«■
■MM

čia

padarytas buvo j ko^ęmo. Kilę iš J.okubavos mie-
stelio, Kretingęs aps. Gyveną 
Chicagoje.

ŠLEŽAI, Vladas ir Domini- 
kas. Kilę iš Šeduvos m., Pane
vėžio aps. Gyveną Chicagoje.

VAIČIULIAI, Kazys ir Pra
nas. Kilę iš Kelmės vals., Ra
seinių aps. 1922 m. gyv. Swa- 
stika, North Dakota ir vėliau 
Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti ži- 
pių. Bent kpkia žinią bus bran
giai įvertintą.

Lįętųyąs Konsulatas, 
Rm. |904 -1 201 N. Wells St.'

Chicągo, Illinois.

am

IThęB^isKCoIumĮ
Kenosha, Wis.

Meetiąg of SLA. No. '338

Renka medžiagą Dr. 
J. Šliupo biografijai

S. L. A. iNq. 338 is t,o h.olKdi 
its Ąpril meeting Aprįl 7, inj 
the German American Home at 
7:30 P. M. Spring is here! 
Būt y et, meetįngs mušt be at- 
tended. 1

This mceting is VĘĘY ĮM- 
POĘTANT. It’s going to be a 
discussion on ą certain party 
— 1 :don’t męąn a person, būt 
a festival, “a joyful celcbra-:

----------- ; tion in commemoration of some 
Pasiuntinybė yra gavusi iš|event”. Now, that Tve given 

•p. J. V. Girdvainio (kurio ant- j you a hjnt> you can -all start 
rasas yra Kaunas, Šančiai, Es- j rrUessing for what event. Sniff/ 
tų gatvė 8, Lithuania) laišką, j snjff, it’s a mystery. 
kuriuo prašoma Amerikos lictu- 
viai-veikėjai pagelbėti jam su- Įieard April 7. 
rinkti medžiagos apie Dr. Jo- complete 
ną šliupą. Jisai ruošias Pr. Jo- mGetįng-.
no Šliupo biografiją jp 70 me-j ęo^yęspąiijdent of

S. L. A. No. 338,
———-----------1 " .............................. —

—»■>.■! I ■■ II UUMI, ■■■

Phofle Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

■ NAMŲ STATYMO
KONTRAKTO RIUS

4556 So. Rockwfll St., 
CHICAGO, ILL.

■■t 1
........ . ■ -r **■*>■■*■«

Come on, -sol liti on
Let’s 

attendance

šiotų sukaktuvių proga, štai 
laiško ištrauka:

“Prašau neatsisakyti 
teikti savo atsiminimų ir 
dėti man kur nors sugriebti 
Dr. Jono šliupo raštų bei 
“Laisvosios Minties“, “Fa- 
žvalgos“, “Jaunosios Lietu
vos“, “Naujosios ‘Gadynės’’, 
“žvaigždės“ (ypač senesnių 
metų), “Artojo“ ir kįtų laik
raščių komplektus ar atskirų 
numerų. Be to, labai svarbu 
gauti kun. Miluko veikalus 
išleistus “Audros”, Spaudas 
Laisvės ir kitų sukaktuvių 
progomis.

“Be to, labai prašau para
ginti senuosius veikėjus pą* 
rašyti mano redaguojamam 
veikalui savo atsiminimą. 
Svarbu gaūti medžiagos ir 
nuo jo, šihipo, idėjinių prie
šų. Tas man padės objekty
viai įvertinti faktus.

“Visų autorių atsiminima^ 
suvienodinus rašybą, . .. bus

su
pa-

JUS GIRDIT
Gražius Radio Programus iš Stoties 

WCFL - 970 KJloc.

Kas Nedėldienįį*

the pątrons abruptly 
and an uncomfortable

1/
(.

Jus galite įsigyti šiuos naujus gražius rekordus lietu
vių kalboje. COLUMBIA 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.

. 'H ...J .!.W'IW'WW!!’

Jūsų Aldermanas

' 25 METAI KAI
Jlet tik ph'pią kartą įsigijom tikrai kulturi^ką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiama dvisavaitinį spalvuota jumoro žurnalą
■ ", .i i A D 0 A > 9

, G®resįnio 'Skąmo' Pi en ds .
----—

indor-

dabar gyveną su savo šcijmyhaĮj;' 2$20'{ 

paski-' 
parko». 
34 ir

Gaunąmos “Vienybės” Knygyne
VIREJE. Išleista 1926 metais. Ąpdarytą .......................

... į,054 Patarimai kaip virti įvairius valgiai. 
MAISTAS IR VALGIU GAMINIMAS. .Ųr. J. Rvedųrę ....

Mokykjdifts ir išeiniipinkeins vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gamittti švėlkus <ir skanius valgius sveikiems,

t ,.s :
LIETU . VIETOS .......................... ..........

Šiįje 785 pdšla))ii)¥)iygoję talpa d.aįinfyi ąįrrno Liptum 
įmonių aurąąyiųo. Sų-rašytia Viši Lietuvos kaimai, 

vienkiemiai Ir*miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ^ūkininkų, kdlp ‘ toli gęįe^kelio ir arčiąų-

.ąAUN^A®UMAS^:,........

ifflOBSOBSa
Rašytos . vadovėlis su rąfyb$? žodynėliu, Išleptą 

NAMŲ RŲ®^VADOVfiLlS .;............................... i.....1........55
^^‘i^^pnąg^^ąskaityl/ė ir Įmigtas. .$įip 

lį-į

BpQQklyn,N.W

John P. Wilson
Jis gimė ir augo Bridgcporte^. t ir,.

' L<»wc Avcnųe.
Aldcrmanas Wilson išgavo 

rimą pinigų įrengimui mažo 
įr žaismavicęės; kuri b.us prie 
Mųsprątt gatvių.

Aldcrmanas Wilson tapo 
sijotas kiekvienos darbininką oxga-- 
nizacijos Chicagoje.

Aldcrmanas Wilson suteikė jums 
daug pagerinimų: švarias gatves, clcs

7
Aldcrmanas WILSON pasidarbavo, 

prie įrengimą ^pųbliškos maudynės, 
3Ž St. >ir 'Ratine Ąye, Ta maudy
nė vadinasi “\Vilson Public Bath.”

Aldcrmanas VZilsęn yra geras lie
tuvių draugas.

UTARNINKE, 
i|aunwo 7 ;
Balsuokite už i 
IBM

Motinos Džiaugsmas
reikalingas užtektinai pieno
Jus įgalite pasitikėti, kad Bowman 'Pienas 
suteiks jam proteinų, mineralų ir vitaminų 
taip būtinai reikalingų jo sveijcaną augipiųi. 
Nes Boiyniati’t) Picpąs paeina tiktai iš • ge
riausių mėlžianąų kąrvių. jis pasiekia jūsų 
duris pilno riebumo, sipetona, šviežias ir 
tyras — nepalyginamai geresnio skonio. 
Pabandykite Bcwman’o Pieną šiandie. Pa- 

; . matykite patys kode] jis yra labiausia mė
giamas Chicagoje ir priemiesčiuose.

Telefonas SŲPERIOR 6800

BOVMAN
D A I R Y C O M P A

ANTANAS VANAGAITIS IR JUOZAS OLŠAUSKAS

61006F Plaukia Nemunėlis — Folk Song 
Leiskit į Tėvynę —Folk Song

V. DINEIKA ir J. PETRAUSKAS
Valstybės Pramos Artistai 

16204F Polka “Jovalas” — Comic Song 
1—2—3—Brr... Kupletai — Comic Spng 

Armonika Groja J. Petrauskas, Dainuoja V. Dineika
Valstybės Dramos Artistai 

PENNSYLV ANUOS ANGLIAKASIAI
16203F Šiaulių Polka — Instrumentai Polka 

P’avasąrio Polka — Instrumentai Polka 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 

FR. YOTKO, Leader
I Įdainavo ADOMAS ir JO,QZA$
16202F Nelaimingos Dienos — Orch. w. Incid. Sing.

Meilingas Bernelis ■— Orch. with Incid^ Singing 
Įdainavo A. ŠAUKEVIČIUS 

VVORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Albina Lietuvnikaitė,

16201F Virginia Polka

16189E

16182F

Orch. w. Incid. Sing.

Leader

the Joks įurniVro Žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas, 
>ji. Alijošius, J. Merbačiąuskįas, Pivošą, Jųl-goks. J- Kulakauskas, A. 

Smetoną, j. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA1 ŠU''priedais metams 16 litų, trims piėnesiams 2 lt 

5,Qct. vPąbąršijki motų galo tik 7 litai.
Rašyki

“Vapsvą”, Kaunąs, Maironio 6
'I

will be' 
havc a 
at

m

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS žURNAb4S. Išpina kas mėnesi nuo 

16 iki 321 puslapių didumo.
WĄS fNE BROLIS, NE LIETUVIS”, Ras neskaito Margučio. 

Kaina metams $1A.O (3 menesius $1.00).
Rinigus siųskite paprastam laiške šįuo adresu

Murkutis. W W. 69th St., Chicago, III.
. . . •vSlarįutį. KOMĮ?. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
. *■ 84 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. -Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų, 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kąs užsirašys 2 ipetąms Marguti ir prisius $3.00, Jas gąus vel- 
lui “Margučio Dainos’!.

Rcįkąlaųkjte iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

Marcinkonių Polka, 
Kunigunda Polka' 
Pelėda Polka 
Šabas Gud — Polka 
Lakštutė Polka 

JONAS BUTĖNAS 
Eiva, Boba Pupų Kult 
Seni Duok Tdboko

’ JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su kanklėmis
16L98F Paklausykit Jus Lietuviai 

Kelias—Vieškelis
Juozas Olšauskas ir' Antabas Vanagaitis su Kanklėmis 

STASYS < PAURAS, Baritonas Su Orkestrus Akompąn. 
16190F Kad Pavasaris Ateina

Vyrai, Męte.rs Negirtaitkit
I Stasys Pauras, baritonas ir tjuozas Antanėlis, tenoras 

P. HUMENIUK IR JO ORKESTRĄ 
16194p >Paukšružis — Polką 

Kaimietė----- Polka

Baritonas
16200F

NAUJAS COLUMBIA TELE4?0CAL RADIO 
Modelis C. 20

L

$145.00
Jus gaunate nuolaidos $600 už savo seną radio, gramo-J 
foną ar pianą, šis naujas Golumbia radio pasįcfcia visa? 

