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CERMAK IŠRINKTAS CHICAGOS BURMISTRU
Thompson pralaimėjo kovoj 
so laikraščiu atakoms prieš jį

Vakar vakarą jau buvo 
žinoma, nors dar toli nepil
nais daviniais, kad Chica- 
gos miesto meru tapo iš
rinktas demokratų kandi
datas Ariton J. Cermak.

City News Bureaii biulei 
tenis, išleistas apie 7 vai. 
vakaro,* skelbė, kad Cermak 
laimėsiąs apie 225,000 bal
sų daugiau už Williamą 
Hale Thompsoną, dabarti
nį merą, republikoną, kan-

burmistro

vakaro iš 
precinktų, 
davė Cer- 
balsus, o

didatavusi vėl 
vieton.

6-tą valandą 
2,987 Chicagos 
1,655 precinktai 
makui 378,647
Thompsonui — 247,417.

Reikia pastebėti, kad 
šiais rinkiniais visi didžiu
liai Chicagos dienraščiai, 
beveik visi republikonų, ve
dė atkaklią kampaniją prieš 
republikoną Thompsoną, o 
rėmė demokratą Cermaką.

Nepriklausomoji at
metė siūlymą išeiti 
iš Darbo Partijos

Venezueloj sukilėliai 
paėmė 3 miestus

Darbo partija dar nesuklupus, 
sako Maxton, tik MacDonal- 
do vyriausybe esanti per daug 
baili

Gen. Cedeno sakosi norįs pa
daryt galą diktatūrai* ir at- 
steigti respubliką

J. CERMAK' ANTON
išrinktas Chicagos meru

i

Mich. piliečiai atme
tė siūlymą atsteigti 

mirties bausmę
DETROIT, Mich., bal. 7. — 

Milžiniška balsų dauguma Mi- 
chigano valstijos piliečiai vakar 
atmetė pasiūlymą atsteigti 
mirties bausmę už žjnogžudy- 
bes, nežiūrint; kad tą pasiūly
mą rėmė ir valstijos guberna
torius Wilber Brucker.

Mirties bausmė Michigano 
valstijoje buvo panaikintai prieš 
84 metus. Aštriausia bausmė 
nusikaltėliams, pasmerktiems 
už žmogžudybę, yra kalėjimas 
iki gyvos galvos. Per pastarus 
100 metų nė vienas asmuo Mi- 
chigano valstijoj nebuvo mir
tim nubaustas. Vienintelis nu
sikaltimas, kuris butų dar mir
tim baudžiamas, yra valstybės 
išdavimas.

Mahatma Gandhi ke
ta atvykt į Ameriką

Kurios yra geriausios 
Amerikos apysakos?
NEW YORKAS, bal. 7. — 

Kalbėdamas čia žinomas anglų 
rašytojas John Galsworthy pa
sakė, kad jo nuomone, geriau
sios Amerikos rašytojų apysa
kos esančios šios:

’ “Tom Sawyer” ir “Huckleber- 
ry Finu”—Mark Twaino; “The 
Scarlet Letler” — Nathanielio 
Havrthrone ir “McTeague” — 
Franko Norriso.

Paslaptinga sovietų 
inžinieriaus Pogožo- 
vo mirtis New Yorke
Įtaria, kad Pogožovas ne pats 

nusižudė, bet buvo slaptų ( 
bolševikų agentų nugalabin
tas

FORT OF SPAIN. Trinidado 
Sala, bal. 7. —Gautais čia pra
nešimais, Venezuelos revoliuci- 
ninkai jau esą paėmę tris mies
tus ir apsiautę ketvirtą, San 
Fernando. Einanti stipri ko
va su miestą ginančia1 valdžios 
kariuomene. Daug esą nukautų.

Gen. Cedeno, revoliucininkų 
vadas, išleido manifestą, kuriuo 
skelbia, kad sukilimas 
kreiptas prieš Juano

esąs at- 
Gomezo

500 asmenų užmušta 
per riaušes Indijoje

NEW DELBI, Indija, bal. 7.’ 
—Mahatmos Gandhi paskirta 
tam tikra tyrinėjimo komisija 
šiandie pranešė, kad per pas
taras riaušes tarp indusų ir mu
sulmonų Cawnpore buvo užmuš
ta apie 500 asmenų.

Pasak pranešimo,
virtęs milžinišku mūšio laiiku, 
degančių namų ir šventyklų pa
žaru nušviestu, žiauresnių ir 
kruvinesnių skerdynių dar ne
buvę nuo laiko neramumų Kal
kutoj ę 1857 metais.

Gandhi komisijos
mu, riaušės prasidėjusios, kai 
kažkas paleidęs neteisingus 
gandus, busią indusai 
mdsulmonų šventovę.

miestas

LONDONAS, bal. 7. — Ne
žiūrint, kad daųgelįsš. dejegątų 
Nepr i kla usonw jos
suvažiavime ScaTboroughle karš
tai agitavo už atsimetimą ntto 
nacionalinės Darbo Partijos 
tiek parlamente, teik visame 
krašte, suvažiavimas dauguma 
balsų—157 prieš 109— atmetė
pasitraukimo iš Darbo partijos diktatūrą, 
rezoliuciją.

Atsimetimui’ nuo Darbo par
tijos griežtai priešines pats 
Nepriklausomosios vadas, Ja
mes Maxton. Jis pareiškė, kad 
Nepriklausomoji partija esanti 
įsteigus Darbo partiją kaip 
darbininkų klasės išsivadavimo 
įrankį, ir jis dar nerandąs, kad 
Darbo partija butų suklupus. 
MacDonaldo vyriausybei esą 
galima prikišti, kad ji per daug 
bijosi pavartoti savo galią, bet 
galų gale darbininkai priversią 
ją savo bailumą nugalėti.

ats teigi- 
kurios seniai 

nuvertimo

“Mes kovojame dėl 
mo respublikos, 
nebeturime, ir dėl 
diktatūros, kuri visus mus pa
vertė vergais,” sakoma mani
feste. “Ši kova eis iki galo, ir 
mes tikimės, kad mums padės 
visi lojalus venezueliečiai.”

Pasak pranešimų, revoliuci
ninkų jau užimti miestai yra 
Achoguas,- Yagual ir Guasdua- 
lito.

Sukilimas Madeiroje
Del sausros pietų 

Irake tūkstančiai 
žmonių miršta

Caras ir jo šeima bu
vę nugalabinti Le

nino įsakymu
NEW YORKAS, bal. 7. — 

Ferdinandas Ossendowski s'aVo 
naujoj knygoj, pavardyto] 
“Leninas— Bedievių Dievas,” 
tikrina, kad Leninas pats įsa
kęs nužudyti buvusį carą Ni- 
kalojų II. ■' A7, ■

Pasak Ossendovvskio, kai jau 
ęp'ras buvęs nugalabintas, Leni
nas pasijutęs visai ramus, ne
žiūrint, kad “apie jį ūžė viso 
pasaulio keiksmai ir katastro
fos pranašavimai.” Didžiausia 
Lenino ambicija, pasak Ossen- 
dowskio, visados buvus nuga
labinti ca’rą ir jo šeimą, ir to 
jis atsiekęs.

Visą tą reikalą, sako Ossen- 
dowski, Leninas buvęs pavedęs 
Ekaterinburgo čekistui Jurovs 
kiui, kurį jis instruktavęs tele-r 
grafu pranešti Maskvai apie eg
zekucijai nustatytą laiką.

s
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Prisipažino sudaužę 
traukinį, kur 13 

asmenų žuvo

LISABONAS, Portugalija, 
bal. 7. —Portugalijos vyriausy
bė nutarė daryti visa, kad iš
vengtų kraujo liejimo Madei
roje, ir bandyti sukilimą likvi
duoti gražumu. Nutarta' pa
siųsti keturis hidroplanus, ku
rie padarytų demonstraciją 
Funchale ir bandytų prikalbin
ti sukilimo vadus pasiduoti.

Tuo tarpu tebeveikia aštriau
sia cenzūra1 visoms informaci
joms iš Funchalo, dėl to apie 
dalykų padėtį ten nieko negali 
ma patirti.

BOMBĖJUS, Indija, bal. 7.— 
Pasak pranešimų iš Bagdado, 
dėl kaitrų ir sausros pietų Ira
ke (Mesopotamijoj) tūkstančiai 
žmonių ir gyvulių miršta troš
kuliu ir badu. Ypačiai daug 
įpiršta moterų ir mažų vaikų, 
o daugelis aviganių vyrų atro
do kaip gyvi griaučiai. Kaitros 
tąip visa išdegino, kad žolės, 
niekur nebeliko.

Du /burtininkai pas
merkti mirti už vaiko' 

paskerdimų aukai'

HENRYETTĄ, Okla., bal. 7. 
—Gęorge Durneli, 38 metų am
žiaus, gėležinkblio darbininkas, 
teisipe prisipažino kaltas dėl 
p’a'sažierinio St. Louis-įSan Fran- 
cisco traukinio susikulimo 1929 
metų rugpiučio 18 dieną, kur 
trylika asmenų buvo užmušti.

Darnell pasisakė teisme, kad 
jis buvęs labai įtūžęs ant for- 
mano, kuris jį pašalinęs iš dar
bo, ir norėjęs- jam atsikeršyti. 
Jis 'atsukęs geležinkelio bėgį 
prieš tai, kaip, jo manymu, tu
rėjęs ateiti krovinių traukinys. 
Jis manęs taip: traukinys iš
eisiąs iš bėgių, bet žmonių nie
kas nenukeritėsiąs. Kaltu dėl to 
busiąs palaikytas - formanas 
King, ir pats busiąs pašalintas 
iš darbo. Bet atsitikę taip, 
kad vietoj krovinių traukinio 
atbėgęs pasažierinis, ir įvykus 
baisi nelaimė.

Teismo nuosprendis Darnel- 
liui bus paskelbtas rytoj [šian
die].

NEW DELBI, Indija, bal. 7. 
—Mahatma Gandhi pagaliau 
ketina aplankyti Jungtines 
Valstybes, kur jis tikisi rasti 
nuoširdžios užuojautos s'aVo ko
vai. dėl Indijos nepriklausomy- 
bes. . i

Kolkas daę nežinia, ar tą šar
vo vizitą Amerikai jis padarys, 
prieš ateinančią apvalaus stalo 
konferenciją Londone, kurioje 
jis pats dalyvaus, ar po kon
ferencijos.-

Austrų-Vokiečių

I
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1,127 “negeidžiami” 
ateiviai suimti

PATNA, Indija, bal. 7. — 
Teismas čia pasmerkė mirties 
bausmei du vietos burtininku, 
kurie spvo raganavimo tiks
lais paskerdė, kaip' auką “dva
sioms”, vieną jauną bernaitį.

Tyrinėjimai parodė, kad 
burtininkai buvo bernaitį pa
grobę ir šašti naktį paskerdė.

----------------- -------

Kinų komunistai apšau 
dė svetimus laivus

gražu; nedidele tem- 
atmaina; lengvi ir 
daugiausia pietų va-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai 
peraturos 
vidutiniai,
karų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 35° ir 60° F.

Šiandie saulė teka 5:22, lei
džiasi 6:2?. Mėnuo , teka 1:43 
ryto.

NEW YORKAS, bal. 7.— Fe
deralinės valdžios agentai, ope
ruojantys Darbo sekretoriaus 
Willįamo N. Doako įsakymu, 
nuo sausio mėnesio 14 dienos 
iki šiol suėmė New Yorke 1,127 
vadinamus “negeidžiamus” at
eivius. Daugiau kaip pusė tų 
ateivių dirbę darbus, kurie da
bar tekę bedarbiams amerikie
čiams. - * z -

Ąpie 10 nuoš. suimtų svetim
šalių esą moterys*

Wisconsino gub. La 
Follette jsakė paleis

ti komunistų

IČANGAS, Kinai, bal. 7. — 
Jangtse upėje, netoli nuo Pa- 
tugo, kinų komunistai iš abie
jų pusių apšaudė vieną Ameri
kos, vieną Anglijos ir du Ki
nų garlaivius,

Jie šaudė iš senoviškų anuo
tų, kurios purkštė kulipk'as, 
gelžgalius ir vinis laivų linkui, 
bet šoviniai laivų nekliudė.

•r

praneši-

“Naujienų” pirmadienio nu- 
mery buvo paduotas New York 
Times pranešimas apie nusižu
dymą New Yorke sovietų inži
nieriaus Arkadijo Pogožovo 
(Pogojeff). Tas pats New York 
Times dabar praneša, kad esą 
įtarimo, jogei Pogožovas ne 
pats nusižudęs, šokdamas pro 
langą iš dešimto Carteret vieš
bučio augšto ,bet buvęs slaptų 
sovietų agentų nužudytas.

Pasak laikraščio, Gregory 
Bernadsky, vienas rusų darinio*, 
tojų New Yorke ir Amerikos- 
Rusų Demokratų Klubo lyde
ris, sakąs, kad Pogožovas buvęs 
pasmerktas mirti, dėlto, kad jis 
atsisakęs grįžti į Rusiją. Pats 
Pogožovas prieš tai buvęs vie
nam savo draugų pasisakęs bi
jąs, kad čekistai jo nenugala
bintų. ’ ’

Bernadsky taip pat sakąs, kad 
tame pačiame viešbučio augšte, 
kur gyveno inžinierius Pogožo-

išniekinę vate,,gyvenę “amtorgiečiąi” ir 
j., čekos agentai, ) *' .

Nusižudė, šokęs nuo 
aukščiausio pasauly 

trobesio viršūnės
NEW YORKAS, bal. 7. — 

Nuo Empire State trobesio, au- 
gšči’a'usio pasauly, viršūnės va
kar šoko žemėn vienas nepažįs
tamas darbininkas, apie 45 mo
tų amžiaus, .tariamai bedarbis. 
Jis užsimušė, nukritęs a'nt tro
besio išsikišimo dvidešimtame 
augšte.

Tėvas ir septyni vaikai 
žuvo liepsnose

GALLIPOLIS, Ohio, bal. 7.— 
Gaisre, kuris sunaikino jo var
gingą sąsparotą grintelę, kurią 
jis buvo pasistatęs palei Swan 
Creek upelį, netoli nuo čia, ^su
degė James White, 59, ir sep-

MADISON, Wis., bal. 7. — 
Gubernatorius Philip La Follet- 
te "Šiandien pakeitė. bausmę ko
munistui Carrolliui Bląirui ir 
jsakė tuojau paleisti jį iš kalė
jimo. ‘ .

Blair, buvęs Wisconsino Uni
versiteto studentas, buvo nu
teistas metams kalėjimo už 
dalyvavimą
marketo riaušėse 
praeitą pavasarį.

Lakūnas užsimušė pa
rašiutui nejšsiskėtus

komunistų. Hay- 
Milwaukėj

KANSAS .CITY, bal. 7. — 
Vakar vakarą čia užsimušė la
kūnas Bert Thpmae. Jo aero
plano motorui ąugedus ore> la
kūnas bapdė parašiutų nušokti 
žemėn, bet parąšįutąs nejšsi

Francijai nepatinka 
projektuojamas ^ri
tą vok. pasitarimas

PARYŽIUS, bal. 7. — Fran
ci jos vyriausybės sferoms ne
labai patinka, kad britų vy
riausybė pakvietė Vokietijos 
kanclerį Brueningą ir užsieniu 
reikalų ministerį Curtiusą kon- 
ferencijon su britų premjeru 
MacDonaldu ir užsienių reikalų 
ministeriu Hendersonu gegužės 
7 dieną —prieš pat Tautų Są
jungos tarybos susirinkimą 
Genevoje ir konferenciją pro
jektuojamai
muitų unijai apsvarstyti.

Nors tokį pat britų vyriau
sybės pakvietimą gavo ir Fran- 
cijos užsienių reikalų ministeris 
Briąndas, bet franeuzai įtaria, 
kad tai padaryta tik dėl for
mos, ir Briandas veikiausia at
sisakys dalyvauti.

Franeuzai dar daugiau įtaria. 
Jiems atrodo, kad, viena, bri
tai norį tarpininkauti tarp Vo
kietijos ir Franci jos; antra, 
kad Hendersonas norįs būti iš
rinktas nusiginklavimo konfe
rencijos, kuri prasidės ateinan
čių metų vasario mėnesį, pirmi
ninku. Pagaliau, franeuzai bi 
jo, kad projektuojamas anglų
vokiečių pasitarimas nepaska
tintų Vokietijos stačiai parei
kalauti Versalės sutarties re
vizijos.

Autobusų tarnautojai 
organizuojasi?

• &->
; .r
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KAUNĄS. — Teko patirti, 
kad autobusų šoferiai ir kon
duktoriai; rūpinasi sudaryti sa
vo sąjungą. '■ -i

-
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V. helgftss, bivęs so
vietų “AmtorgO* vicepirminin
kas, o dabar vienas “negrįže- 
lių”, sakąs, kad Pogožovas bu
vęs gavęs iš Maskvos įsakymą 
tuojau grįžti namo ir turėjęs 
išplaukti ne vėliau, kaip užpra
eitą šeštadienį, kovo 28 dieną.

“Jis atsisakė grįžti, bijoda
mas, kad nebūtų sušaudytas. 
Bet jei jis bijojo mirties Rusi
joje, tai kurio galo jis butų žu- 
dęsis Amerikoje?” sako Del- 
gass.

Pogožovas buvo dar jaunas 
žmogus, 28 metų amžiaus, bab 
gęs Maskvos Technologijos In
stitutą,

Keturiolikos vaikų mo 
tina nusinuodijo

URBANA, III., bal. 7.—Nuo
dų priėmus, mirė čia Mrs. Elvie 
Kelley, 35 metų amžiaus, ketu-

tis nežinoma. \

i

tyni jo vaikai. Gaisro priežas- riolikos vaikų motina. Ji buvo 
tis nežinoma. \ belaukianti penkiolikto.

Lietuvon
Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegramą. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Kenosha, Wis
{įvažiuoja pro f. M. Biržiška.

Nėra reikalo daug rašyti 
hpie profesorių M. Biržiškų. 
Manau, kad jis jau gerai yra 
žinomus visiems Amerikos lie
tuviams. Žinoma taip pat ko 
kili - tikslu jis dabar lanko 
Amerikos lietuvių kolonijas.

Profesorius M. Biržiška at
vyks į Kenoshą. balandžio 1.1 
ĮlI. Programas prasidės 7 vai. 
Vakaro Lietuvių šv. Petro pa
rapijos svetainėj (51 St., tarp 
7th Avė. ir 8th Avė.).

Progranie dalyvauja du cho
rai, — Šv. Petro parapijos ir 
SLA. kuopos 
Prie renginio 
katalikiškos 
£12 kuopa ir 
338 kuopa.

Tai bus pirmas Kenoshos 
Rietuvių masinis susirinkimas 
lino to laiko, kai turėjome pro
testo demonstraciją prieš leiv 
kus. kuomet Želigovskis už-

Dailės Ratelio, 
prisidėjo visos 

draugijos, SLA. 
SLA. Jaunuolių*

z J
*

• • ;■ *» J, : ^Trečiadienis, balau. 8, 193t
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AltaWyt^ ii* Ed. Bal'trušari' 
tią.. ŠV; Ka^tanero pam^^i 
kįn* J. WtaiĮa«. Dr.. Jbnas 
J. Webeuis ir p-lė Agota Sbt- 
kaičiutė kaipą garbės ddęga- 
tąit Nuo ' ukrainiečių' Pagalbos; 
Draugijos dalyvaują sekami 
atstovai: adv. Basil Onyshkow 
ir redaktorius Mathęo Chando- 
la...... ... . ............ ....... . ‘ h

..^„Tarp .viršminėtų draugijų, 
atstovų ir veikėjų darbas, buvo 

l^aaiskiMstytaš. sekamai: piųnri 
minko buvo* iSrfntas, Antanas. 
• R^libnis,. sekretorium; Ji. Virbie-

Komisijos, pasiskirstė dar
bu* sekamai: komisija susiži
noti su miesto valdininkais ir 
paimti svetainę, susideda iš 
Antano Lelionio, P. Pivariuno, 
advokato Basil Onyshkow ir 

įlįun. M. J. Kazėno*
Komisija Priėmimo ir Prog

ramų susideda iš P. Pivariuno, 
A. Marčiulaičio, K. Stravinsko, 
J. A. Ruko, J. A. Katkaus, 
^kun. M. J. Kazėno, adv. Basil 
0nyshkow ir Matheo Chan- 

įdola.
Spaudos Komisija: S. Baka

nas, J. Virbickas ir J. A. Kat
kus. Del'angliškų laikraščių 
Antanas Lelionis ir K. Mille- 
ris.

Viršminėtų draugijų atsto
vai ir veikėjai ir visos komisi
jos darbuojasi nuoširdžiai ir 
•sutartinai. Tikime, kad profe
sorius M. Biržiška bus tinka-, 
mai sutiktas ir priimtas pas; 
mus Pittsburghe. Lai visi) 
Pittsburgho ir apielinkės lietu-Į 
viai dalyvauja šiose iškilmėse,; 
— tai bus lyg ir kova už Vil-į 
niaus atvadavima.

Spaudos Komisij'a: į
" S. Bakanas,

Juozas Virh'dka®, 
J. A. Katkus.
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užmuštu nmkimuosei Deja,. Chi- 
cągty n^turėjQ\ nė viento atsiti- 
jkimG Ibndoniškių žingeidumui 
įpaten kinti.

Tiesa, pora dienų atgal tapo 
•išbombąrduotas / Sikorskio na
mas ant Wall St.’ir vakar, rin
kimų dieną, pastebėta įtartini 
automobiliai, pilni gengšterių 
besisukinėjant 32 warde, bet 
kulkosvaidžių tarškėjimo niekur 
neteko girdėti. Dar, vienas De
mokratą veikėjas Eddie Peck- 
ard nuo l'Bl'O/ Loomis St.. bumą 
.kelių vyrų pavogtas, pavėžėtas 
■ir vėl paleistas. Areštuoti kelii 
jtartini. subjektai su revolve
riais beeinanti “balsuoti”.

Ligi' pietų jau buvo sudėta į 
dėžes apie 600,000 balotų. Abu
du kandidatai į majorus, Cer- 
mak ir Thompson ligi paskuti
nei valandai buvo tikri savo 
laimėjimo.

muštais kūnais, Waukeg|hne. 
Ostermanui tapo .užmušti jų 
automobiliui patekus po trau
kiniu. šuva išlikęs sveikas, ne
pasitraukė nuo savo senų glo
bėjų lavonų, kol tapo paimtas 
į šunų prieglaudą

Kitas šuva vakar pasižymėjo 
karžygiškumu degant namams 
ant 2306 Blue Island Avė., kur

mięgojo astuoni žmonės, iš jų 
trys maži vaikai, šuva, pamatęs 
ugnį, iššoko lauk ir pradėjo vi
su, balsu loti ir šaukti. Laimei 
pasitaikė einąs pro šalį žmogus 
ir pastebėjęs šuns rupesnį bei 
durnus namuose, pašaukė poli
ciją ir pats su šuniu puolė į 
vidų gelbėti miegančiųjų. Pa
spėjo išgelbėti kaip tik į laiką.

bos su muzikaliu programų 
didžiulėje- Soldiers Mtemorial 
svetainėje, šiose iškilmėse da
ly vaus Pltfsburgho ir - apielin
kės lietuvių ir ’ ukrainiečių 
skaitlinga p u blika? Profesorius. 
M. Biržiška kalbės lietuvių ir 
ukrainų. kalbomis; ik supai in
dy s mus, visus sut Vilniausi va
davimo ueikalafei

Kalbės ukrainiečių atstovas, 
pareikšdamas ukrainiečių sim
patiją lietuvių pastangoms’at
vaduoti savo 'sostinę. Vilnių iii 
pasveikins profesorių M. Bir
žišką kaipo Vilniaus atstovą. 
Kalbės taip pat PittsbUrgha 
miesto atstovas ir sveikins pro
fesorių M. Biržišką bei Pitts
burgho lietuvių -ir Lietuvos pa
stangas atvaduoti savo sostinę 
Vilnių iš po lenkų jungo*

' / *

. Muzikalį programą sudarys 
Pittsburgho ir apielinkės lietu
vių parapiją chorai, sudaryda
mi vienų milžinišką chorą. Uk
rainiečiai irgi turės savo dide
lį chorą ir dainuos ukrainiečių; 
tautiškas dainas.

Programas prasidės l':30 po 
pietų. Įžangos jokio:*, nebus. 
Dalyvaukit visi ir visos šiose 
istorinėse iškilmėse.

Yra rengiamasi gelžkelio sto
ty iškilmingai pasitikti, profe
sorių Biržišką. Draugijų atsto
vai, lietuvių ir ukrainiečių, pa
sitiks gerb. svečią, ir jei kas 
ir daugiau norėtų dalyvauti su
tiktuvėse, lai susižino su. komi
teto nariais.

Sekančių draugijų, atstovai; 
ir darbuotojai dalyvauja ir dar
buojasi surengime iškilmingų 
sutiktuvių Vilniaus Vadavimo; 
Sąjungos pirmininkui profeso
riui M. Biržiškai;: Lietuivią 
Vaizbos Buto: J. Virbickas,, 
P. Pivariunas, A. Marčiulaitis,, 
K. Stravinskas ir K. Vaišno/ 
l*ljis. Lietuvių Piliečių;
jos: A. [.elionis ir J. Tamkevi- 
čius. Lietuvių Mokslo Draugi-I 
josr: S. Bakanas, V., Gutauskas,, 
K. Šimkūnas, J*. Ambrazaitis ir*
J. Urlakis. Homestead*, Pa.,i 
Paš. Kliubor A. E. Katilius.;' 
SLA 3-čio Apskričio:'J-. Ru/Į 
kas, J. Kizas,; K.. Millcris, J'.
K. Mažiukna ir A. Janulevičius., 
Braddock, Pa: B. Vyturtas.. 
SLA 86 kp: L A. Katkus ir J/.i 
Pabarščius., ALTS kuopų Są
ryšio: A. Gilienė, K. Bernotai.-' 
bienė ir J*. Petraitis. Lietuvosi 
Simų Draugystės: V. Garizas,r 
J. Valaitis ir J. Noreika. Šv., 
Antano Draugija Duquesne,i 
Pa: S. Jankaitis. Lietuvių Ukė-į 
sų Kliubo Duųuesne, Pa: A.į 
Skimas ir JI Kundrotas* Lietu
vių Studentų Draugijos:. p-lė<

Kaip ėjo majoro rin 
• ■ idnįaT:

> Tokių* rinkimui Chieago dar; 
'.neturėjo, sako< žinovai, Kąip> 
jniekuohiet dar chięagiečiai bur- 
iVoi interesuoti naujo majoro.įšr 
rinkimu, ir jau'iš pat ankstybo 
ryto visi gatvių kampai buvo 
apstatyti balotų ir atsišaukimų 
dalintojais.

Išaušusi graži, saulėta diena 
dar labiau prisidėjo prie gyvul
ine, taip kad pavakary jau* bu
vo spėjama', kad balsavo, ne
mažiau kaip milijonas su beri 
tainiu. Dar naujienai Ghicagai, 
kad tokie gyvi rinkimai, kur 
dvi galybės susirėmę, gatavos 
buvo, išnaudoti visas priemor 
nes savam kandidatui; pravesti, 
tačiau ligi pavakario jokių 
skandalų nebuvo* Net \iš.‘Lon
dono gauta paklausimai^

Karžygiai šunes—---- r
Senf4% septynaolikų metų 

■ saugojęs Mr. ir Mrs. Levvis Os? 
termai ant 31 So. Victory St., 
šuvą vakar nuleidęs galva stot

kiek vėjo* ties savo; duondavių už-

I*

r

JVS girdite;
Gražius Radio Programas iš Stoties

WCFL - 970 Kiloc

Kas Nedėldienį
Jsųs galite įsigyti šiuos naujus gražius rekordus lietu

vių kalboje. GOLUMBIA rekordai dabar yra taip gerai 
padaryti dabai aiškus ir garsiai gražiai skamba. Kaina 
po 75c vienas. SiunčiaiAe į kitus miestus. Perkant 5 ant 
sykio už persiuntimų nieko nerokuojame.

Waukegan, I1L
SLA. 269 kuopa rengia vakarą

Folk Song

Racine, Wis;
Svarbus* pranešimas

11

<

16200F

16194F Pauk&užis

<•

įgrobė Vilnių. Butų pageidau
jama, kad ir aplinkinių kolo
nijų lietuviai atvyktų į šias 
jnusų iškilmes.

16 20 i F Virginia Polka

16189F

16182F

Tebūna, žinomąJ^ie 
Vietos lietuviui,-

Pittsbprgh, P:
Pittsburgho^ ir apielinkės 

lietuviams

$145.00

k,.‘
r '

Chieago, UI.
TEL. BOULEVARD. 8M7—4705

Balandžio 18 d. Lietuvių 
Auditorijoj (Lincoln ir 9th) 
ivvks vakaras. Prasidės 7:30 
valandų vakaro. Programų 
išpildys dzimdzi - drimdziai: 
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas.

Visi \Vaukegano ir aplinki
nių mietselių lietuviai* yra 
kviečiami ateilahkyti į šį pa
rengimų. Rengėjai.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
dabar lankosi' po Amerikos lie
tuvių kolonijas Vilniaus Vada
vimo Sąjungos pirmininkas tt 
Lietuvos Universiteto profeso
rius Mykolas Biržiška su Vil
niaus vadavimo reikalais.