<Stotis?ir sįaptus pranešimus.
, Y * *

Jus galite pirkti ant lengvų išmokėjimų įmokai tik 
$10.00, po tam po bisjęį koiną įpėpęąj.

JOS. F. SUDRIK,Ine.
8417-21 S. Halsted Št. Chicago, III.

; TEL. BObtĖVARp 8167-4M W

i.' 7. 
r > 

•J .

COOK 
----- i . '1 t* — p, . • , • ".K Ii*, v , « j" p

with
' p «

■ . K lt A f T :
Amerieaii

. < • • . '2-; • . • •

, . * , - ’ ' I .• , .. , .

11melt sto as nioo t h and crca my 
Raucc. ^And vjhat flavor ! Ą. rich, 
timc-mcllowed flavor that only

, “oavecurin^” can ^ive,
Try it for rarebits, saiiccs for 

vc^etablcs,bakeddishcs,toasted 
sandwichcs.Yourgroecr hasKraft 
Amč^icaii jCLcesc. Ordertod^y.

. .50
$7.00 '
... .50

7J’.-



Pirmadienis, balan. G, 1931

PERSPĖJIMt. Greenwood

Apvalykime Chicagos Miestą

North Side

Kuriuo bus
duoda

Visi Lietuviai už

nes

Balandžio 7 dieną kiekvieno lietuvio balsas teeina už A. J. Cermaką

A. J. Cermako Lietuvių Centralis Komitetas Lietuvių Moter ų Komitetas

$29.00
$69.50
$78.50
$49.50

J. Spray 
. P. Waitches

A. J. Cermak ves Chicagos miesto reikalus žmonių 
naudai, prašalins pinigų aikvojimų, prašalins sukčius ir 
išnaudotojus, ir stopiai prižiūrėdamas visas išlaidas at
sieks taksų sumažinimo.

Chesnul, Pirmininkas
Vice-Pirmininkas

Jis sutvarkys policijų, apvalys miestų nuo galvažudžių 
ir duos geriems gyventojams pilnų apsaugų.

Jis prisidės prie pramones ir biznio atgaiyinimo Chi- 
cagoję.

W. B. JUČUS
/ BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgią produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Kaži- 
Velionis bai- 
ligh School, 
dabar lanke 

. Po trumpos

A. D. Kaulakis 
Klementas Kalainis 
Gęo. Lukas 
J. M. ’Mickeliunas 
A, J. Petkus 
J. Romąn 
V. M. Stulpinas 
Charles Stencil 
Paul Staškunas ; 
Geo. Sereikis 
Joseph T 
Atty. J.

Kučinskas atvažiuo 
ja iš Lietuvos

Mrs. Elena Nedvar 
Mrs. Mary Poška 
Mrs. Bemice Palionis 
Mrs. Barbara Pivarunas 
Mrs. Stella Rozenskas 
Mrs. Susan A Slakis 
Mrs. Anna Stankūnas 
Mrs. M. Telicien 
Mrs. Estelle Voight 
Mrs. Jenny Zymont

Charles Wirshels 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba į kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
Tel. Republic 795,0

Tarp Chicagos
Lietuvių

Savas Pas Sava 
\ c

— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. * 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

Traukinis suvažinėjo “tipril 
fool”

St. Stasiulio laido
• tuvės

F. MICKAS 
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

Mylintiems teisybę ir džiaug
smų bus gera proga .prisirašy
ti prie šios draugystės ta va
karų. Neužmirškite apsilankyti 
j Auditorija balandžio 12 d., 
■tai yra atvelykio dienų, 7 vai. 
vakaro, užtikrinu, kad busite 
patenkinti.

Bijūnėlis rengia naują 
siurprizą

sųšlavas, nori atsikratyti nuo “gangsterių0, nori pakelti 
Chicagos vardų pasaulio akyse, apsaugoti savo nuosavy
bes ir pataisyti biznį.

Kupiškėnai tebesior 
ganizuoja

Charles 
K. Jurgelionis 
Dr. S. Biežis 
Dr. Geo. I. Bložis 
K? čižaMskas 
Dr. T. Dundulis 
Adolph Garuckas 
Atty. Joseph Grigai 
G. W. Gudze
I. liekis
B. J. Jakaitis
J. Jankus
Atty. C. P. Kai

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Philco, Vieton 
Motors ar At-

$79.00

Jonas Kulis praneša iš Cle- 
velando, kad ir ten organizuo
jamas Kupiškėnų Kliubo sky
rius. Gener. organizaorius p. 
Kulis visų laikų važinėja po 
kolonijas kupiškėnus organi
zuojant. Teko girdėt, kad ban
ke Kliubas jau turi virš $300. 
Be to rankiojama knygos, ku
rios turės sudaryti pamatų bu
simam viešajam knygynui Ku
pišky, kurį žada įsteigti Ame
rikos Lietuvių Kupiškėnų Kliu
bas. Nekupiškėnas.

Artinantis Velykoms ir pava- 
i

sario saulėtoms dienelėms, žmo
nės pradeda ilgėtis šiltesnio oro 
ir pradėti ką nauja veikti, ypa
tingai jaunimas, mylintis pasi
linksminimus vieni kitiems kal
ba, kad pavasarį geriausia pra
dėti smarkiau veikti. Atsaky
mas labai lengvas, reikia su
rengti šokius.

Tuo tikslu Teįsybės Mylėto
jų Draugystė pradėjo pirmą 
žinksnj, rengiasi pavasario ba
liui, balandžio 12 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj didžiojoj 
svetainėje, km- visi suėję -tu
rės progos linksmai laiką pra
leisti.

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

Teisybės Mylėtojų Draugystės 
balius

gabalus,
50 gabalų, ir nusivežė, 

antrą dieną rado užmuš
im jų ' ir kitų dalių, be to

Per “Naujienų” patarnavi
mų atvažiuoja iš Lietuvos p. 
Jonas Kučinskas ir važiuoja, 
tiesiai pas p. A. Valantirių į 
Binghamton, N. Y. Laivas 
Bremen, kuriuo Kučinskas va
žiuoja, atplauks į New Yorkų 
balandžio 7 d. Apie Kučinsko 
atvykimų į Bihghamtonų pra
nešime vėliau.

2V .Laiv. Agentūra.

Jis pataisys Chicagos vardų, taip kad mes galėsime 
didžiuotis,; kad esame Chicagiečiais.

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

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Neklausykite visokių šmeižtų ir melų, kuriuos
• •* ♦ 

paskutinėj minutėj pradėta skleisti prieš A. J.
Cermaką laiškais ir žodžiu, idant sukėlus prieš

• ■ ■ L

jį tautinę ir tikybinę neapykantą. Tokiais pik
tais ir nepamatuotais šmeižtais kiekvienas doras 
ir protingas žmogus turi būti pasipiktinęs. Tokie 
šmeižtai parodo, kad tai skęstantis jų skleidėjas 
griebiasi šiaudo.

Taip baigė “balandžio dur
nių” žmogus, užsipylęs akis 
kad pats nematytų savo galo.

Reporteris.
Vienas detektyvas balandžio 

1 d. norėjo sustabdyti trauki
nį, nelaimei traukinis jį patį 
sumalė.

Apie 7 vai. vakaro minėtas 
detektyvas ėjo rankomis ske- 
teriodamas per 111 bulvarą. 
Matyt, buvo “linksmas” ir no
rėjo sulošti april fool. Pama
tęs atbėgant automobili, pra
dėjo rankomis sketeroti, bet 
automobilis pasuko, pralenkė ir 
prašvilpė to “fooPo” nekliudęs. 
Po to detektyvas nuėjo prie 
gelžkelio, nusivilko švarką ir 
padėjo ant trekių.

Pro šalį važiuojančio gatve- 
kario kondukturius detektyvų 
pamatęs pažino ir norėjo pa
imti į karą, bet nebespėjo; tuo 
momentu atbėgo greitasis pa- 
sažierinis traukinis, ir detekty-

Seredos rytų balandžio 7 
a. Stanislovas Stasiulis po

čios bus palaidotas šv 
miero kapinėse.
gė pradinę ir I 
Harisburg, III., 
De Paul Kolegijų 
ligos pasimirė sulaukęs 22 me 
tus.

P. Dalyvis “Naujienų” 75 nr. 
iš kovo 30 d., aprašydamas 
Prof. Biržiškai surengto vaka
ro kovo 28 d. tų dalį, kurių 
atliko North Side jaunuolių 
draugijėlė, Bijūnėlis, išreiškė 
pageidavimo, kad Bijūnėlis 
tankiau pasirodytų Chicagos 
publikai, ir kad lietuviai turė
tų daug daugiau girdėti apie 
Bijūnėlį, negu ligi šiol girdė
jo, bei matyti kur kas daž
niau.

Geras velijimas Bijūnėliui, 
bet reikia pridėti, kad Bijūnė
lis jau gana plačiai 
apie save girdėti ir tankiai pa
sirodo Chicagos lietuviams. 
Viena tik bėda, kad chicagie- 
čiai į Bijūnėlio parengimus ne 
labai skaitlingai lankosi, iš
skyrus northsidiečius, kurie ne 
tik savo Bijūnėlio, bet ir kitų 
parengimus visuomet skaitlin
gai lanko.

Vien tik šį sezonų Bijūnėlis 
vaidino du scenos vaizdelius. 
Pirmas vaidinimas įvyko gruo
džio 28 d., 1930 m. gražioj 
Crystal svetainėj šit veikalu 
“Gėlių Daržas” ,kurs buvo taip 
tinkamai suvaidintas, kaip ir 
Lietuvių Auditorijoj.

Antras vaidinimas buvo ko
vo 15 d. 1931 m. Meldažio sve
tainėj su veikalu “Musmirės”, 
kurs taip gi buvo tinkamai su
loštas. Bijūnėlis taip gi daly
vavo Chicagos Lietuvių S avit. 
Pašalpos Draugijos metiniame 
koncerte, kurs įvyko sausio 4 
d. 1931 m. Jei kitos draugijos 
butų Bijūnėlį kvietusios iš
pildyti programų, manau Bi
jūnėlis nebūtų atsisakęs.

Nors abudu Bijūnėlio paren
gimai buvo plačiai garsinti 
per laikraščius ir per radio, ta
čiau publikos neperdaugiausia 
atsilankė. Abu parengimai da
vė Bijūnėliui nuostolių.