Visos Amerikos lietuvių ko
lonijos karštai ir nuoširdžiai 
sutinka gerb. profesorių M. 
Biržišką ir sveikina jį kaipo 
musų pavergtos sostinės Vil
niaus atstovų.

Mes, Pittsburgho ir npielm- 
kės lietuviai, irgi neatsiliekain. 
nuo kitų lietuvių kolonijų. Mes 
taip pat Ruošiamės šauniai su
tikti musų pavergto Vilniaus 
atstovą profesorių M. Biržišką 
ir pareikšti savo ištikimybę 
kovoti už atvadavimą iš. po 
lenkų jungo Lietuvos sostinės 
Vilniaus.

Pittsburgho ir apielinkės lie
tuvių draugijos po vadovyste 
Lietuvių Vaizbos Buto ėmėsi 
darbo, kad profesorių^ M. Bir
žiška butų tinkamai sutiktas 
Pittsburgho, ir kad visi Pitts
burgho ir apielinkės lietuviai 
galėtų kuoskaitlingiausiai daly
vauti tose sutiktuvėse.

Pas mus gerb. profesorius 
M. Biržiška bus balandžio 18 ir 
19 d. d. Balandžio 18 d. yra 
rengiamas bankietas pagerbi
mui musų brangaus svečio. Ta
me bankiete bus progos vi
joms draugijų darbuotojams 
ir visiems Pittsburgho lietuvių 
visuomenės veikėjams arčiau 
susipažinti su gerbiamu; profe
sorium ir pasidalinti mintimis. 
Bankietas bus laikomas Lietu
vių Piliečių Svetainėje ir pra
sidės nuo > 7:30 vai. vakaro* 
Įžanga tik $1.50 asmeniui. Kas 
norėsit dalyvauti šiame iškil* 
mingame bankiete, malonėkite 
užsisakyti vietas iš kabio* pas 
komiteto narius.

Del balandžio 19> dienos yra 
rengiamos milžiniškos, prakal

Jimmi

lietuviui Komitetaspra- 
kalbas. profesbriiuii M». Biržiš
kai balandžio 12: dsienųv 2 va
landą; po ptetHĮ, Džendiceletoi 
svetainėj,. 12111 St. Įžanga dy
kai. Progranie dalyva,ųš> abu
du vietiniai chorai-, — parapi
jos šv. Cicilijos ir Aido. Ti
lt iines turėti ir žymią solistę iši 
Dailės Ratelio,,/ ponių Marija, 
l^aĮčaitiėnč.

Gerbiamas ir musų didžiai; 
.Idukmimas svečias* prof. M. 
Biržiška kalbės Vilniaus rei
kalais, suteiks tikrų žiniųj 
apie musų sostinės atgavimų! 
ir mus brolius Vilnijoje esan
čius. Visi vietos lietuviai; 
kviečiami suseiti 2 vai. po pie
tų į Dzcndželeto, svetainę.

Bendras Ruošimo Komitetas'.

Šimto Mylių Kelione 
į Dalj Sekundos ■

r^VALUS pardavėjas susižirto 
JS sųį savo ko^tumioriais gr.eir l 
liausiu, lengviausiu ir pigig«*> | 
siu būdui — jis telefonuoja 
jiems* Jo kostumieviai yra iš-
stakfaidę po, visų, valstiją, ir JĮįĘįi 
P0 visą šąli, betgi jis kalbasi'B 
šui kiekvienu. ją taip/ tankiai, Į|fg??5
laiių hunai reikalas. Pardavė- 
nejnnas telefonu yra, lengvas. 
Jis’ nei’žvaddoja pardaVęjo, bėt 
pagelbsti jiems pasiekti nąttjų 
8ardav;nio rekordu, Vartokite

0Pg Dlstancc paŠaiikftnus; te
lefonu tarnu reguliarių asine*., 
niniu apsilankymų.

* . * •- . ■ •

Bell Linijos. Visur Pasiekia.

ILLINOIS BELL
THEPHONE COMPANY
, Afastf pareiga. yra žiūrėtis kad

1 laikųbų.- 
užtikimas 

vartotojui.

patarnaOitnVs. . Vlsfl, 
’ ta užtektinas.

patenkinantis

——““■—m ........ ....... .

Wtra Amerikos
Lietuvių Laikraščių
Karta aa. lietai Agety SąjungaE’lfCIflIlMH I* EAdRUKdlJA

LIETUVA
* . i ■ “ » • '• . * . • v • . ►

Biddhi Tonų Įtalpos Laivu“AQUITANIA”
BiOJiine 16,1631

Kurie liesuBpSs; važiuoti! st» pirma, tiems 
bus> prdga važiuoti- stv šia Ellsltursija-.

" .^AIVAS. “AOUITANIA”
SUsto®il<Cheirbourge ir Southamptone

i”. N":. *. • ’.

. NAUJIENOS
PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS

kad Amerikos Įiotuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo, meilę savo Tovynąixjie jau yra jrodę atvejų- atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
ArtiMntiB* Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo, ginimams Lietuvoje ir. prisidėti! prie Lie
tuvos kult.urihitno, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybe Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame ąt$įUkįW gali tik seniaųsis Lietuvoje laikraštis

vienint&lis 4hmoknatiBo&;minties, tikros šyiesosj ir mokslo skelbėjas.
Savo turinio, finitumu, margumu ir jdomūmu “Lietuvos Ukinin- 

kas” šiandien* pralenkia- visus kitus laikraščius.
“Liatu-v.os. Ukjninko” kaina visiems metamą tik 5 . litai; TAIGI 

TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ.
, • Tokią. Pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo: ; .

Kadangi .50 ceptUi ,t Lietuvą, siųsti nepatogu*, tai, susimeskite 
keli’ pažfstami* ir kartu visi apdovanokite, savo gimlhes.

Už 50 ,centŲ.vJus padarysite dideli dalyko,, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti * gerą'laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokčs 
ąpseitj be 'Ittįkvasčio! ' / '

Dar prieš Naiijūs metus siuskite, j- Liefuvą. “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centu ir savo gimimu adresus Lietuvoje, o jau. “Lietuvos Uki- 
ninkas”.mok<5s tinkapiai ištisus metus tarnautį.

i " “LnSWV0S ŲKTNINKOi’''adresas:
P. S. ^^ RsiraSyti, rei-

; kiu atšiųsU* vku^pėt^ preirtinieratvo 2Uloll. pusei metų 1 doli L
; ■ •. /■.;/<,_ ■ ■ J Y ' ' ■ ■ ' • , r t , , IĮ ‘
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ANTANAS VANAGAITIS IR JUOZAS OLŠAUSKAS 
61006F Plaukia Nemunėlis — Folk Song 
, Leiskit į Tėvynę

V. DINEIKA ir J. PETRAUSKAS 
Valstybės Dramos Artistai 

16204F Polka • “Jovalas” — Comic Song z
Į—2—3—Brr... Kupletai — Comic Song 

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

PENNSYLV ANUOS ANGLIAKASIAI 
1620JF Šiaulių Polka — Instrumentai Polka 

Pavasario Polka •-— Instrumentai Polka 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERlŲ ORKESTRĄ 

FR. YOTKO,. Leader 
Įdainavo ADOMAS ir JUOZAS 

16202F Nelaimingos Dienos — Orch. w. Imcid. Sing. 
Meilingas Bernelis —- Orch. with Incid. Singing 

Įdainavo A. ŠAUKEVIČIUS.
WORCESTERIO LIETUVįšKA ORKESTRĄ 

, / j, 3..................... Albina, .Lietuynikai$ , , j ■ =•, T. .

Marcinkonių Polka 
Kunigunda Polka 
Pelėda Polka 
Šabas Gud -— Polka >
Lakštute Polka 

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
Eiva, Boba Pupų Kult 
Seni Duok Taboko 

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su kanklėmis 
1j6 198F Paklausykit Jus Lietuviai, *

Kelias-—Vieškelis «
Juozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis su Kanklėmis 

STASYS PAURAS, Baritonas Su Orkestras Akompan. 
161-90F Kad Pavasaris Ateina 

Vyrai, Moters Negirtaukit 
Stasys, Pauras, baritonas ir Juozas Antanėlis, tenoras 

P. HUMENIUK IR JO ORKESTRĄ 
-A — Polka 
Kaimietė — Polka

NAUJAS COLL’MBIA TELE-FOCAL RADIO 
Modelis C. 20

Jus gaunate nuolaidos $66.00 už savo senų radio,. gramo
foną ar pianų, šis naujas Golumbiu radio pasiekia visas 
stotis ir slųptus pranešimus.

• ■ 4 .. ■ ■ ■

Jus galite pirkti ant lengvų išmokėjimų įmokant tik 
$10,00, po tanr po biskį kožnų menesį.

JOS. F. SUDRIK.Inc 
3417-21 81 Halsted St.

I IMPERFECT IN ORIGINAL 1
■ • ———,— ----------------------------------------------—-—■—
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Jau pavasaris išaušo,

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Kensington

PETER BARSKIS
Me> parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis 

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

I ............. ...... .. ...
W. B. JUČUS

BUČERNĖ IR GROSERNfi 
Valgių produktus parduodam pigiau 

negu didelėse kompanijose 
3239 S. Halsted St. 

Tel. Victory 2168

'r~~~-M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yaed. 6894 t___________ , i /

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
Tel. Republic 8899

f _____ ~___ _ ____
J. MACKIEWICH 

MORTGAGE. BANKER 

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Sinvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832 

-- ------------- . J

RAMOVA LAUNDRY ' 
(WET AND .DRY)

* Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
( te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St.
TeL BoulevarJ 9122

Balandžio 10 d., 7:30 vai. va
kare, 341 Kensington Avė. 
įvyks Kliubų ir Draugijų su
sivienijimo susirinkimas. Jame 
bus visokių raportų, pranešimų 
ir bus svarstoma nauji reika
lai. Visi nariai, narės ir visi 
tie, kurie norite prisirašyti, at
silankykite.

Darbai biskj pagerėjo
šervin Vilim maliavos išdir- 

bystč dirba neprastai. Kuomet 
reikia dirbininkų, paima per 
draugus, šiaip prie vartų, kiek 
nori stovėk, negausi darbo. 
Atėjo laikai, kad darbo galima 
gauti per draugus arba kyšiais. 
Kuomet vienoje dirbtuvėje pa- 

i 

sidaugina darbų, kitoje susima
žina.

Pullmano Calumet dirbtuvė
je, kur senu karus taisydavo, 
daug darbininkų paleido. Beč- 
leriai nesitikėdami kitur gauti 
darbo išvažiavo ant ūkių dirb
ti. Pullmano pasažierinių vago
nų dirbtuvė ant 111 gatvės be
veik visai uždaryta. Kaip ka
da gauna po kelis karus pa- 
dirbti. Darbininkai seni pašau
kiami per draugus, (šiaip prie 
vartų neima darbininkų; nė 
pirkte negalėtų nusipirkti dar
bo. Jeigu kuris norėtų nusi
pirkti darbo šiokiais laikais, 
reikia dar žinoti iš ko pirkti 
darbą. Tas sužinojimas irgi 
brangiai kainuoja.

Darbininkai, kurie turėjo su
sitaupę pinigų, gyvena iš su
taupytų pinigų. Laukia pagerė
jimo laikų, 
vasarą bus 
gu pereitą 
me, jeigu 
vasaros, ir
gerus laikus.

Oras hešnltas, sausas; , ma- 
žai lietaus yra. Jeigu toki sau
sa bus, tai ūkininkai ir šiemet 
dejuos dėl sausros. Keletas lie
tuvių rengiasi važiuoti į Lietu
vą. Bet tas išsirengimas jiems 
sunkus. Dar vis bijo važiuoti 

Į į gimtą šalį. Bėda neturintiems 
pinigų, bet didesnė bėda su pi
nigais. Vienas bečleris gyvena 
pirmityviškoje s tūboj e, i
kai gali rašto skaityti, o su 
rokunda dar prasčiau. Sveika
tos turėdamas tiek pinigų su
taupė ir juos įvestines turi ant 
šešto nuošimčio. Jis tuos pini
gus skaito per dienas ir nak^ 
t i s, ir niekaip negali juos su
skaityti, kiek jis jų turįs. Ma
nau, man reikės jam eiti į pa- 
gelbą. Jeigu jis 
skaitę galėtume 
mą padaryti per 
žiu. —K.

Cicero, III

Rengiantis prie linksmybių

>A*ri.*.t,niĄ »■■'<* *»■*1 "Į-

t’-nla Stasė LukŠtiepė, 1500 
-—49 Avė.; pp. Juozas Zigman- 
Bavičius, 1430—50 Ct. 
kas Žamuleviėius, 1501

Ludvi
51 Čt.

prisiimtų, su
pu ikų gyveni- 
savo visų am-

Kalbama, kad šių 
daugiau darbų, ne- 
vasarą. Pagyvensi- 
sveiki sulauksime 
pamatysime tuos

Ir vėl darųgai, vėl ^užuojau
ta! Ot štai gerų žmonių, lie
tuvių patriotų draugiškumas 
pasirodo.

štai jaunuolių draugijėlė “Aš- 
relė”. čia gimę jaunuoliai, ku-

meii- <^c lavinasi lietuvių kalboje — 
dainoje ir auklėjami lietuvių 
dvasioje. Jie rengia savo' va
karėlį ateinančioj subatoj kaip 
7:30 vai. vakare, Stasės Lukš
ienės svetainėje, kampas 15 ir 
49 Avė.

čia tam, vakarėliui vėl ateiną 
su gerais norais, su pagalba 
simpatizatoriai," rėmėjai ir 
draugai. “Aušrėle” visiems 
savo draugams užtrauks lietu
višką valio ir didelį lietuvišką 
ačiū.

Šiam vakarėliui ateina su pa- 
gelba šie patriotai-draugai:

Vincas Giudžius-GudzeviČius, 47 
ir 13 gatvė; Jonas Dabašinskas, 
1434—49 Ct.; Al & John—Ci
cero Inn, 1200 So. 50 Avė.

šie tautiečiai ateina pagel- 
bon “Aušrelei”. Be abejo, ateis 
ir dailios musų lietuviškos pub
likos, kuri dailiai pa'silinksniins 
ir. pasiklausys dailių dainų. 
Kviečiami visi ir kartu turėsi- 
tne “good time”.—Juozasw

Velykų radio 
programas

Prof. M. Biržiška kalbėjo 
per /radio c

Peoplesi F.umiturė Co. Vely
koms surengė specialį radio 
programą, kuris ypatingai buvo 
gražus ir įvairus. Po Velykų 
svekinimų, dvigubas kvartetas

zaitięnės, Ę. Benai tienės, Tam- 
kutonititės, J. Romano, A. čiu
po, ir Trumpučio, linksmai ir' 
galingai- sudainavo Velykų 
giesmę.

Po to, kalbėjo gerb. prof, M. 
Biržiška, Vilniui Vaduoti Są
jungos pirmininkas. Kalbėjo 8 
minutes. Priminė mums Vil
nių ir jo vadavimo budus bei 
kelius. Kalba rimta', balsas gra
žiai skambėjo.

Solo dviem atvejais gerai dai
navo p. K. Kraučiunas, operos 
dainininkas. P-lė Genovaite ši- 
diškaitė ir šiuo kartu džiugino 
klausytojus savo tobulu, gražiu 
balsu. Elenos, Onos duetas tik
rai buvo geras. Taipgi labai 
gerai dainavo J. Romanas su 
A. čiapu. Ketvertą gražių dai
nų padainavo kvartetas, ku
riam vadovauja komp. A. Po
cius. Tenka pasakyti, kad šsi 
kvartetas, su laikų pasidarys 
til&a radio sensacija’.

7 CtlLV KULt I

w;aMBar»r^

Bridgeportas

Naujas lietuvis biznierius

Daugeliui gerai žinomas Jo
nas Ascila, “Naujienų” bendra
darbis nusipirko biznį ir važi
nės rūkytą mėsą po bučemes ir 
visiems, kas mėgsta rukytp, 
džiovintą mėsą. Pas Joną bu.; 
gaunama visokios rųšies mes?, 
dešros, paledvicos, kumpiai, 
karkos, geriausios rųšies. Lin
kėtina drg. Jonui geriausio pa
sisekimo jo biznyje.

*—Senas Petras.
,, ■■y . ............................. ui.....................

Naujas Gyvumas Del 
Silpnų Nervų

Jotim jųsų nervai ir raumenys yra silpni 
ar jūsų Ryvoetinylejl organai atokhoja «;>’■- . 
kų ar |6gŪ.* imkite Nuga-Tone ir bnkit» 
stiprus. sveiki ir gyvus. Nuga-Toųo padurrA 
stebuklus dėl tailionų Žmonių visose pasau
lio dalyse; Jie pą&alina ifi kūno litrų no- 
rus. kurie gimdo ligas ir organų sueilpnA- 
jimų. Jiįe galite gali t i Nuga-Tone aptiekojo. 
Jeigu aptiekininkan neturi Jo. paprašykite 
jj užsakyti- dėl jųij Iš- savo urmininko.

’BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond , L, ----------  /

Charles Wirshels
ANGLYS ir medžiai 

Perkraustom į farmas arba į kitas 
miestas, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
Tel. Republic 7950
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Rytoj yra užbaigiamoji diena šio didžiojo vartotų ka
rų išpardavimo! Iš toli ir arti pirkėjai pasinaudoja 
šio sensacingo, Pavasarinio Pratuštinimo Išpardavimo 
kainomis!

Jus vis dar turite laiko sutaupinti! Nes dar didesni 
kainų nukaposimai ir dar didesni sutaupimai pažymės 

• užbaigiamųjų šio išpardavimo dienų kaipo didžiausių 
bargenų dienų visliose šiuose miestuose. Net ir už šias 
žemas kainas raudonas OK ženklas garantuoja jums

kokybę ir-pasitenkinimų; jis parodo, kad karas, kurj 
jus perkate, buvo nuodugniai peržiuretas ir pertaisy
tas ir yra geras daugeliui tūkstančių mylių užtikimos 
transpęrtacijos.

Perskaitykite .žemiau paduotus bargenus—tai yra tik 
keli iš tų nepaprastą vertybių, kurios, yra pasiūlomos 
už žemiausias kainas istorijoj. Ateikite šiandie! Pa
matykite šiuos karus. Pirkite šiame sensacingame iš
pardavime!

SKUBĖKITE! Pasinaudokite Šiais Dideliais Bargenais 4 ir 6 Ciiinderių Karais

New Process Baking Co.
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

‘949 West 34th Street
Pbone BOULEVARD 1048

įbrėžimo. Parsiduoda su "turin-ilu ... > Kaina sa.
ISpardavimo

McMANUS MOTOR SALES, 
ASHLAND AVENUE MOTOR SALES 
SUPERIOR MOTOR SALES CO., 
KEENAN CHEVROLET SALES, 
ARCHER CHEVROLET SALES 
HAFNER CHEVROLET CO.,

T ' 1 9 2 9 
FORD

• Fordor
Yra užtektinai vietos dėl penkių 
pasažlerlų. Motoras yra nuodug- 
nlAĮ pertaisytas. Rody neturį net 
rViSinės dK»’"i^klu~ 
mažinta paskutinei 
dienai iki tiktai -

k

C. IšmokėjimaiMažas (mokėjimas - Lengvi C. M. A.

Ateikite-Pirkite Šiandie! 5

Speciali Nupiginimai 
ant 

1927-1928-1929-1930 
Chevrolet Six 

Coaches Coupes Sedanų 
7r Batgeno Kainos Ant Seka

mų Išdirbysčių Karų 

FORD ESSEX
DODGE 

STUDEBAKER 
NASH 

CHRYSLER 
BUICK .. , PONTIAC 

WHIPPET

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

' Chevrolet šešių ' 
Ciiinderių 4 Durų

Sedanus
Veikite greitai! Tai yra Ju«ų pas- 
kutini proga sutaupinti ant kišku
ti vartoto Chevrolet Sedano. Pil
nai įrengtas, nuodugniai peržiurk- « 
-tM ir pertaisytas; paremtos *rau- 

' donuoju OK vertybes ženklu. Iš
pardavimo kaina tiktai

$295 jSuraikyta
VAIKAMS parėjus iš mokyklos, duok šios suraity
tos Green Mill Duonos apteptos su sviestu ir uogo
mis. Lengva prirengti, nereikia raikyti.

«

Pavalgęs vien tik Green Mill Duonos, busi sotus. 
Juo daugiau vaikai valgys Green Mill Duonos, tuo 
labiau jie bus sveikesni. < '
Jūsų groscrninkas užlaiko Green Mill Duonų. O jei 
dar jis neturi, tai praneškite mums, atvesime
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BANKAI IR D£PQ2iIT0BJlAJ

Ūžsidąriua visai eilei bankų per bizniu de
presijos laikus, daugelį žmonių apėmė baimė, kadį ir 
jų centai, padėti banke, gali žūti. Todbf vieni jų visai 
ištraukė pinigus iš bankų ir pasidėjo juos kokioje nors 
skrynioje namie; kiti pradėjo kilnoti savo depozitus iš 
vieno banko į kitą, ieškodami, kuris jų esąs saugesnio 
Šitaip darydami tečiaus, žmonės dažnai susilaukia tik 
nuostolių.

Nėra kalbos, kad neišmintingiausias daiktas tai 
laikyt pinigus namie. Viena, pražūva nuošimtis, kurį 
žmogus galėtų gauti už savo, pinigus, jeigu jie- butų 
padėti banke. Antra, visuomet yra pavojaus, kadi atsi
tiks nelaimė — gaisras, vagystė ar plėšimas — ir pini
gai visai prapuls. Privačiam name nėra tokios saugios 
vietos pinigams padėti, kaip kad turi bankai, kurie ši
tam tikslui yra aprūpinti visokiais įtaisymais. Tiesą 
pasakius, tai ne tik pinigai, bet ir visokios turinčios 
vertę popieros (bonds’ai, morgičiai, apdraudos doku
mentai ir t. t.) turėtų būt laikomos ne bute, kur žmo
gus gyvena, bet banko spintoje. Patyrimas rodo, kad 
šitoks atsargumas apsimoka, apsaugodamas žmones 
nuo nuostolių ir didelių nesmagumų.

Bet bankų yra geresnių ir blogesnių. Kodėl vieni 
bankai laikosi gerai, o kiti užsidaro?* Daugelis žmonių 
mano, kad tai pareina nuo banko didumo. Bet tai yra 
klaida. Yra atsitikimų, kad užsidaro bankai,, turėję 
šimtus milionų dolerių (kaip kad, pavyzdžiui, neseniai 
atsitiko su vienu milžinišku banku New Yorke)’. Ban
kai daugiausia bankrutuoja dėl dviejų priežasčių: arbą 
dėlto, kad banko viršininkai išskolina dideles sumas 
ant nuosavybių, kurių vertė nupuola; arba dėlto, kad* 
jie banko pinigus pavagia.

Daug bankų prezidentų ir kasierių sėdi kalėjimuo
se, sugautų vagystėje. Jie, žinoma, ne visi vogė; kaip 
kad daro paprastas vagis, kuris pasiima svetimą pinigą 
ir įsideda į kišenių. Dažniausia tie neteisingi bankų 
viršininkai tik “pasiskolina” iš banko. kasos trumpam 
laikui — spekuliacijai “stak-ų markete” arba lošimui — 
su minčia pinigu^ taip greit padėti atgal, kaip tik su 
jais bus “uždirbta”. Bet, deja, pasitaiko, kad spekulw 
ei j oje arba gembleriavime bankininkas prakiša. Tuo
met nebėra kuo padengti trukumą banko kasoje* ir 

Jeigu buvo išimta didelė, pinigų suma, • tai visas bankas 
eina velniop.

Banką gali pražudyt taip pat, kaip, aukščiaus mi
nėjome, ir paskolų davimas ant nuosavybių, kurių ver
tė nupuola. Sakysime, Chicagoje vidurmiesčio bankai 
pirma skolindavo daugybes pinigų-ant apartamentų 
prie Washingtono parko, kur rendos-buvo aukštos (da- 
bar ta apielinkė apgyventa juodukais), ant tuščios že
mės lotų (kurių šiandie- niekas neperka.), ant dirbtuvių 
(kuriose dabar sustoję darbai),, ir-1, t. Ne vienas tų 
didmiesčio bankų šiandie dėlei to .pergyvena, didelių 
keblumų. ’

Taigi ne tame yra dalykas; kuris bankas yra di
desnis, o kuris mažesnis.. Neteisingi arba neatsargus 
banko viršininkai gali ir didžiausio banko pinigus pa
vogti arba praspekuliuoti. Tuo: gi’tarpu nedidelis" banr 
kas gali gyvuoti labai gerai, jeigu' tik jisai bus veda
mas teisingai ir išmm&igaL Todėl depozitoriams nėra 
prasmės traukti savo pinigus iš viętinių, mažesnių ban
kų, kurie yra gerai vedami, ir nešti juos į vidurmiestį.

Reikia neužmiršti da ir to dalyko,, kad vietinis ban 
kas visuomet patarnauja savo a^Hitkeia skoJWąwa!♦ A”-‘,'ą• y■* pinigus tos apielinkės? biznieriams,: padėdamas gyyen 
tojams įsigyti rezidencijas, ir kitokiais budais./ O> di 
dieji vidurmiesčio bankai to nądUro, nes .įięms, per men
kas biznis su tuo “baderiuotfs**. iStraųkd’ami pinigus iš 
vietinių bankų, žmonės nupuldo tas apielinkes, kuriose 
jie gyvena, vadinasi, kenkia- patys sau; / , A

Nežiuript to, kad dėl ekono
minio krizių Anglijoje jaučia
ma, masėse nepasitenkinimas ir 
girdima daug; zųrzėjimn prieš, 
valdžią,, via tik Darbo Partijos* 
įtaka, krašte neina mažyn. Ta^ 
tai parodė papildomieji rinki
mai į parlamentą^ neseniai jvy-i 
kę Glhmorgan apygardoje Pon- 
typridd, distrikte. Balsai pasi
dalino šitaip: >

Už Dąrįa Partijos kandida^ 
tą, D. L. DavieSi. paduota 20,- 
687 balsai;

Už liberalą, kap. G. Craw- 
shay^ — 8,36.8 balsai;

; Už konservatorių, D. Evans, 
5489; balsai*

Darbiečio balsų dauguma, 
palyginant su stipresniuoju 
oponentu, buvo 12,319.

. Pastobėtou yra. tai,, kad vi
suotinuose rinkimuose tame 
diatrikte liberalai buvo gavę 
daugiau baisų, negu, šp kartą. 
Už liberalą tuomet buvo pa
duota 14,421 b., o dabar tik 
8,368 b. Darbo Partijos kan
didato. dauguma tuomet buvo 
6,414. Šį kartą jo balsų dhur 
guma beveik pasidvigubino.

Pasirodo, kad milionierio 
Mosley atskilimas nuo Darbo 
Partijos jos nesusilpnino.

buržuazijos nuvertimui, ka
rą, kuris yra, šimtą z kartų 
sunkesnis, ilgesnis ir sudėti- 

■nesnis, negu atkakliausias 
paprastas karas tarpe val- 
stybiųt ir kartu iš anksto 
atsisakyti nuo panaudojimo, 
(kad- ir laikino) reikalų prie
šingumų tarpe priešų, atsi
sakyti nuo susitarimų ir 

. kompromisų darymo su gali
mais talkininkais (kad RJ 
laikinais, nepastoviais, svy
ruojančiais, lygtinais) — ar 
taii nėra be galo juokinga? 
Ar tai nėra tas pats, kaip 
kad lipant į. aukštą ir iki 
šiol dar neištirtą, sunkiai 
prieinamą kabią, i-š anksto

atsisakytum eiti kartais zig
zagais,, kartais pasukti at
gal, kartais mesti pasirinktą 
kelią ■ i£ ieškoti kitokių ke
lių?-”
čia, kaip matome, Leninas 

išjuokia kairiuosius komunis
tus, kurie atmeta visokius 
kompromisus. Jisai sako, kdd 
gali būt reikalinga daryti su
tartis. net su buržuazinėmis, 
partijomis, 
tąs, tas 
ga”!

Sulig 
šis prie 
daiktas,
aplinkybių yra oportunizmas.

t Žemės revoliucija

Kas to nesupran- 
sėrgąs “kūdikystės li-

šita teorija, taikymą- 
aplinkybių yra geras 

Bet taikymasis prie

VELNIO ISTORIJA
(Pabaiga)
Velnio nupuolimas 

priskiriamas jo išdidu- 
angeliškoji

nuslydusi dėl savo išdi- 
noredama susilyginti su 
šv. Augustinas aproba- 
išdidumo teoriją, ir ji

BOLŠEVIZMAS IR 
OPORTUNIZMAS

ko-
nuo

Rusiškas bolševikiškas 
munizmas nėra vieningas, 
pradžios ligi galo nuosakiai 
apgalvotas, mokslas. Bolševiz
mas tikrumoje yra keleto vie
na kitai- prieštaraująnčių teo
rijų mišinys. Kraštutinis revo
liucingumas jame yra sumaišy
tas su kraštutiniu reakcingu- 
mu, kraštutinis radikalizmas — 
su kraštutiniu oportunizmu, ir 
t. t. Charakteringas bolševizmo 
politikos požymis yra. tas, kad 
tarpais jisai stačia galva puo
lą j Vieną kraštutjnybę, kartais 
į- kitą.

išiandie bolševizmas atkakliai 
kovoja su “oportunizmu” ir 
“dešiniuoju nukrypimu?’. Ta 
kova eina ne tik sovietų Rusi
jos komumstų partijoje, bet ir 
visose jos agentūrose, t. y. ko
munistų partijose kitose šaly
se, Ji eina ir Amerikos komu
nistų partijos lietuvių1 sekcijo
je (susidedančioje iš šimto su- 
viršum narių!), kur bimbinin- 
kai tąsosi už ausų su pruseikL 
niais ir butkiniais.