Bijūnėlis trumpoj ateity, 
apie pabaigų balandžio mėn. 
ar- pradžių gegužės pasirodys 
su savo sezono užbaigimu, — 
koncertu ir tai bus didžiausias 
siurprizas, kokį Chicagos lie
tuviai yra kada matę. Bijū
nėlis taria širdingiausį ačių 
Dalyviui už jo patarimų chioa- 
giečiams daugiau ir skaitlin- 
giau lankyti į musų parengi
mus. Mes turėdami tokių ga
bių mokytojų p. Steponavičie
nę, užtikriname, kad savo už
duotį geriausiai atliksime.

Bijūnėlis,

, ......... . ••••......-■.'■. . ■■

vas ėmė traukiniui mosikuoti 
rankomis, kad sustotų. Deja, 
buvo pervelu, ir traukinis tuo 
momentu užvažiavo, sumalda
mas detektyvų į miltus. Kiti 
detektyvai atvažiavo su beske, 
surankiojo sumaltojo 
apie 
Dar 
tojo 
rado dar jo revolverį ir žvaigž

Pirmu syk Chicagos istorijoj vargingo ateivio sūnūs ir 
pats ateivis turi didžiausios progos patapti šio didelio 
miesto majoru. \ <

Savo darbais jis yra pilnai užsipelnęs tos garbės. Už 
jį stoja visi piliečiai be tautų skirtumo, ateiviai ir neatei- 
viai, kuriems tik rupi geras Chicagos’ vdrdas. Lietuviai 
,gal dauginus negu kiti džiaugias, kad artimos jiems tau
tos vyras, kurs gali juos atjausti ir suprasti, neužilgo 
pataps Chicagos vyriausių vedėju ir tvarkytoju. Nes nė
ra abejonės, kad Antanui J. Cermakui esant Chicagos 
majoru ateis nauja politikos gadynė lietuviams ir jie 
pradės daugiau reikšti vietinėje politikoje negu reiškė 
iki šiol, i

Chicaga išrinks Antanų J. Cermakų savo majoru — 
chicagiečiai nori apsivalyti, nori iššluoti politikos

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

VELYKI!
Jus galite įsigyti gerų radio 
už maža kainų ir galėsite 
klausytis gražius programus 

jūsų pačių. namuose.

Nauji gražus radios 
Brunsvvick, General 
water Kent vertės 
$150.00 po .........

Lengvus išmokėjimai,

LIETUVIŲ WCFL (970 kiloc.) 
RADIO PROGRAMAS, 

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

JOS. F. SUDRIK,Ine
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. 1Lt.
Telefonas Boulevard 4705 ir 8167

iii 'Smį. ui . /..•niYr.č ‘ ’ i,,i.in-fliYi n

Mrs. Elizabeth Šatkauskas, 
' ' s Pirmininkė

Mrs. Josephine Norkus, , 
Vice-Pirpi.

Mrs., Bertha Chesnul
Mrs. Grace A. Hammond
Mrs. Victorią Jurgelionis
Mrs. Margėret Kenutis
Mrs. Rose Mazilauskas s
Mrs. A. Nausėda v
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Snbscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
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Bntered as Second CIass Matter 
Marcb 7th. 1914. at the Posi Office 
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Trim* tnžnesiama -------- --------,t1 2.00
Dviem oHneriuma ntiii .w trenin lv50
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Trinu minesiami
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Orderiu kartu sn užsakymu.

- 88.00
4.00

BANKININKŲ SĄMOKSLAS PRIEŠ 
AUKŠTAS ALGAS

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Green ir 
aukšti tarnautojai federaliniame darbo departamėhte 
sako, kad stambieji Amerikos bankininkai padarę są
mokslą pravesti darbininkų algų nukapojfmą, taip kad 
algos nusmuktų ligi 1913 metų lygmalės. Bafikinihkai 
jau privertę keletą stambių pramones firmų numušti 
ąlgas savo darbininkams. Federalis darbo departamen
tas gavo pranešimus apie algų nukapojimus, per vieną 
mėnesi iki vasario 15 d., 228 įmonėse, kuriose dirba 
39,096 darbininkai.

Kuo yra iššaukta šita bankininkų kampanija?
Federalis darbo statistikos komisionierius, Ethel- 

bert Stewart, aiškina ją taip. Bankai davė dideles pa
skolas tuo laiku, kai buvo aukštos kainos. Dabar kai
nos yra žymiai nukritusios, taip kad, palyginant su 
1926 metais, dolerio perkamoji jėga dabar yra verta 

• $1.32. Bankams butų labai pelninga atsiimti paskolas 
doleriais, kurių vertė yra pakilusi. Bet kad dolerio per
kamoji jėga pasiliktų aukšta, reikia neleisti kilti kai
noms. Prekių kainos gi žymiai priklauso nuo darbinin
kų algų. Jeigu algos aukštos, tai ir kainos negali būt 
žemos. . '

Be valdžios pagelbos kovoti prieš tokius finansinio 
kapitalo užsimojimus yra sunku. Taigi dar kartą ma
tome, kaip svarbu darbininkams organizuotis politiko
je. Dar tik maža dalis darbininkų^ deja, tatai supranta.

SKILIMAS VOKIETIJOS FAŠISTUOSE

Vokietijos fašistai sukilo. Jų ginkluotieji “kovos 
būriai”, vadovaujami kap. Stennes, sukilo prieš vyriau
siąjį vadą Hitlerį, kaltindami jį “nacionalsocializmo” 
išdavimu.

Žinia apie šitą fašistų skilimą suteikė daug pasi
tenkinimo demokratijos šalininkams taip Vokietijoje, 
kaip ir kitose šalyse. Susipešę tarp savęs, “nacionalso
cialistai” darosi mažiau pavojingi respublikai; ir jeigu 
tos 
sės

dar turės. Bet kai nedarbas sumažės, tai tos kraštuti
nės partijos ims taip pat sparčiai smukti, kaip jos kad 
užaugo. Vokietijos demokratija, kaip dabar atrodo, sa
vo priešus nugalės. \

V ' ' - ■ - i . ‘
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ALKIS

žmogaus gyvenimui alkis daro 
nepaprastai dideles įtakas.— 
Kas yra alkis? — Alkis pa
sireiškia periodiškai 
kio pasėkos, 
Valgome? 
masb *—
— Cukrus ir alkis.

Al-
— Kodėl mes

Alkio mechianiz- 
Alkio kontrakcijos.,

nepa- 
gyve,-

alkio

nė- 
bei 
ne-

peštynės prasitęs ilgesni laikią, tai pavojus iš jų pu- 
visiškai išnyks.
Po rugsėjo rinkimų, pernai1 metais^ kada į reichsta- 

įejo 107 Hitlerio šalininkai, fašizmas Vokietijoje 
staiga pavirto didele politikos jėga. Krašto parlamen
te tik socialdemokratai, kurie turi 143 atstovus, pasi
liko stipresnė už juos partija. Be to, fašistus remia 
daugelyje klausimų nacionalistai, kurie turi apie ketu
rias dešimtis atstovų. Ir karts nuo karto eina su tais 
atžagareiviais išvien komunistai (septyniasdešimt su 
viršum atstovų), kurių neapykanta prieš demokratiją 
yra didesnė, negu prieš fašizmą. Tuo budu Vokietijos 
respublikoje susidarė rusti padėtis.

Tas kraštutines partijas iškėlė, kaip ant mielių, 
aštrus ekonominis krizis Vokietijoje — nedarbas ir 
masių skurdas. Kaip fašistų, taip ir komunistų sekėjai 
tai — desperacijos apimti žmonės, kurie vadovaujasi 
ne pi’otu, bet jausmais. Kad jų ūpas nepultų, jų vadai 
turi kasdien sugalvoti kokius nors triukšmingus “žy- 
gius”: demonstracijas, muštynes viešuose mitinguose, 
susirėmimus su policija ir t. t. Šitokio “veikimo” per 
pastarąjį pusmetį Vokietijoje buvo daug. Laikraščiai 
kasdien rašė apie kruvinas riaušes Vokietijos miestuo
se, dalyvaujant tai fašistams, tai Jkomunistams, tai 
abejiems kartu.

Bet demokratijos laimei, stambiausios vokiečiu 
valstybės — Prūsų — policija yra vidaus reikalų mi- 
nisterio socialdemokrato Severingo* rankose ir visiškai 
ištikima respublikai. Todėl fašistiški ir komunistiški 
riaušininkai sugebėjo padaryti. tiktai 'daug triukšmo, 
bet valdžios nenugąsdiUo. Galiausiai, ir patiems triukš
madariams ėmė jų “veikimas”, nusibosti, fašistai nuta
rė išeiti iš j 
taktiką pakeitė į ,, n H ...
bar patys karŠčiausieji Hitlerio pasekėjai, matyt, 
taip yra nusivylęi bergždžia savo vado > taktika, kad jie 
daugiau nebenori jo klaušyti. Prasidėjo partijos irimas.

Kol ekonominis krizis Vokietijoje tęsis, fašistai ir 
komunistai

alkio sen- 
užeina ir praeina, 
ir su kitais aukŠ- 
gyvunais.
žmones turi labai

Alkis įvairiose, savo formose 
yra vienas paprasčiausių ir 
svarbiausių patyrimų. Jokis gy
vas organizmas nėra nuo jo 
liuosas. Vargu butų galima su
rasti bent vieną žmogų, kuris 
nebūtų jautęs alkio kančių. Tos 
kančios dažnai nustato žmonių 
elgesį. Ar kiti gyvūnai, išėmus 
žmogų, jaučia alkio kančias, 
apie tai galima tik spėti. Bet 
žmogaus gyvenimui alkis daro 
gal didžiausios įtakos. Tiesa, 
negalima žiūrėti pro pirštus ir 
į lytinį patraukimą. Tačiau nuo 
seksualio arba lytinio patrau
kimo žmogus yra liuosas kū
dikystėj. Senatvei besiartinant 
tas patraukimas pradeda silp
nėti. Visai kitoks reikalas yra 
su alkiu: nuo jo žmogus 
siliuosuoja, per visą savo 
nimą.

Nežiūrint į tai, kad
sensacija yra labai paprastas 
reiškinys, vienok jo prigimtis 
dar nėra tikrai žinoma. Sunku 
yra atpasakoti net musų asme
ninius patyrimus, — kaip mes 
jaučiamės alkani būdami. Jeigu 
mes sakome, kad mes jaučia
me pilve tuštumą, tai tuo vi
sai dar neapibudiname tikrojo 
jautimo. Mes tik pasakome, jog 
musų pilvas yra tuščias. Alkio 
sensacija butų galima ^apibu^ 
dinti kaipo skaudantį epigas- 
trišką (antpilvinį) slėgimą. Ta
čiau ir tas apibudinimas nėra 
visai tikslus.