Bet prieš keletą metų tokiu 
pat įnirtimu, buvo kovojama, 
prieš “kairiuosius •nukrypė- 
lįiia”. Leninas paraše net at
skirą brošiūrą kairiųjų “išnie
kinimui. Kadangi “kairumo li
ga?’ buvo tuo laiku apėmusi; 
(įaugiausia Vokietijos komunis
tų partiją, tai bolševizmo tė
vas atkreipė savo atakas ypa- 
Stingui priėž vokiečius. Toje su- 
,yo, brošiūroje (“Per Radika- 
lismus, die KindĖrkrankheit 
įdės Komunismus” — Radika
lizmas, komunizmo, kūdikystės 
liga)> jisai šitaip išjuokia kai
riuosius :

“ ‘Kiekvienas kompromi
sas su kitomis partijomis,.. 

'' visokia’ manievravimo ir su
sitarimų politika turį būt 

•'* griežčiausiai atmesta7 — ra- 
fc šo vokiečių ^/radikalai’...

“Reikia stebėtis, kad. tie 
‘raiįikalhi’, turėdami šitokias 
pažvalgas, nepasmerkia visu 
grįežtumu bolševizmo; juk 
negalimas yra daiktas, kad 
VftkĮeęių /radifelai’ nęžiuotų,.

r jfcgęi \visw • bolševizmo
-taip

Vėliau 
buvo 
mui, ta galingoji 
dvasia 
durno, 
Dievu, 
vo tą
tapo Bažnyčios priimta. N uo 
IV amžiaus vidurio šėtonas bu
vo pripažintas demonų niip'uo- 

'Hjno kaltininku., . k
1 Scholastų- laikais buvo net 
nustatyta apytikris demonų 
skaičius, šv. Tomas, tas pats, 
kurs “quot articula scripsit, 
tot miracula fecit”, laikė tą 
skaičių palyginti nedideliu.

Tik nuo XIII amžiaus kata
likų bažnyčioj Velnias ir. de
monai tapo vien dvasinėmis bū
tybėmis. Ankstybesnials lai
kais jie turėjo lengvos medžia
gos (oro) kimus. Del šitokių 
savo ypatumų,, j ie (demonai), 

, sak., šv. Augustino nuomone, 
pasižymėję vikrumu ir nepap
rastu ftiokejimu įsiskverbti, 
tarp kitko, į žmogaus kūną. 
Vienas mokytų^ daktarų veiy- 
besnių laikų (Turm.p. 66) la
bai aiškiai pasiseko šiuo klau
simu : “Augeliai turi eterinius 
kimus, demonai oro kunus, 
žmonės žemiškas kunus. 
ras yra ugnis, t. y. ketvirtas 
elementas”.

Kur gyveno^demonai? Ragai 
Enoko, nusikaltę artimu santy
kiavimu su moterimis angelai 
buvo patalpinti po žeme, iš kur 
jie turėsią būti mesti ateityj i 
ugnį. Bet Naujam Testamente 
demonų rezidencija nevisai aiš- 
kii; Iš kai kurių Evangelijos 
vietų matytų kad demonai (ir 
jų* valdovas Velnias)- gyvena 
ore. Pav., šv. Petras sako, kad 
“Velnias klajoja, kaip staugiąs 
liūtas, ieškodamas ką praryti”. 
Bažnyčios tėvai manė, *kad Vel
nias ir demonai tuo tarpu gy
vena ore, bet su pasaulio galu 
jie pateksią į ugnį. Nuo V 
amžiaus Velnias ir demonai 
apgyvendinami pragare, bent 
po pasaulio galo. šv. Tomas

Ete-

ka piktos dvasios apsėstas. Tor 
kių aukų konvulsijos yra gei- 
riausias įrodymas demono ar 
demonų buvimo. Jis (demonas) 
nenoroms apleidžia savo aukas, 
dažnai šaukdamas ir protestuo
damas prieš prievartą (egzor
cizmų akivaizdoj). Vidur
amžiais ir net Vėliau (XVI-— 
XVII amž.) buvo devynios ga
lybės tokių Velnio apsėstų.

Dažnai viduramžiais Velnias 
sueidavo į meilingus santykius 
su moterimis, su vienuolėmis, 
.tapdavo vad. inkubu. Velniais 
pasirinkdavo sau padėjėjus, 
tarnus žmonių tarpe— tai bu
vo burtininkai, raganiai, raga
nos. Jie (burtininkai) pranaša
vo žmonėms ateitį, \ sukeldavo 
audras, dalyvavo vad. “šaba- 
še”, gydė žmones. Tuo budu ir 
filantropiški reikalai nebuvo 
kartais svetimi Velniui (žino
ma, tai buvo žabangos žmonių 
sielai pražudyti) ir t.t. Nau
jais laikais Velnias nusigyveno 
ir išnyko.

Kadaise Šėtonas padėdavo 
krikščionims išspręsti pasaulio 
ir gyvenimo problemą. Jis buvo 
pradžioj nelyginant žiaurus pa
saulio kūrėjas, kovojąs su geru 
Dievu, Paskui jis buvo veiz- 
duojamas, kaipo angelas maiš
tininkas, sukilęs prieš gerąjį 
Kūrėją, Bet ir vienu ir antru 
atveju jis buvo aršiausias ge
rojo Dievo ir žmonių priešas. 
Visa pikta, visi kentėjimai ir 
nelaimes parėjo nuo jo. Kode! 
moderniškais laikais Velnias 
nustojo ėjęs savo pareigas, 
nustojo savo valdžios? Pirmas- 
ir sunkus smūgis Velniui buvo,- 
pašalinimas asmeninio Dievo iš 
mokslinio pasaulio suvokimo, 
(Teisybė, daug žmonių dar ti
ki asmeninį Dievą, ir pikto 
problema lieka jiems slėpinin
ga mįslė). Moderniškas žmogus, 
turi prieš pjktą solidarumo; 
jausmą ir mokslą. ApSigi'nkla- 
vęs tais ginklais, žmogus, kurs- 
moka neužmerkti akių, žino, 
kad tiek angelų, tiek demonu 
pradžios, kilmės reikia ieškoti)

Kr

........ ...

Kodėl plaukai žyla
Plaukų žilimo priežasčių 

daug. Svarbiausios tai: 1) pa
veldėjimas (būna šeimų, kurių 
nariai jau 20 metų, pradeda žil
ti), 2) liguistumas, 3) netvar
kingas gyvenimas, 4) nerviš
kas nusilpimas, 5) organizmai 
nuodija, dalyką ų kaip alkoholis! 
ir tabakas, (nikotinas), 6) psi
chiški sukrėtimai, - (sakysim 
būna atsitikimų, kada po sun
kaus pergyvenimo žmonės per 
keliolika valandų pražyla, kaip 
nuteisti mirti, mylimam asme
niui mirus ir t. £.) ir 7) plau
kų ligos. Nurodytos žilimo 
priežastys yra pataloginės ar
ba nenormališkos, o šiaip plau
kų šilimas yra fiziologinis reiš
kinys, susijęs su atnžiumi, t. y. 
viso organizmo senėjimu. To
kiais atvejais plaukai pradeda 
žilti apie keturiasdešimtus-pen- 
kiasdešimtus amžiaus metus.

.   —1, ■■ i,,'. — "• ' ■ .    V'-'

GARSINKITE N AUJIENOSE

•Paskutiniuoju laiku Eurėpos 
tpietuose (Balkanų kraštuose) 
gana dažnai atsitihka žemės 
.drebėjimų. Prietaringesni vie
tos gyventojai laukia net visai 
šių kraštų sunaikinimo.

Vokiečių mokslininkas Dr. 
H. Lehmąnn buvo nuvažiavęs 
į Balkanus specialiai ištirti že
mės drebėjimo priežasčių. Pa
sirodė, kad' ten žemės drebėjo 
mar — tąi periodiški reiškiniai., 
Balkanų kalnų žemės sluoksniai

■ nevienodai slenka žemyn ar ke
pasi aukštyil Del to nelygaus 
'judėjimo per kurį laiką susi
daro žemės plutos įtempimas, 
kuris ir sukelia žemes drebėji
mą.

ATĖJO naujas numeris 
“Kultūros” No.. 3. Galima 
gauti “Naujienose”. Kaina 
45 centai.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMO 

Antroji Ekskursija i Lietuvą 
(Kartu su Liet. Agentų Sąjunga)* 

CUNARD LINIJOS GRAŽIUOJU LAIVU

LANCASTR.IA
Išplauks iš New York®. Gegužės-May 27, 

o iš Bostono Gegužės-May 28
STAČIAI I KLAIPĖDA

Be Persėdinu> Į Kitą Laivą
Linksma ir greita kelionf didžiausiame lietuvių būryje.

Mielai priimami ir nepriklausantys į Susivienijimą keleiviąi.
LIĘTUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ S-GA: 

AMBRAZIEJUS. J., 168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
“AMERIKOS LIETUVIS”, 14 Vernon Su WorceMer, Mass. 
BARTKEVIČIA. P.,. 678 N. Main St., Mantdlo, Mass. 
BOGD0N, J. G.. 432 W. Long Avė., DuBois. Pa. 
“DIRVA”, 6820 Supenpj: Avc,, Glcveland, Ohio 
FRANKLIN SAV. 8 TRUST COi. K. Vaišnora, Pimburgh, Pi. 
GENDROLIU8. N., 395 Broadway, So. Boston, Mace. . • 
KAZEMEKAS. Cb. K., 797 Bėnk St.. Wauxbiuy. Ct.

' MAKAREVIČIUS, K„ 95 Liberty Su Ansom*. Ct. , 
MOLIS, P.. 1730 — 24tb St., Detroit. Muh.
“NAUJIENOS”, 1739 S. Halsted Su Chiįaęo, 4
RICHMOND TRUST CO., 2701 E. Mgheny'Ave., Philadelfchia, Pa. 
RAUKTYTĖ. MISS Ji, 123 MiHbdty Su Worcėster, Mass;
SEKYS, J., 226 Park St.. Hartford. Ct. > 
SIDABRAS, K..‘ 875 Cambridgc St., Cambridge, Mass. 
STULPINAS. Y. M., 3255 S. Halsted St., Chicago. III. 
MIKOLAINIS, P., 188 Sands St., Brooklyn, N. Y. 
TREČIOKAS. A. S.. 197 Adams Su Ntwark. N. J. 
URBSZO, J. <J>» 18-7 Oak St., La,w;gncf, Mass. 
VASILIAUSKAS. J.. 814 Bank St.. Watcrbury. Ct. 
“VIENYBĖ“, 193 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
VARAŠIS, A., So 12th $ Carsų, Pittburgh, Pa.
V/EISUIL K. J.» 1128 Washington St., Norsvood, Mass. 
ZOLP, J. J., 4559 S> Paulina St., Chicago, III.

797 Bank Su Wauxbiny, Ct.

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

Akvinietis galutinai išsprendė epochoj, kada žmogus buvo pa- 
problemą: viena dalis demonų našus į .musų dienų laukinius

ore, kita pragare 
nusidejėlUis.

gyvenanti 
kankinanti

Prieš. Kristų, į Senam Įstaty- 
ifae„ Velnias dažnai yra savo
tiškas Dievo vąįdininkas, savo- 

’• tiškus- Diėvo žandaras ar poli
cijos šefas, kurs atlikęs savo 
policinį uždavinį) žemėj, pas
kiau raportuoja Dievui apie at
liktą darbui Velnio aktyvumas, 
įsikišimas į žmonių reikalus 
daugėja krikščioniškai erai, ar- 

.tūjanU Kristaus ir, bendrai, 
krikščioniškais laikais Velnias 
ir jo pavaldiniai (demonai) 
dažnai apsigyvena žmonių kū
ne. Yra dažnai reikalą^ juos 
(demonus) išvytais žhiogausku- 

-no su egzorcizmų pagalba—- 
draskos . jr yąndens pagalba 
f egžorbiznįas j su dtįiiska į i r vAr. - 

4|eniįuv-;iw^’^lfe^h
kėkšto cemm^ijoji)??y&- 

nias stengiasi, nukreipti 'žmogų 
nuo. švento tikėjimo,' palenkti 
jį į ereziją ir t.t. /

žmogus, kuriame apsigyvena 
vienas, o kartais ir daug de-

ir vaikus, kurie apdovanojai 
gyvybe kiekvieną išorinį daik-, 
tą. Moderniškas žmogus žino,, 
kad Velnio apsėsti žmonės bu
vo neurozo valdžioj, t. y. tams 
tikros nervų ligos; kad juos1 
reikėjo gydyti, o ne deginti;: 
kad raganystės žygiai buvo ha
liucinacijos, padariniai, o kara
tais ir apgavystes ir t. t.

PLIENAS
Lipąs į viršų didelis namas.
Lipa iki debesų ir aukščiau.
O šalę medinis laužas į žemę’

[lenda..■ /

susitarimų ir kompromisų su 
kitomis piartijjomiž, i taa»p- jų 
ir su buržuazinėmis partijo
mis!..

WėSti- karą tarpUutines monų, tampu Velnio žaislu, lie

Plienas valdonas. 
Medis vergas. 
Ir' žmogus vergas 
-• V .< Jfįy.' '/U1 
Plienas pmnyjo žmogaus 
kūną ir dūšią suėdė, 
o laisvė į Afriką išdūmė. 
Paliko plienas valdonas 

žmogus • 
be jausmų.

— Mat,

ir jo vergas 
be laisves ir

valdono plie- 
O;

f

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kode! nėr 
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkitc susigrūdimo. Jųj 
važiuosite kartu su daugeliu savo vicugęnčių,

Didžiausia Ekskursija
IŠVYKS IŠ NEW YORKO

Gegužio 15 
Laivu United States

VAŽIUOJANTI SU ŠIA, feKSKURSĮJA TURĖS SMAGIAUSIA KELIO; 
NĘ, NES TAI YRA RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIMO

SGAHDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ “VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

.130. Noth.Ia Šalie Snee.t, CHICAGO, ĮLL.
248 Washingtoiv Sto Boston, Maw>-— 27 Wbitchall St.. New York. N. Y.

S’t Ekskursija yra. Autorizuota Visų Lietuvių Agentų, 
Chicagoje kreipkitės prie: “Naujienos”.. 1739 So, Halsted St., V. M. Stulpi* 

| nas. 3255 So. Halsted St, John J: Zblp. 4559 So. Paulina St.. P. P. Bal
tutis, 3327 So. Halsted St. arba prie bilc nario Lietuvių Agentų Susivienijimo.
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Lietuvių Bedarbių 
reikalai

Velykų pietus lietuvių 
/mšlaičiams

Lietuvių^ Bedarbių šelpimo 
Komiteto veikli'a’usia darbuoto
ja ir raštinės- vedėja, ponia Ele
na Bercher ir pagyrimo ir bo
tago bijanti ponia Emilija Šu
kienė, L. B. š. Komiteto raš
tininkė, gerų žmonių pritarimu 
ir aukomis gelbėjimu priruošė 
musų našlaičiams Velykų pie
tus. Vieta' su visais patogu
mais: virtuvė, indais it lėkštė
mis, puodukais, peiliais, šaukš
tai ir ko tik reikia, įimant elek
tros ir gazo—kepimui, virimui 
vartojimą per- dvi dieni, paau
kojo Miss Sarah Noyes, Head- 
workers of the American Bap
tiste Mission Society,. nuolatos 
veikianti Chičago, Raymond 
Ghapel labdaringą ir kultūrinį 
darbą.

Lietuvių našlaičių Velykų.pie
tų gaminimui ir vaišinimui, 
Misa Noyes užleido žemutinę 
svetinę, Raymond Ghapel, 816 
W. 31 St. L. B. š. Komitetas, 
vardan musų našlaičių, taria 
Miss Sarah Noyes nuoširdų 
ačiū.

Musų bedarbių gelbėjimui; 
nuoširdžiai darbavosi gerb. Ju
zė Puišis, 2900 Poplar Avė., ir 
gerb. Marijona Kubilius, 3806 
S. Walace St., virtuvėje ir prie 
skobnių, it angelas dirbo ir vi
sus linksmino viežlybu, linksmus 
elgesiu p-lė Eleonora Griciūtė. 
Gerbi Kazimieras Puišis su sa
vo šeima; buvo tautinės garbės 
papuošalu. Savo 9 metų duk
relė Elzbieta prie piano akom- 
panavimui, o 11 metų Elenaite 
giedojimui ir dar 11 metų Ma
rijona Kazakevičiūtė, 8 metų 
Agnė Kazakevičiūtė, 12 metų 
Elena Kubiliutė ir 7 metų Sa^ 
die Benik, sustatė aplink pia
no, o pats gerb. Kaz. Puišis it 
tikriausias chorvedis mosavo ir 
pats kartu su minėtomis mer-

gaitėmis dotavo* (giedojo) la
bai suderintais balsas “Lietuva 
Tėvynė Misų’\ Visi svetainėje 
esanti sustojo, išskiriant vieną 
alkaną moterįi kufci be atodai
ros skubino Sotintis sėdėdama.

Gerb. A. J. Survila, buvo mu
sų našlaičių Velykų pietų gar
bės svečias. Vos trys mėnesiai 
kaip Chicagon atvykęs, žingei- 
dauja L. B. š. Komiteto dar
buote. Užprašė bent 10 bilie
tų viekšniečių ir L. B. š. Ko
miteto rengiamam “šeimyniš
ka n vakarėliu su šokiais ir 
programų”. Yra vilties, kad as
menyje gerb. A. J. Survilos, L, 
B. š. Komitetas ras musų lab
darybės dirvoje stropų darbi
ninką.

Kaip gąila, kad man neįduoti 
adresai visų, kurie lietuvių naš
laičių Velykų pietus galėjo pa
gaminti. Musų globėjas p. Sta
sys Norvilas, samdytu automo
biliu sau $2.00 lėšų padaryda-

mos, aplankęs gerbi Kazimiera 
Warnį, 8838 S. Kedzie Avė., ku
ris duonkepykla verčiasi ir at
karto tinai L. Bedarbius šelpia, 
ir ši kartą, paaukavo nemažiau 
$6:001 vertės įvairios rųšies Ve
lykų pyragų musų našlaičių 
Velykų, pietams. P-as Norvilas, 
aptiekorius, prieš pat minėtus 
pietus, iš p. Warnis duonkepyk- 
los į Raymond Ghapel, atvežė 
šviežius pyragus.

Pasotinti našlaičiai, žaidimui 
skirtoje svetainėj- šoko* aguonė
lę, klumpakojį linksmiausiai 
dainuodami ir klykaudama Iš. 
šalies žiūrint, bent toje valan
doje jie buvo laimingi. Milijo
nieriai, mokslininkai ir viduji
nio luomo “garbingi” .turtuolių 
“madų” pamėgdžiotojai nei už 
pinigus tokio džiaugsmo nenu
sipirktų, kokį atjautė musų; 
našlaičiai, gerų lietuvių auko
mis Velykų pietaus pasotinti.

Labdarybės darban įsikinkiu
siems, rupi, kad ir Velykoms 
praėjus, tie nekalti musų naš- 
aličiai ne alktųk..

-—A. K. Rutkauskas, M. D;
L. B. Š. Komiteto pirm.

vių> Viešbučio savininkas, 1606 
S. Halsted SL, jau daug laiko 
kaip globoja gerą lietuvį bedar
bį Adomą Skerstoną. Minėtas 
A, Skerstonas kreipėsi į L-B-.š. 
Komiteto valdybą jausmingai 
maldaudamas parūpinti jam bi 
kokio- darbo. Keliautų pas ūki
ninkus laukų- darbus dirbti; ne
turi lėšų gelžkelio kelionei,;. Gal 
kas gali duoti darbo tam geram 
darbininkui Chicagos apielip- 
kėj, kur pėsčias galėtų nukakti ? 
Toli gyvenanti “farmeriai” 
parsikviesdamit Adomą Skersto- 
ną> už gelžkelio'lėšas, galės iš 
busimos algos atsiskaityti. Kas. 
galite, duokite darbo geram 
darbininkui lietuviui.

—A. K., Rutkauskas, M. D.
L. B. š. Komiteto pirm..

’KAtoifiNsjS', m ■.        ... —.—.— -

Lietuviai GydytojaiGraboriat

S. D. LACHAVK'II
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooievelt 2515 aibe 2516

2314 W; 23rd PL Chicaga
SKYRIUS:

1439 S. 49 Gouirt, Cicero. UI.
Tel. Cicero 5927

Rm. 6600 South t Artesian Am 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted. Strest 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai 
*^^^o«aww**^d*^^*^*^^^*^** jX-r‘-rur*rfflr

Office Pbone 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
7 to 8:30 P; M.

Re*. Pbone Fairfax 6353

Lietuvės Akušerės

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

.................  i zdl.....—■ ii. ■ n į ....... .. .... ................

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Aveniu

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

Nedėlioj pagal sutarti

VINCENTAS^ VARKALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 6 dieną, 3 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Purplių kaime, Telšių pa
rapijoj ir apskr. Paliko didelia
me nubudime moterį Antaniną, 
po tėvais Bukantaitę, 5 sūnūs — 
Bonifacą, Vincentą, Stanislovą, Ka
zimierą ir Mykolą, dukterį Kris- 
tyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas. randasi 
10564 So. Homan Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, ba
landžio 9 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į St. Christina parapijos 
bažnyčią, llOth ir Homan Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Vincento Varkalio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jam . pas- 
atsisveiki-

nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimą ir 
nimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Balandžio 5, 1931 
P-as Juozas Dargužis Lietu-

Lietuvių Bedarbių šelpim° 
Komiteto ir Viekšniečių Kliuįjo 
valdybų bendras susirinkimas 
įvyks šiandie (bal. 8 d.), 4601 
S. Paulina. St., 2-ras gyvenimas 
'p. Nemuno namuose, 7' V. v. 
Šio susirinkirrio tikslas,; tai dhr-' 
bo pasidalinimas., rengiant šei
mynišką vakarėlį* su ^šokiais iii 
programų labdarybės- naudai 
April-Bala'ndžio 19, 6. v. v; Lie
tuvių Auditorium mažoje sve
tainėje, 3133 S. Halsted St. 
Įžanga 50c.

Visi gero darbo šalininkai, 
paremkite Viekšniečių prakilnų 
darbą, bent vakarėliu atsilan
kydami ir dirbantiems padrą
sinimo suteikimu.

—A., K. Rutkauskas, M. D.

'••Z

Vidikas 
. Lulevičienč

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

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

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

Tel; West 2860
Namų telefonas Brun$wick 0597

Telefonaa Yard: 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

9252

p r i e 
duoda 
electric

Pbone 
Hemlock

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

- Aliių Gydytojai
SĮINOH I ---------------------------------------- ----

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ados:

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

Netoli 46tb St Cbicago, III.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Rezidencija Tel. Midway 5512 b 
Wilmettt 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel, Canal 1712-0241 
Valandos; Panedeliais i» Ketvertais 

1 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir
Pėtnyčiomis Ii iki. 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6891 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišką, vyrišką, 
vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisasc 3102 So. Halsted St., Chicagt, 
artr 31tb Street

Valandos: 1—3 po pietą, 7—8 <ak 
Nedaliomis ir šventad 10—12 diena

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

Ofiso telefonas Virsima 0080 
Bes. Tel. Van Buren 58B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos- 11 ryto iki 1 po pietų, B iki .4 Ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 1B die

ną. Namu ofisas North gide 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Advokatai

K. G ŪGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
. 1'27 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310 r 
Valandos: nuo 6, iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyras ketvergi'
i Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

SIMONAS KUNICKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 6 dieną, 1 1 valandą va
kare, po ilgos ligos, sirgo per 4 
metus, 1931 m., sulaukęs apie 64 
metus amžiaus, gimęs Lietuvoje. 
Tauragės apskr., Adakavo parap., 
Butėnų kaime. Amerikoj išgyveno 
37 metus. Paliko dideliame nu
budime du brolius — Petrą ir 
Juozapą, gimiries Višniauskius ir 
gimines Amerikoj, Lietuvoje 2 
seseris — Oną ir Prancišką, bro
lį Jokimą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi Masalskio koply
čioj, ‘3 307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
balandžio 10 dieną, 8 vai.- iš ry
to iš koplyčios į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Simano Kunickio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kyįcčiąmi . dalyvauti 
laidotuvėse ir šūteildi jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis,, tel. Boulevard 
4139.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai** 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų, užlaikymai sky- . * I f' ’ ■ .nų.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU įNAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akut . atitaisomos be 

’ . akinių. Kdirios, pigiau kaip kitur, 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589'

A. K. Rutkauskas, MSD
4442 South Mestern Avenue

Tel.

VALANDOS: 
nuo 

, nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900, So. Halsted St.
z Rezidencija:

44 93 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po. piet 

Phone Lafayette 0098

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI!

1*11 SoutA La Šalie Street
Room- 1701 Tek Randolph 0331 
Valandom nuo 9 ryto iki 5 vak vak 
32411 S. Halsted St. TeL Victory 0563 

—• 7 iki 9* vakare
i vak 

Šer. ir Pėtnyčio* vakPADĖKAVONŠZ

a
John Kuchinskas

Paulina, sūnūs

r ■

visus gimines^ drauguš-ges ir J

m.

žmonėms; 
vyre ir tė- 
šaltoj ž<-

laidotuvėse 
mylimas 

ilsėkis

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street

Tel Canal 3161
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel/ Boulevard 7589

Ofiso valandos 1.0 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Pbone Hemlock 7691

ZZZ—. '_ 6.oo-■ $0.00 už danu 
______________ $20.00 ir autfi. 

Traukimas be ekauuno

Valandos 
Olie»**-Utartt.,' Ketv; ir Subara: 
Vasalle—Pan., <

Tel. Yards 1829-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ? SPECIALISTAS

JŪSŲ GRABORIAJ ' 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage- Avenue

KAZIMIERAS MANKUS 
kuris mirė kovo 31 dieną. 1931 
m., .ir palaidotas tapo balandžio 
6 d., o dabar ilsis Sv. Kazimiero 

’ kapinėse, amžinai nutilęs ir nega- 
' lėdamas atsidėkavot tiems, kurie 

suteikė jam paskutinį patarnavi- 
• mą ir palydėjo* jį- į- tą neišven- 

Bgiamą amžinybės vietą.
Mes atmindami ir apgailėdami 

. jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką- dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 

'' suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame graboriui S^ P: Ma- 

f žeikai, kurs .savu geru ir manda
giu patarnavimų garbingai nuly- 

; dėjo jį į amžinantį* o mums pa
lengvino perkęsti nubudimą ir ru- 

’ pėsčius, dėkavojame grabnešiams. 
kunigams, dalyvavusiems šermeny
se pažįstamiems ir kaimynams, ir 
pagalios dėkavojame visiems daly
vavusiems L*‘ 
o tau musų 
veli sakome: 
mčjc.

Nuliūdę
Moteris
Denis, duktė Alice Shillim 
žentas Antanas Shillinr 
ir giminės-.

JOHANA GURSKAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 6 dieną. 9:20 valandą 
ryte, 1931 m., sulaukus 16 me
tų amžiaus, gimus Cbicago. III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Katryną, po tėvais Laba
nauskaitę, ’ tėvą Joną, sese
rį Elzbietą Balsienę, brolį Antaną, 
švogerį Domininką, dėdę Kazimie
rą Labanauską ir gimines, o 
Lietuvoj ciocę, Elzbietą Gaspara- 
vičienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
12418 S. May St.

Laidotuvės įvyks pčtnyčioj, ba
landžio 10 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv, Perto ir Povilo West 
Pullman parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės 
nulydėta į 
nes.

Visi a. 
tės giminės, 
esat nuoširdžiai kviečiami, daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsisyei 
nimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesuo, Brolis,
Švogeris, Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1 1-38.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis . 
Graborius Chicagoj

sielą, o iš ten bus 
Šv. Kazimiero Jcapi-

a. Johanos Gurskai- 
draugai ir pažįstami

Grahonai
Telefoną* Yards* 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu autompbiliue visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto it 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103‘ S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1.115$ 
--------------- L------------ -

1646 W. 46th St

Telefonai'

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicerai 3724

Simon M. Skudas 
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas, sąžiningas, greitesnis ir 

pigesnis negu kitų. Didele, 
graži: koplyčia dykai.

718 W. 18 St
Tel. Ropsevelt 7532. 

CHICAGO* ILL.

ODERNISKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th SL

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

Nedaliomis nuo 1Kb iki 12.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.<
virš- Marsball Drug store, arti 47 St.

•Ra X • Vv JUU. JL. V/Jf ■ r t

Lietuvis Advokatas
t * 1

Iki 3 vali kortuose — nuo 3 iki 9 
Subarantis nuo 9 iki 9 

52 East 107th SL 
kampas Michigan Avė.

Teh Pti 11 man 5950—namų Pult 6377 
Miesto ofise pagal «utartį 

127 N. Dearborn SL 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Duokite savo akis išegzaminuoti

D®. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St. 
TeL Boulevard 6487

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valanda 2 iki. 4, 7 iki 9- 

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd S t 

Aro Leavitt, St.
Pele fonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėdnyčioj nuo 9 iki 6

DR. C MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-krcivas akis išgy- 

,, dau ir akinius pritaikau 
4654 S. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7878

. Į.,........I ."l.gS!