Viena įdomiausių alkio savy
bių yr-a ta, kad jis pasireiš
kia periodiškai. Periodiškumas 
pasilieka net ir tame- atvėjyj, 
kuomet žmogus nevalgo per ke
lias dienas, Tai reiškia, kad 
badaujantis žmogus jaučia al
kį ne visą laiką, 
sacija pas jį 
Panašiai yra 
tesnės rųšies 

Normališki
išalkti, kad jausti alkio kan
čias. Vienok mažesniame ar di- 
dfesniame laipsny j tas kančias 
jaučia kiekvienas alkanas žmo
gus. Dažnai alkani žmonės jau
čia kokį tai sudribimą, silpnu
mą. Kai kuriuose atsitikimuo
se jaučiama galvos skaudėji
mas,. nervingumas ir neramu
mas. Yra žmonių, kurie nuo al
kio apalpsta. Bet tai dažniau- 
šia pasireiškia pas silpnus žmo* 
nes.

Kodėl mes valgome, kai jau
čiame alkį? Paprasčiausias at
sakymas yra tas, kad mes ži
nome, jog maistas pašalina al
kio sensaciją. Bet kokiu budu 
mes tai patyrėme ? Ką tik. gi
męs kūdikis nežino, kad mais
tas gali pašalinti alkio sensa
ciją, nes Jis savo pilvuke nie
kuomet neturėjo maišto/ Kas 
Verčia ką tik gimusį kūdikį im
ti maistą ? Ar tai yra įgimtas 
refleksas, (instinktas) ? Atrodo, 
kad taip. Kūdikis viską kiša į 

s burną. Tai, kas j am patinka, 
jis nurija. Laikui bėgant jis su
žino, jog nurydamas maistą jis 

eme jų . naMivvou. j.’ aoiovai uuya* pašalina nemalonią alkio šen-
parlamentoj. Praėjus W 'v,-; 1;
■eite ir nutarę grįžti atgal j reichstagą. Da- 'Del tikrosios alkio sensaci- 

.fi. • . .-u l... ... . jos priežasties' /dįr' tebeveda
ma ginčai. Tąs klausimas dar 
nėra galutinai įšspyęstas. Pav 
garsėjęs Chicagos universiteto 
fiziologas, profesorius Anton J.

Apie Įvairius Dalykus :
. " 'A ' :

kad alkis yra periferalio pa
dėjimo. Pagal tą teoriją, alkio 
sensacija gimsta pilvuke, že- 
mutinėj koserės dalyj Ir mažo
se žarnose. Kiti tyrinėtojai 
tvirtina, jog alkio centras raiv 
dasi musų smagenyse. Esą mai
sto trukumas kraujyj duoda ži
noti tam centrui, kuris ir pa
gimdo alkio sensaciją. Tačiau 
eksperimentai rodo, jog alkio 
sensacija gali pasireikšti ir ta
me atvėjyj, kuomet pilvas 
ra visai tuščias ir kraujui 
kūno audiniams maisto dar 
trūksta.

Iš kitos puses, eksperimen
tai rodo, kad alkio sensacija 
pasireiškia kaip tik tuo laiku, 
kai ritmiškai pradeda tranky
tis pilvukas. Tas pilvuko trau
kimąsi nepasiliauja tol, kol ne
gaunama kpkio nors maisto. Di
delis susijaudinimas ir tam tik-’ 
ri vaistai taip pat sulaiko pil
vuko besitraukimą. Tas pilvuko 
bęsitra ūkimas, sako prof. Carl- 
son, ir pagimdo alkį. Tas sam
protavimas juo labiau atrodo 
teisingas, kad alkį galima iš
šaukti ir dirbtiniu budu: tam 
tikromis priemonėmis priver
čiant pilvuką ritmiškai tranky
tis. •

Dėliai to, kad pilvukas tik
rai traukosi, nėra jokių abe
jonių. Tatai galima patirti ke
liais budais. Galima stebėti gy
vūno pilvuko veikimą pro fis
tulą (praplautą skylę). Tačiau 
pastaruoju laiku tokiam stebė
jimui daugiausia yra naudoja
mi X-spinduliai' arba specialis 
■prietaisas, kuris rekorduoja pil
vuko judėjimą.

Pas normališką žmogų alkio 
jkontrakcija (pilvuko susitrau
kimas) tęsiasi vidutiniškai apie 
<30. sekundų. Tos kontrakcijos 
^lepasiliauja per 30 ar 4lj> minu
tes. Paskui įvyksta • pertrauka, 
buri tęsiasi nuo *30 iki 150 mi
nučių. Per tą ląiką pilvuko be
sitraukimas pasiliauja. Pas kū
dikius tos pertraukos yra trum
pesnės. Taip pat reikia paste
bėti, jog juo ilgiau žmogus ba
dauja, tuo trumpesnės darosi 
tos pertraukos. Kitaip sakant, 
pas žmogų, kuris kelias dienas 
nieko nevalgo, alkio kontrak- 
cijos beveik visiškai nepasiliau
ja. \ !

, Kaip žinia, laike miego šir
dis lėčiau plaka ir kitų kūno 
organų veikimas sumažėja. Vi
sai natūralu butų laukti, kad 
tas pat atsitinka ir su pilvu
ku. Bet tikrumoj taip nėra. 
'Laike miego pilvuko veikimas 
ne tik nesumažėja, bet f akli
nai jis padidėja. Tai rodo, jog 
pilvas iki tam tikro laipsnio 
yra nepriklausoipas nuo kitų 
kūno organų ir veikia savaran
kiškai.

Didelis susijaudinimas laiki
nai sustabdo alkio kontrak- 
cijas. Didelis susidomėjimais 
kuo nors, skaitymas ir galvok 
j imas nenumalšina alkį. Mano
ma, kad žmogus labiau jaučia 
alkį, kuomet Jis mato arba už
uodžia maistą. Vienok eksperi
mentai rodo, kad tai nei kiek 
nepadidina alkio kontrakcijas; 
žmogus paprastai pradeda jau
stis alkanas apie tą laiką, kuėT 
met jis yra pratęs valgyti.

Vienas daiktas, kuris daro 
didęlčs įtakos alkiui, yra cuk
rus. Juo mažiau kraujyj tėra 
cukraus, twp labiau mes jau* J> i i t J • vI f • i : < 11' • i V.

l't <*• ■

politiškai neišlavintose msėse piitarėj^ĮeKelscm,. raitosi tos wmow&,

/ Alkio kančios nepasiliauju 
per visą badavimo laiką iki pat 

^mirties. Manymas, ■ kad po ke
lių, dienų badavimo alkis pra
nyksta, yra klaidingas. Daž- 

M bWajaxxčm. Jmo-

.u--------------- 4 -fa-

Kai Motina Mirė

KAINA TIK 25 CENTAI

kitur’ darbo

Ik

AMERIKOS
PILIETIS

Gyvulių “bylos” vi 
duramžiu laikais

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1739 So
3255 So.* fJalstcd St., John J. Zhlp, ,4559
3327 So. Halstcd St. arba prie bite nario Lietuvių Agentų Susivienijimo

Onutė jau dirbti! 
Jau ir jinai motina... 

bet tėvas, jos

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

’gųm . įvyksta
kįinų, ,:kuH^''UįisWbia
timą: Alkio* me&tti^as" 
kalauja,- kad žmoguą turėtų ne 
tik sveiką skiltį, beį ir norma- 
liškas arba bent maždaug not-Į 
malfškas. smagenys.'

motiną, atsi 
rendą ir su

[Acmc-P. d A. Photo]

PAUL F. KASSAY 
Goodyear-Zeppelin korporacij os 
Akrone, Ohio, fabriko mecha
nikas, kuris buvo areštuotas, 
kaltinamas bandymu sunaikin
ti baigiąmą statyti ten Jungt. 
Valstybių dirižablį. Kassay 
esąs komunistas, buvęs Austri
jos-Vengrijos laivyno oficięras.

— Aš vedęs...
Už poros savaičių mirė Onu 

tės motina, 
negali 
Tikra motina 
kūdikio tėvas jau ir darbo j ai į 
neturį... Geda šitokioj padėty 
dirbti. Gėda dirbti, bet ne gė
da badauti. Ne kokia čia ge
da merginai be tėvų, be užta
rytojų;.. ■ \ -

l Onutė skąusmUose ligoninė j i 
gulėdama verkia ir savo; liki
mą keikia, o formanas nė ži-< 
note jos nežino, ir- nenori ži
noti.' ■ < ■ ' ■ ■; • - .. Į

Už poros dienų mirė antra 
motina. Jauna, graži ir vilčių 
kupina moteris. Ligoninės ra
porte pažymėta: saužudystė. 
Formano sąžinėje jokių dėmių 
nepasiliko. — Miat.

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

Prancūzų teisininkas Bart 
išleido labai įdomią knygą to
kia antrašte: “Gyvulių bylos 
ir persekiojimai”.

Kaip yra žinoma, viduram
žių laikais gyvuliai buvo labai 
dažnai /teisiami. Gyvulių “bylų” 
buvo daugybė.

Tik XVI amžiuje garsus į- 
statymų žinovas šassane pra
dėjo įrodinėti, kad gyvulius ne
galima teisti. Esą šios gyvos 
būtybės negalinčios įrodinėti 
teisme savo nekaltumą. Galų 
gale Šanssane nuomonė laimė
jo. Gyvulių “bylos” pasibaigė.

Bart savo knygoje mini la
bai įdomias gyvulių “bylas” ir 
teismų sprendimus.

Arrase buvo nuteistas pa
karti bulius už tai, kad suba
dąs ragais savo šeimininką. 
Teismas savo sprendime sako, 
kad buliaus pakorimas turįs 
būti perspėjimų ir kitiems “blo
gos valios gyvuliams”.

XII-me amžiuje, šampane] 
atsirado labai daug vikšrų. Vy
nuogynų savininkai atsidūrė 
didžiausio pavojaus akivaizdo
je. Jie padavė Trua miesto tri- 
bunolan skundą ant vikšrų.

Tribunolas paskelbė savo 
sprendimą, kuriuo “prašė” vik
šrus “prašalinti” dešimties die
nų laikotarpy. Vikšrams neiš- 
pildžius teismo reikalavimo,' jie 
turėjo būti laikomi- “amžiams 
prakeiktais” ir atskirtais nuo 
katalikų bažnyčios.