Lietuviai' Gydytojai

0L A. X KARALIUS
Gydytojas ir Ghiriirgaal 

i 8147 S& Halsted Street 
Tel. Calumet: 3294:

Nuo 9 iki L2r vai. dienos, it 
nuo 6 iki 9 valandbs vakare

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisą: vidurmintyjt 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W Wastiington St. 

Co& VVhsbington and: Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namą. Td Hyde Park 339* t *

JOHNB.BORDEN
(John. Bagdžiunas- Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

» 105’ W'. Adams St., Room 2T1? 
Tėlėpbone Randolph 6727 

Vukaraio 2^M1 W. 22nd St. nuo 6>9 /
~ ----- . Telephone Rooscvelt 9090

rų, moterų ir vaikų pagal naujausiąs Narni!■ 8i-9 ryte. TeL Republic 9600 
metA/Int k itnkt na

Kazimieras Brazauskas
Mirė balandžio 5 d., 1931 m. po pietų, 54 metų amr 

žiaus. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės parap., Garbių 
kaimo. Amerikoje išgyveno apie 40! metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborą, 3> duk
teris, Bronislavą Galanienę, Kazimierą. Kliaugienę ir Oną,. 
2 žentu: Petrą" Galan į ir Dr. C. J; Kliaugą, anukus ir 
gimines. ■ ,

Kūnas pašarvotas graboriaus Radžiaus koplyčioj, 
668 W. I8th St. Laidotuvės įvyks ketverge, balandžio 
9 d., iš koplyčios 8 vai. bus atlydėtas į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už . 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. / . *

t Nuoširdžiai ‘kviečiame
pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, žentai, Anūkai ir Gimines.

Laidotuvėms patarnauja <graborius Radžius. Telefo 
nas Canal 6174.

* -MMMM
ū. u

A.LDavidonis,M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tek Kenwbod W0Z ' 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytėti 
ntjo 6 ikk 8 valanda! vakare 

apart, iventadienio ir ketvirtadienio,

Pbone. Boulevard' 8483

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vali vakare 
Sekmadiėniaitv nuo 10' iki 12

L'I L', U .1 'L I.AJjr ‘f—r—

, Gydytojai

DR. H E R Z M A N
IS' RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytoja*, chirurgas 
ią akušeris. ,

Gydo staigias ir chroniškas ligas yy- 

metodus ir' kitokius elektros*
prietaisus,

Ofisas* ir Laboratorija:, 
1025 W. 18f/r Sh, netoli Morgan St. 

Valandas: nuo- 10—1-2 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3410
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 af Randolph 6800

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingą!,; snhįžjtmgą ir ramųį 

' l^^ųsiai;; ^ik^yn^a^

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

r OFISAS
'4729 South Ashland Avė., 2f Utboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką it Vaiką? ligą 
( OFISO VALANDOS: 
Nuo> 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
yaL po pietų, ir. nuo 7 iki 8:30 VnL 
vakaro Nedėl. nuo; 10 iki 12 v. dieną 

Pbx>ne Midway 2880’

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S» La Šalie St. Room 730 
TeL Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

TeL Prospect 8025
\ , „,1 ■■■— ..............  i.. i... iii'yiB..i|

Paul M. Adomaitis
- Advokatas1

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 244-4.

One North La 8tile Bldgs 
One Nortti La Sotie SL 

(Col LacSallo ond Madisoa St*.) 
Ofiso Tel State 2704: /4413

V isi< Telefonai t YARDS 1741 ir 1742
, , 1 T •

Pbone Capab 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS 
2201 West 22ndi Street 

Valu 1^—3 ir 7^8; Ned. 10—12 ryto 
i Rezidencija. 6640 So.- Maplętpood Ave.< 

Telefoną*. Repųblif t 7868

,NamU Tel. * Ravensvvood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

15'88 Milioaukce Avė. ’• 
(kampos NorUi ir -Dameri Avės) 

. Tcl/Brunswick 8281 
Utarn.. Ketv. ir Subatomis 

Ofiso valandos: 1-3 ię 7-8 p, 
Nėcrcliomis. pagal susitarimą

"jmTg. L. MADGE
DĘNTISTAS

4930 W. 13th St. Tel.* Cicero 49 
pelei rinklų laiku balnok nuputotos

Sidabro, FUHniral -------------- -—-----------  $2.00
ParceŲaųo įllliūgai . -- . ..........  2.00
AuksinCk Crowna ----------------- ----- ------- O.00
BrldgO
Platea

Lietuvis Advokatas
4631 So. Ashland Avė, 

Tel. Boulevard 2800
6515 So. Rocktvell 8L 

TeL Republic 9723



• ‘,& ;fv; v '1 ■./ <<>J '

NAUJIEM Chicasco, 111,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

• Skamarakai visiems lankyto
jams taria ačiū. Ligoniui ’^yra 
smagu,, kad -draugai jį nęuž- 
įniršta. k (

Sknmarakas dabar randasi 
namie, 6829 Calumet Avė.

Apipiešė Rapolą 
Gaubi

Skamarakų padėka Sužeistas J. Dimša

Kaip žinia, F. Skamarakas vis 
dar sunkiai tebeserga ir Jau
čiasi gana silpnas. Draugai kar
tas nuo karto jį aplanko, štaį 
prieš tris savaites jį aplankė 
Antanas Vilis su žmona. O Ve
lykomis susiahike netikėtai daug 
lankytojų. Aplankė čereška su 
žtnoria ir atvežė gėlių bei vai
sių. Taip pat sūnūs su žmoną 
atvežė gėlių. Atlankė ir duktė.

Peoples Furniture 
Krautuvės

DABAR SIUL1JA

Didžiausią Vertybę 
Šią Naują 1931 Metą 

u, Mados

PRINCESS
Elektrikinę Drabužių /

Plovyklę
TIKTAI Už

$77.50

ši plovykla yra pilnos mic- 
ros, tvirta, daili, ir labai pa
ranki. Pilnai užtikrinta teL 
kti gerų patarnavimų kaip 
per pasius išdirbėjus, taip ir 
per' PEOPLES Krautuves.

Tik reikia įmokėti $7.50, 
o liekančius lengvais išmo
kėjimais. Demonstracija su
teikiama namuose VELTUI 
ant pareikalavimo.

Taipgi platus pasirinki
mas visų kitų geriausių iš- 
dirbysčiu plovyklų kaip tai 
MAYTAG, THOR ir kitų 

PEOPLES
FURNITURE CO. 

<2536-40 W. 63rd Si 
' Tel. HEMLOCK 8400 * 

4177-83 Archer Avė,
Tel. LAFAYETTE 3171 

CHICAGO, ILL.
I, —......................    .1111. IW.

Balandžio 6 d. apie dvyliktą 
valandą dienos laiku tapo su
žeistas J. Dimša; jį pagavo au
tomobilis beeinantį skersai 
Halsted gatvės netoli Universal 
Banko. Dimša suzėistąs" gą*na 
sunkiui. Pirmų pagalbų jam sju*' 
teikė Dr.: Žilvitis,.- o paskui jį 
nuvežė į ligoninę. • t / 

—-Senas Petras.

Lietuvis laikrodininkas Rapo
las Gaubia, gyvenus ir turįs 
bizni ant 927 VV. 33r<Į St. tapei 
apiplėštas pereitų naktį. Koks 
tai banditas įsilindęs per jo lan
gų į krautuvę, išnešė visų dė
žutę su laikrodėliąis. Kiek nuo
stolių padaryta, tuo tarpu 
nustatyta.

T'gf- J ?-**■*■».... ','7^';«mjtwjrjwMwuMwi»ii«u»jĮL'.rr .

tingų jų. Ėmėsi tvertis įvairios 
lietuviškos bendrovės. ’ Tiesa, 
kilniais norais, kad pagelbeti 
naujai atgimusiai tėvynei Lie
tuvai. Irgi ŠHntai tūkstančių

■rk«.'4wtJB.i.!uw»ii'vl»■ 'it'*"*"'* 

nei į stambių kompanijų “sta- 
kils”-šėVus 
bonds 
moka

pirko 
ypačiai tuos, 
tų nuošimti.

kurie
Viskas

>«i i.................................... r "iMi....... i iwT»wtmwiJ»iir»l‘k,|Į| 1

lių, kurie, gali didžiuotis savo 
laimikiu, bet ir tas negali būt 
tikras, kad rytojus iš jo nepa
sijuoks. Liks turtingais vien

8, 1931

CLASSIFIEDADS

ne-

ofi

Radio Klausytojų 
. atydai

Lipsky Muzikališkų Instru
mentų ii* Rakandų krautuve, 
kurių biznis randasi ant 2314 
Rd., ir kurie Chicagos lietu
viams yra gerai žiriojni kaipo 
teisingi ir gerai žmonėms tar
naujantys biznieriai, prašo mus 
pranešti, jog jų Radio Valanda 
iš Stoties W H F C 1420 kiloc. 
bus perkelta iš Ketvirtadienio į 
Pirmadienį nuo 7 iki 8 valandai 
vakaro. Laikas, pastebėkite, 
tas pats.—Rep°rteris No. 2.

North Side
■ p

Šiomis dienomis atidarė 
są Dr. J. Reter Ashmenckas,
1588 Milwaukee A ve., kampas 
North ir Damen St.

Dr. Ashmenckas be to dar 
laiko ofisą 2700 Deyon Avė. 
Dabartiniu laiku 
likosi be Lietuviško gydytojo, 
tokiu budu Dr. Ashmenckas ati
darė antrą ofisą ir reikalui 
esant North Sides -lietuviams 
minėtas daktaras patarnaus. 
Ligonius priima antradienio, 
ketvirtadienio ir šeštadienio va
karais. Tel. Brunswick 8281.

North Side ir vėl turj lietuvį 
gydytoj ą.-—Žinantis.

North Side

Mano Spaktyva

tu vai.
Chicagos lietuvių pinigų buvo 
sudėta, bet tas pats- išėjo, kas 
ir su .speėialais. Graudenos tie, 
kurių pinigai žiivo, o kiti vėl 
tyčiojosi, kad '“Jonai” šiokie ir 
tokie nežinėlial, kad jie dėjo 
pinigus į Šerus. Dabar atėjo 
gadynė “Ąntahų^, išrtrintingų- 
jų. Pirko ir . pardavinėjo pa
muš, padare daug pinigų, ty
čiojos iš nelaimingųjų “gur
giu” ir “Jonų”, didžiavos, kad 
tik jie vieni “Antanai” yra 
daug žinanti kaip pinigus da
ryti. Bet likimą^ juokės ir iš 
kytruolių “Antanų” namai 
pradėjo pulti,, pirkėjai suma
žėjo, mortgįčių nebegalima 
gauti, . kokius turėjo, nuomi
ninkai rendos nebeužmoka. Li
kimas “Antanų” mažai ką ge
resnis už Jikįiną “Jurgių’ ’ ir 
“Jonų”. ' Irgį; pi'adejo juokauti 
daug žinantieji “Kaziai”, kad 

“goriai”: ir “Antai 
■ nai” bųvp visi nežineliai, ko- 
del jie pe<įėjo\pipįgus į “staką” 

r kompąnijų Šerus. 
J'.■^įznis,, ėjo “all 

“•stakaš” kilo kaip ant

“Viiicams” įjo gerai, bet, deja, 
rendos pradėjo pultiį galios ir 
tų pačių nebemokėti. Savinin
kai didžiųjų namų nebeturi Iš 
ko mokėti s nuošimčių, nebėra 
iš ko pasemti ir pribrendusios 
sumos. . Reiškia, atsargieji 
“Vincai” atsidūrė toj pačioje 
kategorijoje kaip ir pirmieji 
“Jurgiai”, “Jonai”, “Antanai”, 
“Kaziai”. Visi lygus, visi vieną 
(Jaiųą. dainuoja. Apie tai, kad 
jų dolėriš j trumpą laikų pa
darytų penkis, 
žiuri,

didieji butlegeriai, profesiona
lai sukčiai ir iš tūkstančių vie
nas, kuris iš netyčia teisingu 
budu pralobo.

PAUKščIAI
(Poultry)

F0X RIVER: VIŠ- 
TUKAI

Rašo Nemunas

' Lietuvių Valanda
Lietuvių radio programas 

pereitų sekmadienį iš stoties 
WCFL buvo visais atžvilgiais 
geras ir įvairus. Transkripci
jos budu perduotos dainelės ir 
muzika' tikrai realiai-gyvai 
skambėjo ir teikė daug malo
numo klausytojams, nes tai 
buvo rinktinės dainos mėgiamų 
dainininkų, šis programas yra 
duodamas lėšomis ir pastangom 
mis Jos, F. Budrikė' radio krau
tuvės, 3417 S. Halsted St.

Taipgi buvo pranešta, kad 
nuo ateinančio ketvergo vėl 
reguliariai bus duodami pro
gramai iš stoties WHFC, kaip 
ir pirjnįąu, nuo 7 iki 8 vai. va
karo.—žemaitis.

ta- 
esi 
Ci-

Am, Liet. Daktarų 
banketui besiarti

nant
Dr. A.'-L. Graičunas,rne ofi

cialiai, p tik individualiai rašė 
apie permątynjųytų. nuotykių,' 
kurie būtent atsitiks ateinan'

• ’ »/'<■ y • ' l.

Čiame Amerikos ■ Lietuvių Dak
tarų Draugijos baliuje (Dinner- 
Danfce), kurs įvyks "balandžio-- 
Aį)ril 12 d., 1931 m. Hotel Del 
Prado. Ta puota kitokio tiks
lo neturi kaip tik arčiau susi
pažinti ir susidraugauti su lie
tuviais vaistininkais ir lietu- 
viskojnis slaugėmis, su lietu 
viais advokatais, Lietuvių Ra
telio nariais, liaudies švietė
jais, su lietuviais biznieriais 
ir kitais progresyviais lietu
viais;

įame bankete dalyvaus Pro
fesorius M. Biržiška ir daug ki
tų garbingų žmonių. Atsilankę 
nesigailėsite. Vardan organiz^ 
cijos širdingai kviečia.

M. T. Strikdis, \ 
Amerikos Lietuvių Daktarų į 

Draugijos Pirmininkas.;
*rr

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 i i '

3314-IC RooieT.lt R<L 
arti Št. Loub Avė. 
CHICAGO, ILL.