Iki šiųl nežinoma, ar vikŠ- 
i rai nusilenkė teismo sprendi
mui. i

šiek tiek anksčiau Oteno aT- 
ky vyskupas turėjo svarstyti 
bylą, kurioje žiurkės buvo kal
tinamos maisto vogimu. Kalti
namosios buvo iššauktos teis

man, bet parodė didelį dvasiš
ko teismo negerbimą. Jos teis
man neatvyko, žiurkėms grėsė 
atskyrimas nuo katalikų baž
nyčios. Bet atsirado žiurkių 
gynėjas. Jis pareiškė, kad žiur
kės tur būt, neatvykusios teis
man ne dėl savo kaltės. Gynė
jo manymu, bedieviški miesto 
katinai iškrėtę teismui šposą. 
Sužinoję apie žiurkių iššauki
mą teisman, katinai pastoję 
žiurkėms kelią ir visas jas iš- 
gaudę ir suėdę. Esą Trua mie
sto katinai jau seniai pasižy
mėję kaipo dideli šposininkai.

Neaiškiai situacijai esant 
byla buvo atidėta ir jokio 
sprendimo nebuvo padaryta.

Tačiau įdomiausia byla rei
kia laikyti Arkašono miesto 
gaidžio bylą. Gaidys buvo kal
tinamas meiliškais santykiais 
...su velniu. įrodymas buvo 
rimtas ir neužginčijamas. Gai
dys padėjo kiaušinį.

Gaidys buvo nuteistas mirti 
ant laužo. (“L. ž.”>

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Siųskite money orderį arba krasos 
ženklelius.

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

Bulius nuteistas pakarti. — 
Vikšriai “atskirti nuo bažny 
čios”. —- žiurkių teisnuas. — 
Gaidžio “meiliškas romanas’ 
su velniu.

Onutė motina silpna, nuola
tos sargalioja. Tėvas miręs, sa
ko, užmuštas dirbtuvėje ir se
ifai palaidotas. Motina vis mo
tina — kas-gi ja dabar besi
rūpins, jei ne Onutė? Ir Onu
tė dirba muilo fabrike už ma
žą algelę. Vis tik jiedvi šiaip 
taip praminta. Motina vis mo
tina. Kad kartais ir subara, 
be,t Onutė ją maitina.

Onutės rankos suskirdusios, 
veidas spuoguotas, bet šiaip ji
nai gražiai nuaugusi. Aukšta, 
plona ir tiesi. Tokia kokios 
amerikoniškas skonis rcikalau- 
ja. Gražuolė.

Sumažėjo darbas. Daug dar
bininkų atleista. Onutė palieta. 
Formanas jau senai ją kalbino 
“ant pietų”, “į ted®ą” ir . kito
kiais žodžiais. Onutė visuomet 
turėjo vieną ir tą patį atsaky
mą: motina manęs laukia, ne
galiu, neturiu laiko, motina iš 
lovos neatsikelia...

Dabar formanas drąsesnis. 
Jisai Onutei aiškiai pasakė:

— Aš tave palikau, 0 tu vis 
nosį aukštyn rieti. Jei nenori 
su manim draugauti, tai žino
kis: rytoj galėsi 
ieškoti...

Onutė atsiminė 
minė neužmokėtą 
tiko, pasidavė. Del motinos ji
nai galėtų viską padaryti. Kad 
tik motina nežinotų./.

Praėjo vieni metai. Motina 
eina silpnyn, jau tikras ligo
nis, jau ir . daktarai atsisak-ė. 
Giltinė jau čia pat. O Onutė 
dabar gauna geresnę algą, bet 
ir jinai jau serga nerimauja, 
Savo formanui jinai vakar aiš
kiai pasakė:

— Ką tamistą manai daryt? 
Aš jau motina... Apsivesfciva...

Formanas susiraukė ir atkir-

Butina ir labai pagcl- 
binga knygęlč tiems, ku
rie nori tapti šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie Smimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

alstcd St., V. M. Stulpi 
. Pauliną St., P. P. Bal

Padėtiš gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti: kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu uavo viengenčių.

Didžiausia Ekskursija
IŠVYKS IŠ NEW YORKO

Gegužio 15 
Laivu United States

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

SGANDINAV1AN-AMERICAN LINE
LIETUVOS'PĄŠTV . VALDYBOS <KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 NothvLa Saite Street, CHICAGO, ILL.
248 Washington St., Boston, Mass.-— 27 Whitehall St., New York, N. Y.

, Ši Ekskursija yrp. Autorizuota Visų Lietuvių Agentų.
Chicagoje kreipkitės ptic: “Naujienos1 
nas, 
turis,



ana! 0257

Ofiso

Graboriai
o piet.

Lietuvės Akušerės

Advokatai9252

G r abortai

Akių Gydytojai

Paskutinis vadų įspėjimas

CHICAGO. ILL 8 vakare

Lietuviai Gydytojai

Td. Republic 972}

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

prie 
duodu 
electric

mag-

viso teis- 
be miego

Vidikas- 
Lulevičienė

Valandos
Ntdėliomi* ir Iventad

Leo Brothers nuteis 
tas 14 metų kalėti

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

J, P. VVAITCHES 
Lietuvis Advokatas

bet gln- 
pasmerke- 
augo, kol 
kurs rei- 

bet po 27

žmonių 
keturių 
vienas
40 m.,

Phone Canal 2118 
Valandos

tačiau
ligi parolės, jei tokia

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Pereitų 
užmuštų- 
yra ’ Jake 

iš 1631

namų Pull 637

pažįstami cs^t nuo

vardų PATRICK F. 
Demokratų kandidato, 

18-to

Bancevičius priima iššaukimą

18-to Wardo Balsiio 
tojai Pageidauja 
Naujos Adminis

tracijos

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

CHKAGOS 
ŽINIOS

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Šiaudiniai balsavimai 
už Cermaką

VALANDOS: 
nuo 
nuo

$0.00 ui dant
_________________$80.00 ir 
Traukimai ko iii aušino

Pbone Armitfge 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Aveniu 

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

Nedalioj pagal sutarti

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevjard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
’ r ' I

Cicero 3724

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1900 So. Halsted S t- 

Rezidencija: 
4193 Archer Aut. 

Valandos
Phone Lafayette 0098

Musų patarnavimai lai* 
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš 
laidų užlaikymui *ky

J. Luievičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir. 
miestelių dalyse. Mo-

Leo V. Brothers, St. Louis 
gengsteris, rastas kaltai Lingle 
nužudyme ir naktį į pereitų 
šeštadienį pasmerktas 14 metų 
kalėjimo.

Simon M. Skudas 
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai.

718 W. 18 St.
Tel. Rąpsevelt 7532 

CHICAGO, ILL.

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

2400 W. Madison St.
7al.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Merchandise Mart šeštadienį 
sulaikytas iš New Yorko slap
tas siuntinys, vertės $55,000, 
adresuotas kokiam tai Frank 
Cohen. Siuntinyje rasta dau
gybė narkotikų, morfijaus, 
opiumo ir kt. Patirta, kad siun
tinys^ buvo siųstas Capone nar
kotikų biznio reikalams. Vie
nas Capone narkotikų agentas 
nušautas pačių caponistų perei
tų trečiadienį, ' spėjama, kad 
neišduotų siuntinio paslapčių. 
Suimta keli gengsteriai.

v. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
TeL Central 68U0 VaL 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tek Prospect 8525

Tribūne vėl padare šiaudi
nius balsavimus North ir West 
side. Jš gautų balsų išėjo taip: 
už Cermak 63,95 nuošimčiai, 
už Tampsonų 36,05 
Atskirai g 
22 vietose 
61,26, už 
West Side 
Cermaką 
Thompsona 34,74 nuoš. Balsa
vimai buvo padaryti ant gatvių 
kampų.

X-Ray

Ofisai ir Laboratorija: 
netoli Morgan S t.

12 pietų ir 
6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

3307 Auburn Avė.
CHICAGO ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 W6st 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki

Nedaliomis nuo 10 iki 12

Pėtnyčioj šioj vietoj tilpo Kari 
Andrew iššaukimas lietuvių ris- 
tikams. Tų iššaukimų priima 
“dzūkas” Bancevičius. Jis sa
ko, jog dar niekuomet jis ne-

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

222] Wesl 22nd St 
Arti Leavitt St

f eletomu Canal 1552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nuliūdę liekame..

Vyras ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
4139.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SOCIALISTAS
Žvajras-kreivas akis jšgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S, Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Vakar dienų teisėjas Frank 
Padden išteisino ir atleido Al 
Capone, kurį valstija buvo ap
kaltinus pasiremdama valkata
vimo įstatymu. Dabai’ Chicagos 
“pirmasis pilietis” vėl galvoja 
savo biznio šaltinius sutvarkyti. 
Capone planuoja su pagalba 
savo sėbrų pravesti Springfiel- 
de specialų įstatymų, kuriuo 
butų leista s ir apsaugota šunų 
lenktynių biznis. Prieš keturis 
metus Capone buvo davęs 
Thompsono rinkimų kampani
jai $25,000, ir už tai per ketu
ris metus varė šunų lenktynių 
biznį, kurs davė Cąponei pelpo 
po $2,000,000 per metus. Da
bar esąs sudarytas $100,000 
fondas, iš kurio ir semiamos lė
šos Capone įstatymui pravesti.

A. L Davidonis, M. D. 
1910 So. Michigan Avęnue 

Tel. Kenwood 5102
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai flUt 
nuo 6 j iki 8 valandai vakare 

apart iventadiėnio ir ketvirtadienio.

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, netvuotumo, skaudamą 
akių karštį, - nuima kataraktą.- atitaiso 
trumparegystę ir toliregystg. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elęktra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj ūpo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU*NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių Kainos pigiau kaįp kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Bonlevard 7589

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy S3 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Undertaking Co.
P. B. Hadlcy Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Tel Canal 3161,

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* k 
nuo 6 iki 9 valandas vakare

DR. G. L. MADGE
' DANTISTAS 

4930 W. 13th Sr. Tel. Cicero 49 
>a*ų

Pareelianp VUlinvąl 
Auksinęs Crown» - 
Bridže 
PJalBS

Tas faktas, kad trys atskiri 
balotai bus vartojami busian
čiuose Miesto Rinkimuose atei
nantį antradienį, balandžio 7 
d. ir kad yra stoka sempelinių 
balotų, paakstino 18-to Wardo 
Demokratų vadus paskelbti pa
skutinės minutės patarimus 
kasdien didėjančioms eilėms 
CERMAK-RYAN rėmėjų.

Municipaliai ir Teisėjų balo
tai gali būti pažymėti kryže
liu (X) skritulėlyje prieš žodį 
DEMOCRATIC.

Aldermanų (non-partisan) 
balotas, tečiaus, turės vardus 
dviejų kandidatų, šiame balote 
kryželis (X) turi būti padėtas 
prieš 
RYAN 
remiamo p. (Jernrti 
Wardo Aldermanus

Cermak-Ryan rėmėjai tikisi 
milžiniškos jų pergalės, šis 
optimistinis nusistatymas yra 
delei stipresnio rėmimo įvairių 
Lietuvių organizacijų ir nau
jai suorganizuoto Lietuvių De
mokratų ’Kliubo.

P-as Ryan ypač nori širdin
gai padėkuoti “Naujienų” skai
tytojams už jo veik kaip vienu 
balsu indorsavima.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4611 So. Ashland Ąoe.
Tel. Boulevard 2800

Ligi velykų šeštadienio Cook 
county automobiliai jau spėja 
užmušti 300 
penktadienio 
jų skaičiuj 
Waskiewįcz, 
Gerard st.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse knopigiansią. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero. III.
Tel. Cicero 5927

Pbone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 r 
Rezidencija 6640 So. Mapleuiood A

Telefonas Republic 7868

vėltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

' JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai t YARDS.,1741 jt 1742 /

» Ofisas vidurmiestyp 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W, Wa»bingion St. 

Cot. VVasbington and Clark Su 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

nuošimčiai, 
auta taip: Northside 

gauta .už Cermaką 
Thompson^ 38,74; 

43 viet.ose gauta už 
65,26 nuoš., už

DR. J. J. KOWĄRSKAS 
gydytojas ir Chirurgas 

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

Hez 2359 S Leaiiitt St Canal 2330 
Ofiso valands 2 iRi 4. 7 iki 0 y 

Nedėlioj pagal f u tart)

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden} 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

bĮamic 8-9 ryte. Tel. Republic 96QQ

DR. CHARLES SEGĄL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
*4729 South Ashland Ava.. 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

M°“*WWn>o£’ “OT 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
yal po pietų ir nuo 7 jki $:30 Tai* 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12-v. diena

< Pbone Midvvay 2880

Pirmas atsitikimas Chicagos 
istori|ąjM kaitą, gengsteris 

nubaustas

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ: ir NAKTĮ ( 
Mes visuomet teikiame šuidiiigų, sijnphtiiigų ir raniD- 
patarnaVimų, kuomet j išbyra labiausiai rbikalingasį?

Phone Bonlevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marsball Prug stote, artįi 47 St.

ADELĖ LEVONAJTĖ

Persiskyrė, su šiuo pasauliu ba- « 
landžio 3 dieną. 6:55 valandą 
vakare. 1931 m., sulaukus 15 
metų amžiaus, gimus spalio 2 d., 
1915. Chicago. III.

Paliko dideliame nuliūdime ’ tuo- ‘ 
tiną Emiliją, po ’ tėvais Kiršins- 
kaitė. tėvą Andriejų, du brolius 
— Povilą ir Alfonsą, cioces, dė
des ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 12312 
So. Peoria $t. West Pullman- 
Calumet Park.

Laidotuvės įvyks utarninkc. 
balandžio 7 dieną. 8 vai. -ryte iš 
namų į Šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a.. a. Adelės Levt^naitčs 
giminės, draugai ir pažįsjtąmr ke^at į. 
nuoširdžiai kviečiami / dilyvąutiy 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Tėvai, Broliai ir Giminės.
« * e ." ’ f * e ’ * r *

Laidotuvėse patarnauja grabo- ' 
tius Eudei|ds. Tel.‘Yards 1741.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Pr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMĘTR1S7

Praktikuoja virš 20 tų.
® Ashland Avė.

.■ ‘47 St.
Tet Bouleyard 6487

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 vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

. Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utam. Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle—Paų. Ser. ir Pelnyčio* <ak

Phone 
Hemlock

Patarnaują 
gimdymo, 
massage, 
creatment 
netic blankets i 
t t. Moterims i 
merginom patari 
mai dovanai.

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3421 South Halsted St.
Valandos: ųuo 10 ilki 2 po pietų 

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

dijo, kad tai buvęs 
thers.

Jury išbuvę 4aįke 
mo per 76 valandas 
ir poilsio. Jiems buvo pastaty
tų sąlyga tol neišeiti iš kame
ros, kol neišneš -tokio ar kito
kio sprendimo. Jš pėdžių jury 
dauguma buvę už Brothers iš
teisinimą. Sęptyni prieš 5 bal
savę už išteisinimą, 
čams toliau einant, 
jų skaičius palengva 
pasiliko tik vienas, 
kalavo išteisinimo, 
valandų karštų debatų ir dide
lio nuovargio ir tas prisidėjo 
prie daugumos ir tik tokiu bil
du prieita prie vienbalsio nu- 
balsavimo, kad Brothers yra 
kaltas Lingio, Tribūne reporte
rio, nužudyme, ir už tai. jam 
paskirta lengviausia bausmė, 
14 metų kalėti.

L G ŪG IS
ADVOKATAS

MIESTp OFISAS
N. Dearborn St„ Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

•1 Pullman 5950
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti

Telefonas Bonlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46cb St. Chicago. III.

Teismas Įvyko su .grand jury 
teisėjo Sabath kameroj. Byla 
buvo labai sunki ir paini. As
tuoni liudininkai prisiekdami 
liudijo ipatę ir pažinę Brothers 
bėgant iš užmušimo vietos 
Randolph -tunelyje, bet atsira
do kiti 7 liudininkai, |<urie liu- 

Bro-

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

Tel. Lafayette 4146

Tel. Yąrds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS ARIU SPECIALISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 

valandos nuo i iki 3 po i 
n no 6 iki 8 vai vakare 
Rez. Tel. Kenwood 5107

Įvairus Gydytojai___
(Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 ir Blue Island 'e.

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

Re*. Phone Fairfax 6353

Paul M. Adomaitis
< , Advokatas 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 2414 

One North La Šalie
One North La Šalie St.

f (Cor. Li SaUe and Madison Sti.) 
Ofiso Tel State 2704: *4413 ;

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

KOSTANCIJA GAISRIENĖ

po tėvais Baroniukč

• Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 3 dieną, 4 valandą po 
pietų 1931 m., sulaukus apie 52 
metų ąmžiaus, gimus Lietuvoj, Su
valkų red., Bartininkų parap. 
Amerikoj išgyveno 37 m. Paliko 
dideliame nulįudime vyrą Juoza
pą ir gimines. \

Kūnas pašarvotas, randasi fyją- 
salskio koplyčioj.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
balandžio 6 dieną, 1 vai.'po pietų 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Kostancijos Gaisrie- 
oės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvaus 
ti laidotuvėse ir, sūteiktiį^jaj pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini-

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

193 1 m., sulaukęs 22 metų amžiaus, gimęs Pittsburgh, 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 Stasįulį ir Klętpcn" 
są, ir tetą Oną Usauckiųs, dėduką Tamošių Butrimavičių ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 330,0 S. Union Avė. Laidotuvės įvyks 
tręčiadienį. balandžio 8 dieną, 8 vai. ryto iš namų į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kap*ncs-

Visi a. a. Stanislovo Stasiul'io giminės, draųga 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna 
vimą ir ątsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

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

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tęl. Ęlvd. 4139-

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau 
J“ Bėriau ir pigiau 
negu k*1’ totlel. kad 

a priklausau prie gra 
, f bų išdirbystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

■ ..................................... ' - ............................ -----------------------------------------------------------------------------— .A-

išsigando nei vieno ^‘za'granič- 
no” ristiko. Nesibijęs jis nei 
latvių ristiko Andrew. Su juo 
jis sutinkąs persitikrinti bile 
kada ir bile vietoj.

Tuo pačiu laiku “dzūkas” da- į 
ro iššaukimą iš dsąvo pusės/ Se-' 
karną penktadienį, balandžio 10 
d., Universal Atletikos Kliųbe 
jis yra pasirengęs ristis su tri
mis lietuvių ristika'is. Per vieną 
valandą jis žada į>aguldyti Louis* 
Mingclą, Adoma Widzes ir dar 
vieną ristiką, kuris yra atvykęs 
iš rytinių valstijų. Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
-4631 South Ashland Avenue 

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

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

' Ofiso Tel Victory 689t 
Rez Tel Dreyel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visu chroniškų ligų 

Ofisas'- 3102 So. „Halsted St. Chicag< 
arti 3 1 tb Street 

po pietų. 7—8 vak 
12 diena

Šiemet užmušta jau 300 
žmonių

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
> Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Nors Brothers gynėjai hio 
šias tuojau pat paduoti petici 
ją į aukštesnę teismą 
sako, 
Brothers butų suteikta, jis vis 
tik turės sėdėti 8 metus ir 3 
mėnesius.

Byla buvo karšta ir įspūdin
ga. čia buvo tikras susirėmi
mas dviejų galybių: Chicago 
Tribūne bosų su Chicago geng- 
lando galybėmis, ir tik ačiū 
•tam, kad prosekutorių užpaka
ly buvo tokios pajėgos, pavyko 
šiaip ar taip pirmą kartą Chi- 
rcagęj pasmerkti vieną iš orga
nizuotos gengsterių gaujos.

Lingle užmušimo priežasties 
tačiau niekas nesužinojo, ir 
matyt niekuomet nesužinos. 
Capone, -visų tų tamsių įvykių 
genijus, vėl sau laisvas ir to
liau savo požemių praktiką va
rys. Tuip kad Brothers pasmer
kimas dar toli gražu nėra 
genglando pergalė.

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofįso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Residencr Pbone Hemlock 7691

Lietuviai Gydytojai___
/?•* 6600 South Artestap Atun^ 

Pbone Prospect- 6659 
Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Rezidencija Tel Midway 5512 b 
Wilmett» 195 

Ratoh C. CuplerMD.
? CHIRURGAS

Oakley ir 24 St TeL Canal 1712-0241 
Valando*: Pa n e dėl i a is ir Ketvergei* 

3 iki 8 vai vak., Utarninkai* ir 
Petnvčiomi* 1 iki 4 v.SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvys Gydytojas 

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai: _
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Oflao .telefoną* dirgini* 0030 
Bez. Tel Van Baren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valando* 11 ryta Ud 1 po pietų, 2 iJd 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NedSHom nuo 10 iki 12 <lie- 

aų. Namų ofisą* North Bid* 
3413 Franklin Blvd.