Turtas ir garbė
Vienas iš Rymo patricijų 

ne į garsųjį Cicero: “Tu 
plebėjus”. “Taip,” atsakė 
ccro, “mano bajoriškumas pra
sideda manyje, - kuomet tavo 
bajoriškumąs baigiasi tavyje”. 
Ne tas žmogus yra vertas pa
garbos, kuris jaučiasi gerbia
mu vien todėl, kad turtingas, 
bet tas, kuris myli suskurdusi 
vargšą ir jam paramą, tėikia, 
nuliudisį palinksmina, verkian
čiam ašaras nusausina. Ne tas 
yra didis, tariant Vinco Kudir
kos žodžiais, kuris auksu di
džiuojasi, bet tas, kuris varg
dieniui atjaučia. Kilni siela ga
li rastis vien sveikame kiihe, 
kuris nėra' jgedęs, nėra krem
tamas isaumilybės kirmėlės. 
Garbė gludi ne turte, bet sąži
nės grynume, sielos skaistume 
— pagarboje ir meilėje var
gingesnių savo brolių.

Lygybės laikai
Karas yra kaltas už daug 

nuodėmių. Kapo laiku gimsta 
nenormales sąlygos žmonių gy
venime; pasibaigus karui pra
eina daugelis -metų kolei gyve
nimas grįžta atgal i normales 
vėžes. Yra sakoma, kad gyve
nimo sąlygos nustato žmonių 
protavimą. Tas tiesa, žmonės 
karo laiku ir po karo, gerai
siais laikais, netikėtai pradėjo 
gerai uždirbti. Gimė mintis, 
kad uždirbtus- , pinigus reikia 
leisti į apyvartą, kad doleris 
neštų penkis. Spekuliantai, ku
rie moka spekuliuoti ne vien 
pinigais, bet supranta ir dva
sinį žmonių stovį — tuoj paki
šo, specialų biznį. Atsirado BL 
shopai, Harringtonai, Westai 
ir kitiį kurįe už dolerį smalsiai' 
lietuviškai publikai j trumpų 
laiką i žadėjo penkis dolerius. 
“Jurgine”^ į publika tam pilnai 
tikėjo, kad laike kelių menesių 
jų investuotas .doleris jiems at-
\neš penkis. “Naujienos” įspėjo 
lietuviškų publikų*, kad su pa
našiais specįalais butų atsar
gus. Kilo pasipiktinimų audra, 
kad “Naujiends”1 užvydinčios 
lietuviams būti bagotais. Laike 
poros metų “Naujienų” įspėji
mas išsipildė, šimtai tūkstančių 
Chicagcfs ir apielinkių lietuvių 
pinigų žuvo. Liūdėjo vyrai, 
verkė moterys, o kai kurie 
sau galą pasidarė netekę su
taupyto turto. Tada tiktai pri
pažino, kad “Naujienos” buvo 
sakiusios teisybę. Kita dalis 
publikos tyčiojosi iš tų, kurie; 
prarado savo paskutinius cen
tus specialuose, kad jie “Jur
giai”, šiokie bei tokie, nežinojo

*— įvairių 
“Kaziariis” 
right” 
mielių, pinjgus įgriebė kaip šo
nų. Bet,'deją, ir “Kaziai” ne
ilgai šienavo:. “stąkas” pradė
jo pulti ir kilti, dar kai kurie 
“Kaziai” bančU atsigriebti, bet 
“stakas”- pradėjo dar sparčiaus 
ristis žemyn. Pasivyti jo nebe
galėjo. Nudegė nagus Ir daug 

“jtąziai”. Dabar
“Jonai”, “Antanai” 

Kaziai’ —į yra lygus, anot 
Karaliaus išsireiškimo,

žinantieji 
“Jurgiai’’, 
ir “ 
d-ro 
gali be baimės eiti ir nakties 
laiku, bpmų nebijo — pinigų 
nėra, y Bet dai] buvp pasilikusi 
nemaža dalis pesimistų “Vin
cų’’, kurie pinigų nevestavo 
nei į specialu^ ,pei į lietuviškų 
bendrovių pajtf£, neį į namus,

nebesvajoja, 
jeigu dar turi likusį 

centų, kad liktų dek amžiaus 
galo.

Mes einam visi sparčiai į 
lygybės laikus, ar mes to no
rime, ar ne. Lyginimo laikai 
yra prasidėję, pats gyvenimas 
yra mūšų lygintojas. Karo me
tu ir po karo mes gyvenome 
nenormalumo padėtį, nūnai 
viskas ateina į normalumą —« 
musų kišeniai irgi lieka nor- 
mališki. šiais kapitalizmo ga
dynės laikais negali nei vienas 
didžiuotis savo padečia. Jeigu 
kapitalizmo hydra neįlys pas 
tave per duris — įlys per ka
miną, tavo kišenius tikrai bus 
iščiulptas. Pinigai atsidurs ka
pitalistinėje hydroje. Well, ly
gybes laikai, kapitalizmas lygi
na mus visus. Mes visi Jurgiai, 
Jonai, Antanai, Kaziai, Vincai 
esam didžiumoje, lygus “ponai” 
— laike bent kuriam ištiku
sios nelaimes turime vieni ant
rus suraminti draugiškai, o ne 
tyčiotis. • Tiktai negrynos 
nes žmonės ' mato vien 
ydas ir tyčiojasi; kilnios 
los žmonės moka įvertinti
mų gyvenimo padėtį ir tas są
lygas, kuriose atsidūrė suvar- 
gusieji. žinoma, dar yra išli
kęs nemažas skaičius kytruo-

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visut reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTHb 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del iafor 
macijų lauk arba raiyk:

INTERNATIONAL BARBEB 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

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

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

Musų 14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio , 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis Perykla

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

F0X RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.

58

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Juozapo Povilonio, .ku
ris turi farmą ant 79 ir Joliet Road. 
Atsišaukite. Anthony Howaniec, 1716 
W. 18 St. Tel. Canal 7271.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio arba partnerkos į 
Motelio biznį. Biznis išdirbtas ir vie
nam persunku apsidirbti. Paul Varnas, 
2318 W. Wasbington Blvd. Tel. 
West 5970.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA operatorkų patyrusių prie 
pajamų, ant Singer siuvamų mašinų. 
Annsa! Mfg. Co., 1236 S. Halsted St.

sąži- 
kitų 
sie-
esa-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksis. aritmetikos, 
knygvedvstės. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius* 
augėlesni mokslu į vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu jgijo mokslus. Ateikite 
įsiraėyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslu. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo lakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. HA.

----- o—
REIKALINGA senyva moteris prie 

namų darbo, visą laiką, arba vyras, ku
ris galėtų dirbti namų darbą. 5538 
Lake Park Avė.

Furmshed Rooms
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 
S a v. Paul Varnas

2318 W. Washington Blvd.
Tel. West 5970

1WISSIG,
Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRV IR MOTERŲ . 

NEflURINT KAIP Uf SISENftJUSIOS ir NEIBGYDOMOS JOS YRA 
Spedaliikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir patils, uinuodijima ' 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmui, ikatUM 
mus nugaroje, kosėjimu, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metą Ir iigydl 
tūkstančius ligonių. Patarimai dykai, OFISO VALANDOS* Kaadia 
nuo 10 ryte iki 1 vai ir nuo 5-8 vak. NedEiomia nuo lO ryt. iki I v.

.. 4gp<LWeąt 26 SU kampas Keeler Argų TeL Crawford *578

ligas.

!it<

PATARIMAS
Patariam risimi lietuviams, pirkti 

anglis iš įCrane Cr6Il''tai yra vie
nintelis anglių;i yaęaas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias...anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur 
BLACK BAND drtglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00

Niekur kitur įgausite taip pigiai.
Teleforiupkite tuojaus, o anglis pri

statysime ;tįib;jaus. ■
, . Tel. Republic 8402

CRANĖ COAL CO.
• ( 5332 So. Long Avė. / i 

....... į . - Reikalingi aigentąi
'.i.,,įu 'iį lV. .«• uy !■<■' .... m ■

PRANEŠIMAI .
Naujienų S pulkas nąuja serija prasi

deda su pirma dieną ■ balandžio. Da
bar laikas įstoti ir sutaupinti užtektinai 
dėl senaties arba kokius nors nelaimės.

Kam rėikalingi pinigai ant Imo mor- 
gičio, dabar Naujienų Spulka turi už
tektinai pinigų padaryti tokią paskolą.

Lietuvių 'T'aįitiškų Kapinių lotų sa- 
vininkų, ir draugijų atstovų /visuotinas 
susirinkimas įvy|cs septintadiriy Ų12 d. 
Balandžio (April). 19,31, Lietuvių Au
ditorijoj svetainėj, 3133 So. Halsted^St. 
1 vai. dieną, ant pirmų lubų. Būtinai 
atsilankykite į' šį su^rįnkimą, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
bus rinkimas darbininkų dėl busiančio 
pikniko Kapų Pųo^ną) dienoje ir atei
dami susirinkintan atsineškite atvirutes, 
kaipo ženklą, - kad 'esate joto savininkas- 
kė, nes be atvirutes nebusite įleidžiami 
į susirinkimą. Kviečh papinių Valdyba

■ . /■■''■Įį-'-V'1'——• /

Lietuviška Teatrališku Draugyste Rū
tos No. 1 mėnesinis susirinkimas bus 
8 d. balandžio, 7:30 vai. vak., ęhiea- 
gųs Lietuvių Audįtęrijpj. Visi nąrjaį 
kurie nenorite į>ųtį suspenduoti už ne-, 
užsimokėjimą prąeitųą. 3 mėnesius mėne
sinių mokesčių -r- ątsiląnkykue.

' Ą. Tamkevičia, sekr,

ATSltlĖPKITE
kas užmokėjote taksus $32,05 

Naujienų čekiu Jr užmiršo 
pridėti-;: tak^^^įJ^^-.^ijėsto 
kasieribs v ^k| Vi^^ųzmo ir 
jūsų taksos liko nemokėtos. 
Atsilankykite į Naujienas 1739 
So. Halsted St

Ipedallstar ąydytne Chroniškų ir nauju U
Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilaa- 

dt pas mane. .Mano pilnas iSegzamlnavi- 
- atidengs jUsų tikra ilgą ir jei ai apsi*

, Specialistas gydyme Chroniškų ir nauju U 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflaa- 
kykit pas mane. .Mano pilnas iSegsamlnavi* 
tn»8 atidengs jUaų tikrų ligą ir jei ai apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų,. kuris neklaus jūsų kur ‘ ‘ ......... -.
po i

para muų Dpcvjaauiuva,, auui uuiuaua
’ ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
galutino ifiegzaminavitno—kas Jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lios nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20 St.

po

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

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

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

. įę; Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Str„eet

CHICAGO, ILL. •

kur pinigus 
“Jurgių 

atėjo

ATSIKRATY- 
KĮT LIGŲ PE
RU

Leiskite , 
lyti susikimsusias at
matas, išnaikinu pe
rus, i. , „,
Labai paikinanti* pe

Pranešimas
B. and M.

A. J. BERŽINSKIS 
MASULIS

ir

gadyne praėjo, dar 
gadynė “Jėnų” pro-

it«. iJvi- 

išnaikinti pe- 
rtepr įleisti.,' llfcų.

___ _ • ** 
ris. Rąriinautis plfyei 
: L . .« , : 'j

CAFE
200 S. Westem Avė.

Tel. Republic 4544

✓ . kt*.A

Financial
Finansąi-Paskolos

Laisvės 
norite

Naujie-

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės į 
nas, Bos No. 1258.

Business Chances
; Paydąviy^^^   

PARDAVIMUI bučernė Jr groserrt?, 
biznis išdirbtas per 20 metų. Savinin
kas išsikėlė į savo namą, kitoj kolonijoj. 
714 W. 14 PI.

-------- O--------

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Financ'e Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

.■ 'O.......-

------o—
PARSIDUODA 2 krėslų barbernė, 

išdirbtas biznis. 4 pagyvenimui kam
bariai, rendos- $30.00. Zalagenas, 1951 
Canalport Avė. Tel. Roosevelt 7706.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porČiai, uždarymai, kamba

riai viškose, nauji langai, plumbingas, ap
šildymas, plasteravimas, pamatai ir tt.

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

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

Farms For Sale 
________ Ūkiai Pardavimui__________

ŪKĖS PARDAVIMUI PIGIAI
40 akrų ūkė, molis ir juodžemis, 

geri dideli budinkai, kaina $2300.
40 akrų ūkė, geri budinkai, prie 

cementinio kelio $1,400.
120 akrų,* 10 akrų girios, 9 akrai 

sodno, geri budinkai $1,800.
Taipgi turtu daugiau visokių bargenų, 

ant išmokėjimo.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

—O>—

PERKRAUSTOME rakandus 
už prieinamų kainų, nežiūrint 
tolumo.

FRANK SAVAGE 
3059 W. 38 St.

Tel. Laf ayette’9123

♦ —o-----
PARDAVIMUI 80 akrų farma, 3 

mylios nuo Scottville, Michigan. • Gera 
žemė, taipgi geros triobos. Parduosiu 
labai pigiai. Del platesnių žinių ra
šykite Petet Weston, 2252 Ainslie St. 
(4900 North), Cbicago.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Įtaisai

JAUNAS, daktaras yra priverstas par
duoti 4 kambarių rakandus, naujo sty- 
liaus ir gražumo. 3 šmotų rankomis ap
muštas seklyčios setas, pilpas franeuziško 
dezaino riešuto miegamojo kamb. setas, 
8 šmotų stiprus karvinto riešuto medžio 
valgomojo kam. setas, occasional table, 
5 šmotų pusryčių setas, lempos, veidro
džiai, viskas parsiduoda už trečdalį ori- 
ginalės kainos, priimsiu $400 cash, par
duosiu ir atskirai. Atsišaukite po 9 vai. 
ryte. 1743 East 78th St.» telefonas 
Saginaw 9786.

Exchange—Mainai
MAINUI -puiki valgykla Southsidėj, 

geroj, biznio vietoj. Parduosiu pigiai, 
arba mainysiu į lotą ar cottagė. Kas 
pirmas, tas laimės.

Mainui 3 flatų mūrinis namas Brigh- 
ton Park prie lietuviškos bažnyčios, 
mainysiu į 
miesto, arba 
kį cash.

Kriepkitės

nedidelį namą toliaus nuo 
priimsiu gerus lotus ir bis-

pas
F. J. LUCAS B 'CO. 

4108 Archer Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVMUI fixtures dėl grosernės 
ir bučernės, mažai vartoti, pigiai, 301 
W. 115 St. Tel. Commodore 0343.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Paul M. Smith. & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, farmas, biznius visokios rųiict 
Nėra skirtumo apielinkh it kur yta ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
it parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

Tek Lafavette 0455 
---O--------

PARDAVIMUI arba mainymui 4-4 
ruimų mūrinis, pečiais šildomas, Brigh- 
ton Parke, $9300. R. R. Miller, Te
lefonas Boulevard 7181.

RooieT.lt