Valandoo 8:80 iki 9:30 vakaro

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
' DYKAI DEL ŠERMENlį

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS -

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy* 
rų, moterų ir vaikų pagaj naujausius 
metodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus.

1025 W. I3th St.
Valandos: nuo 10

nuo
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Extra Cicero!
Organi zuo ja si u vejus

Cloak and Dressmakcts 
Joint Board, priklausanti In
ternational Garment Workers 
Unijai ir surišta su American 
Federation of Labor, ėmėsi 
darbo suorganizuoti konfrakti- 
nių dirbtuvių (contracting 
shops) darbininkus. Ypatin
gos patsangos dedamos suor- 

•ganizuoti darbininkus, dirban
čius rezidencinio distrikto 
dirbtuvėse.

Žymiausia ploščių industri
ja randasi didmiesty (loop). 
Ten dirbanti darbininkai nau
dojasi unijos sųlygomis, turi 
40 valandų darbo savaitę ir 
pragyvenimo algas. Tuo tar
pu darbininkai, kurie dirba 
kontraktine.4e dirbtuvėse, vis 
dar tebedirba sunkiose sųly* 
gose; jie dirba nuo ankstyvo 
ryto iki vakarui, dirba šešta
dienius ir šventadienius ir už 
72 valandų darbo savaitę už
dirba vos ligi 
vaitėje.

Cloak and

$25 ir $30 sa-

Drcssmakers

organizuoti visas tas kontrak
tines dirbtuves ir nustatyti 
darbininkams žmoniškas dar
bo ir pragyvenimo sąlygas. 
Kelios tokios dirbtuvės jau 
suorganizuotos į Unijų.

Streikas Arlausko dirbtuvėj
šiuo tarpu eina streikas pil

nu įtempimu Arlauskas ir Za
karas, 4837 W. l ltli Ct., Cice
ro, III., Streikas tapo paskelb
tas pereitų trečiadienį. Visi 
darbininkai prisidėjo į streikų 
ir visi dėkingi Unijai už su- 
siinteresavimų jų likimu. Jie 
pasiryžę taip ilgai streikuoti, 
kol darbdaviai supras, kad 
darbininkai yra ir gi žmonės 
ir turi teisę gauti žmoiiiškas 
sąlygas.

Bet reikia pastebėti, kad tik
ras pelno gavėjas kontraktinė
se dirbtuvėse yra ne kontrak 
torius, bet tie darbdaviai ar
ba manufakturistai, kurių už
sakymus kontraktoriai dirba.

Pavyzdžiui, Arlauskas ir 
Zakaras yra kontraktoriai Ar- 
betman Bros & Bliar, kurie 
pirma turėjo savo dirbtuvę ir 
patys dirbo drabužius, skaity
dami už drabužio pagaminimų 
bendrai po $9.25. Dabar, Ar- 
betman Bros & Blair kontrak- 
tuoja savo darbus ir moka tik 
po $3.50 už drabužio pagami
nimų, o parduoda drabužį į 
krautves senąją kaina. ...To 
pasekmės yra tos, kad labai 
mažai bedirbama. Vieninte
lis, kas ant to uždirba ir pelno, 
yra Arbetman Bros & Blair.

Cicero

grupių lyderiai, 
kongresmanas William E. liuli.

Chicagos Liteuvių Choro Pirmyn dai
nų pamokos atsibus panedėly. baalndžio 
6 d., Meldažio svetainėj. Visi choro 
nariai būtinai susirinkite laiku nes turi
me rengtis prie savo parengimo, taipgi 
mylinčius dainas, kviečiame 'prisidėti 
prie choro, 
linksminimo 
balandžio ’l 1

CLASSIFIED ADS

Kongresmanas Hull, majoras inompson ir ur. uraicunas 
atstovauju majorą William Hale Thompson rinkimuose, laike banketo Union League Club,Tautinių 

kurį suruošė
čia yra atstovai nuo čekoslovakų,, vengrų, vokiečių, rusų, lietuvių, rumunų, žydų, švedų, norvegų, danų, grekų,lenkų 

kt.
(Prie stalo sėdi iš kairės į dešinę: R. A. Swe, norvegas; E. Westman, Švedas; William E. Hull, Republikonas kongres

manas; William Hale. Thompson, kandidatas perrinkimui j majorus, ir Dr.(A. L. Graičunas, lietuvis.

ir

tainėje. Teiksitės visi namų 
savininkai ateiti i ši susirinki- 

» 9

mą, katrie padavėte savo tak
sų bilas dėl numažinimo per 
šį kliubą. Jau yfa numažinta 
25 namų savininkams taksai.

Ateikite i šį susirinkimų, 
bus plačiai paaiškinta apie tak
sus; yra reikalas atlyginti ad
vokatui už jo darbų.

Viršminėtas kliubas pasidar
bavo, kad 16-toj gatvėj garve
žiai durnų neleistų ant namų 
ir nekenktų sveikatai. Taip 
pat kliubas darbuojas dėl van
dens, kad neparduotų kompa
nijai. Dar tebeina kova dėl 
vandens. Už vandenį darbuojas 
Cicero Tax Payer Council.

Dabar kliubas reikalauja, 
kad Douglas Park elevatoris 
pagerintų greitesnį važiavimų. 
Tas pagerinimas greitai galės 
įvykti. —Komitetas.

Chicago gaus taksų bilas tuo
jau po balandžio 10 dienos. Li
gi tam laikui jos atidėliotos dėl 
politiškų išrokavimų.

Kas daryti su tomis bilomis, 
kurios buvo išsiuntinėtos? Aiš
ku, jas reiks mokėti, nes tų 
bilų niekas nebesumažina. Ga
lima tik kitais metais sumažin
ti, jei miestas ir apskritis jėš- 
kos būdų mažinti savo išlaidas. 
Ar miestas ir apskritis jčškos 
būdų išlaidoms mažinti, priklau 
sys nuo miesto gaspadoriaus ir 
apskrities ponų politikos.

Kas nesumokės savo taksų li
gi gegužės 1 dienos, tam bus 
priskaityta palukų vienas nuo
šimtis
mėnesį laiko. Ta bausmė jau 
turėjo būti imama nuo balan
džio 1 dienos, bet dėl tų pačių 
politiškų išrokavimų tapo ati
dėta ligi gegužės 1 dienos.

Daugelis visokių tipų vaikš
čioja ypo žmones ir žada pa
veikti kur reikia, ;kad taksos bu
tų sumažintos. Bet žmonės tu
ri tokių tipų apsisaugoti. Tie 
tipai reikalauja po $15 nuo 
kiekvienos nuosavybės už tak
sų sumažinimų ir tuos pinigus 
nori, tuojau gauti. Tai yra' tik 
noras pasipinigauti proga, pasi
pelnyti iš be to jau taksų pri
slėgtų piliečių.—-žvalgas.

Iš politikos lauko
(šiame skyriuj dedami raš

tai iš politinių organizacijų ju
dėjimo neatsižvelgiant j jų nu
sistatymų skirtumus).

mokamosios sumos už

Namu «*

bal
ti a- 
nuo

Iš Morton Park, III
Taksus reiks mokėti tuojau po 

balandžio 10 dienos, šiemet 
taksai žada būti 20 nuošim
čiui didesni

Teko matytis su vienu pilie
čiu iš Morton Park, kurs išsi
kalbėjus nusiskundė dėl dide
lių taksų, kokius šiemet teks 
mokėti, ir taip pat skundėsi, 
kad lietuviški laikraščiai nieko 
apie taksų klausimų neaiškina, 
kaip žmonės turi elgtis, kada 
ir kaip mokėti, ir kodėl taksai 
vis labiau didėja, kuomet vi
soks biznis smunka? Dauk, 
sako, buvo protestuota ir bu
vo žadėjimų taksus mažinti, tuo 
tarpu jau atsiuntė šių metų tak 
sų bilas, kurios yra' 20 nuošim
čių didesnės, negu pereitais 
metais.

Klausmais, delko dar neiš- 
siuntinėtos taksų bilos Chica-

Kelela žodžių dėl 
Savininkų ir Rcp 
Kliubu Komiteto iChica- 
goj, įdėjusio atsišaukimų 
“Naujienose” pereitų ket
virtadienį, balandžio 2 dienų, 
neva perspėjant lietuvius 
suotojus, kad apsisaugotų 
kartiniuose rinkimuose 

i

apgavingų prikįalbinėtęjų.
Kiek galima suprasti iš tų 

perspėjimų, tai jie yra niekas 
kitas kaip tik sau naudos ieš
kotojai, noripti'pįsipiršti į po
litikų. Čia apkaltino, išnieki
no visus tuos, kurie yra susi
vieniję į 19 Republikoniškų 
kliubų ir dirbw;iš vien lietu
vių visuomenės**labui, norėda
mi savo tautybės reikalus pa
gerinti, ir čia kokie tai niekam 
nežinomi asmens jų visų dar
bų išniekino ir pasivadinę 
“Republikoniškų Kliubų Ghi- 
cagoje Komitetu” netiesų sklei-

Lietuviai, apsiva
lykite!

Apsišvarinimo savaitė prasidės 
balandžio 20 d.

> Cicero Citizens Protective 
Association Kliubas laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą April 
8, 1931 metais, 8 vai. vakare, 
Švento Antano parapijos sve- gos mieste? Tikromis žiniomis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd. 
’ arti St Loub Avė.

CHICAGO. DLL.

12th STREET 
Tel Kcdzie 8902

aktaras
Kapltaynan

Specialistas iš

D \ VVISSIG,
W PannlinUuui Ksm 
r Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NMIURINT KAIP U2SISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedalilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ušnuodijimų 
kraujo, odos, ligas^ Žaizdas, reumatizmu galvos skausmus, skaus
mus nugaroje,

Tctt I į T*? 14II tr* «1 ■ f MOp

osčjimą, gerklša •kaudšjimų ir paslaptingai lĮgaa. 
šio jus Išgydyti, ateikite Čia ir perntiki^ikite, ką 

_ įdaryti Praktikuoja per daugeli metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių, Patarimas dykai OFISO VALANDOS: Kasdi* 
nuo 10 ryta iki 1 vai k nuo 5-8 rak. Ntdeliomis nuo 10 ryt. iki 1 ▼. 
OMIJKeBt 28 SU kampan Keeler Ayeų TeL Crawtord 1578

Sveikatos Dept. kviečia tal
kon visus chicagiečius. Nuo 
balandžio 20 d. prasideda va
lymo , (clean up) kampanija. 
Kas nori patarimų, kaip ir kas 
valyti, gali paklausti telefonu 
bile sveikatos inspektorių bile 
kurio Wardo ofise, sako Dr. 
Kegel. Apsivalymo savaite did
miesty , yra būtinai ..reikalinga 
gyventojų sveikatai, ir juo 
tankiau tokios savaitės butų 
s.uruošiamos, juo sveikesni bu
tų gyventojai. ; .

Gatves ir -alėjas jau apvalo 
tam tikri samdiniai darbinin
kai iš Public Works City.Pepto. 
Tačiau įvairus tušti lotai, beis-' 
mentai, sąšlavynai užkampiuo
se, kiemai (back yards), dar
žai ir klombos ir kitos vietos, 
yra pačių musų savininkų pa
reiga apsivalyti.

Sveikatos Departamentas 
mielai žada padėti patarimais 
ir kitkuo, tik kviečia, kad visi 
imtųsi tų\ savaitę valyti savo 
namų, kiemų ir daržų užkam
pius.

Turime pareikšti, kad tokio 
“Ęepublikonų Kliubų Komite
to” .Cliicągoje nesiranda. Kol 
kas visiems yra gerai žinomas 
tik vienas Lietuvių Republi
koniškų Kliiibų Cook County 
Centro Komisija,, kuri suside
da iš 19 Republikoniškų Kliu
bų Chicagoje ir iš kiekvieno 
kliubb yra paskirti po 3 dele
gatus į viršminėtą Centrą, iš 
kurio renkama Valdyba ir 
įvairios Komisijos, reprezen
tuojančios Chicagos Lietuvius 
Republikonus. Ta Valdyba ir 
tos Komisijos ima visą atsako
mybę ant savę ir pastebėję 
kad kas nors jų vardu klai
dingai informuoja Chicagos 
lietuvius, daro šį perspėjimą.

čia mes nesigiliname už agi- 
tavimą skirtingų kandidatų. 
Kiekvięhas turi teisę pasirink
ti Už ką nori balsuoti. Ta- 
čiati turime pažymėti, kad visi 
19 f' Repiiblik^nišk^ Kliubų, 
priklausariti į Centrą, sykiu su 
Centru yra ihdorsavę Wm. 
Hale Thompson, ųž kurį jie ir 
laikosi. ■; \

Del platesnių informacijų, 
kreipkitės į Lithuanįan Repub- 
lican Headguarters, Sherman 
Hotel, kambarys 306, kur yra 
įgaliotas reikalus vesti p. 
Joseph M. Ažukąs" ir Komisija

Lietuvių Republikoniškų 
''Kliubų Centro Komsiija.

?Iii.• A■ ................................ ..... . ...... .

•ė PASKUTINIS PRIMINIMAS
H t

,;f
rAjud'l

GARSINKITES
NAUJIENOSE

Lietuviai Piliečiai!
Atėjo musų yalęnda.
Prisirengkite4 ir visi

:į'wr * •
'V4&! 'iii

■ ty?'?'",?. A,

kviečiame
Choro bankietas ir pasi- 
vakarėlis atsibus subatoj, 

d., Mildos svetainėj.
Valdyba.

susirinkimas 
d. 7:30 v.

Susirinki-

Educational
Mokyklos

Dr-jos Štv Petronėlės 
■įvyks panedėly, balandžio 6 
v., Šv. Jurgio parap. svec. 
mas bus laikomas panedėlio vakare iš 
priežastis Velykų Šventės. Narės bū
tinai atsilankykite ir užsimokėkite savo 
duokles.

— O. Kliučinskaitė, rast.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie- 
\ta" mėnesinis susirinkimas įvyks 7 d., 
balndžio 7:30 vakare. Sandaros svet., 
3236 So. Halsted St. Visos narės su
sirinkite laiku. Sekretorė.

North Side. S. L .A. 226 kuopos 
susirinkimas įvyks antradienį, balandžio 
7 dieną, 7:30 vai. vakare, Association 
House, 2150 North Avė. Visi kuopos 
nariai privalo atsilankyti į susirinkimą, 
nes yra daug naujų reikalų apsvarstyti.

— Sekretorius. .
*

Piet-vakarinčs dalies S-mo Liet. Na
mų Savininkų susirinkimas įvyks balan
džio 6 d., M. Meldažio svetainėj, 2244 
W. 23 PI. Visi nariai prašomi atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių, kad padidin
ti savo draugiją. Bus svarbių dalykų 
svarstymui. — Felix Karvalis, rast.

vicnas, vyrai ir moterys, eikite 
paduoti savo balsų už musų 
sekamų majorų A. J. Cermak.

Nepagadinkite savo baloto. 
Padekite kryžiukų ratelyj prie 
žodžio “DEMOKRATIC”.

Neklausykite jokių prikal
binėjimų. Neklausykite< jokių 
plepalų ir paskalų.

Iššluokime nešvarybes ir 
duokime Chicagai naujų gerų 
valdžių.

Lietuvių Demokratų Centrą- 
linis Komitetas A. J. Cerma- 
kui į Majorus Rinkti.

PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

M

Piliečių atydai
Visi Bridgeporto 11 Wardos 

lietuviai piliečiai balsuokite ry
toj, balandžio 7 dienų, už John 
P. Wilson ant 11 Wardos Al- 
dermano, ir Anton J. Cermack 
ant Ghicagos miesto majoro.

Balsavimo vietos atdaros nuo 
6 vai. ryto iki 4 vai. vakaro.

M. Stulpinas, 
J. Jakaitis.

PRANEŠIMAI
PRANEŠAME, kad moteriš

kų rūbų siuvėjų dirbtuvėj Ar
lausko ir Zakaro, 4837 W. 14 
St Cicero, yra streikas.

International Ladies 
*Garment IVorkers.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
susirinkimas įvyks septintadieny 12 d. 
Balandžio (April), 1931, Rietuvių Au
ditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. 
1 vai. dieną, ant pirmų lubų. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes randasi 
daug^ svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
bus rinkimas darbininkų dėl busiančio 
pikniko Kapų Puošimo dienoje ir atei
dami susirinkiman atsineškite atvirutes, 
kaipo ženklą, kad esate loto savininkas- 
kė, nes be atvirutes nebusite įleidžiami 
į susirinkimą'. Kviečia Kapinių Valdyba

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

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

Prirengiame dokumentas ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų

jaj| Sąjungą. . . ' .
^1 Siunčiame pinigus' Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street •

CHICAGO. ILL.

* Siųskit pinigus per 
kaip NAUJIENAS

/ Mri

.
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MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomia ar vakarais. Del infor- 
• nacijų šauk arba raly k:

INTERNATIONAL BARBĖS 
COLLEGE, 

672 We*t Madiaon Street

Financial
Finansai-Paskoioa

PERKAME Lietuvos 
Paskolos 
parduoti, 
nas, Box

Bonus. Kas 
kreipkitės į 
No. 1258.

Laisvas
norite

Naujie-

' PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

’ sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK 
Garažai, porČiai, uždarymai, kamba

riai viškose, nauji langai, plumbingas, ap- 
š

bile kuriam darbui. Likusius lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

ZELEZNIK CONST. CO.
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442
-------- O--------

ildymas, plasteravimas, pamatai ir tt. 
TIK $5 ĮMOKĖTI

----- o----
PERKRAUSTOME rakandus 

už prieinamų kainų, nežiūrint 
tolumo.

FRANK SAVAGE 
3059 W. 38 St.

Tcl. Lafayette 9123

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS

IR SAVININKAMS
Specialistas gydyme chroniškų ir nauju U ^*rm P'fhimo naujo karo, širdingai 

gų. Jei kiti negalėjo jumis iftgydyU, atsilan-Į prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 

imsiu jus gydyti, sveikata jums eųgryš. Ei-1 mados automatiškais įtaisymais, sport 
Royal tekiniais ir kitais ištobulinimais, 
kokius tiktai NASH taip gali įrengti už 
tokias prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

P”l NASH automobilius su vėliausios

Ūt" pas' tikrij^specialistą, kuria neklaus justi 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i&erzaminavimo—kas jums yrapo galutino ifiegzaminavimo—kaa jums

Dr. J. E. Zaremba 
20 VV. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro.

Ėo> nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Ofiso 
pietų,

Sr

po 
Nedi-

PAUKŠČIAI 
(Poultry)

Pranešimas
B. and M.

A. J. BERŽINSKIS ir 
MASULIS

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 patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

5200 S. Western Avė.
Tel. Republic 4544

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdamas visus reikalas pci 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgeėiui ir Bonus 
Skolinam pinigas ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
lušiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Norariališkus raitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM • SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

irramatikos, rintakaCs. aritmetikos, 
knytrvedystfcs. stenografijos, ir kitu 
mokslo saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai mitai užbaigiama 
oradinj mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu {gijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelns mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.
. Amerikos ■ Lietuvių

Mokykla
J. P. OLEKAS. Mokytoją*
3106 S. Halsted St.

iT

58

Vištukai Gali Suteikti
< Jums Uždarbio

Leiskite . mums parodyti kaip.
Salesrumis

S. Spring St.
telefonas 1537

FOX RIVER
HATCHERY

Elgin, III. ’

Perykla 
713 Grace St. 
telefonas 5410

Furnished Rooms
GERIAUSI KAMBARIAI 

Miegami kambariai nuo $2.00 į savai
tę. Del ženotų porų su kitehenetu 
$6.50. Arti strytkarių ir eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimai.

NEW WASHINGTON HOTEL 
S a v. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970

Business Chances 
Pardavimni Bizniai

PARDAVIMUI grosernė už kėš ar
ba išmainysiu į namą, automobilių ar 
lotą. Atsišaukite, 3247 S. Morgan St.

PARSIDUODA barber sbop. renda 
$30.00, duoda šilumą ir vandenį. 

741 W. 34tb St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, tarnus, biznius visokios rųšiea 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yta. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel Lafavette 0455

CHICASO. UH.

--------O>—
PARDAVIMUI 8 kambarių cottage, 

6124 S. Marshfield Avė., pirmos kietos 
stovyję. Visur kieto medžio grindys, 
ąžuolu trim uotą, $2,000 
duodą sąvininkas.

Įmokėti. Pir-




