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SOCIALISTU LAIMĖJIMAS RACINE. WIS
Socialistas išrinktas 
meru 2-ro didžiausio

Wisconsino miesto
Taip pat du socialistų kandidą- 

tai išrinkti Racine kantes su- 
pervizoriais

RACINE, Wis., bal. 9.— So
cialistų judėjimas gali pasi 
džiaugti dar vienu šauniu lai
mėjimu. Per įvykusius praeitą 
antradienį rinkimus Racine me
ru ' (burmistru) tapo išrinktas 
socialistas William Svoboda, Re 
to, socialistai čia išrinko du sa
vo kandidatu į kauntės super- 
vizorius—Otto Feldbergą ir 
Emilį Sommersą.

Pirmas Racine socialistų me
ras, Svoboda, rinkimuose gavo 
2,000 balsų daugiau už savo 
oponentą, buržuazini kandidatą 
George Herzogą.

Lisabone bijoma su
kilimo; kariuomenė 
uždaryta barakuose
Girdai apie maištus Portugali

jos kariuomenėje ir ekspedi
cijos jėgose prieš Madeiros 
sukilėlius ’ -v.

LISABONAS, • Portugalija, 
bal. 9.—Visi kareiviai čia šian
die laikomi uždaryti kareivinė
se, išskiriant kuopeles, paliktas 
valdžios trobesių sergėti.

Vaikščioja gandai, kad pa
čiame Lisabone ruošiamas su
kilimas. Atmosfera sostinėj 
pasidarė labai nejauki.

Eina girdai, kad Angolos 
„ garnizone kilęs maištas, tačiau 

dėl aštrios cenzūros sunku tie 
girdai patikrinti. Girdai taip 
pat skelbia, kad transporto lai
ve Pedro Gomez, gabenančia
me 600 kareivių į Madeirą prieš 
sukilėlius ,kilęs kareivių maiš
tas. Vyriausybė tuos girdus 
nugina.

Lisabone šiandie plačiai kal
bama, kad Portugalijos laivyno 
žmonėse pasireiškią didelės už
uojautos Madeiros sukilėlia’ms.

56,000 darbininkų iš
mesti iš darbo

Norvegijoje
OSLO, Norvegija, bal. 9. — 

Darbo unijoms atsisakius pri
imti mažesnių algų normą, be
veik visos svarbesnės pramo
nės —metalurgijos, kasyklų, 
tekstilės, statybos, etc. — pa
skelbė lokautą, išmesdamos iš 
darbo 56,000 kfalifikuotų dar
bininkų. Manoma, kad iki ba
landžio 15 dienos bus išmesta 
iš darbo 80,000 darbininkų.

*ORAŠx
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras 'šiai dienai pra
našauja: ?

Bendrai gražu, bet šalčiau; vi
dutiniai ir stipresni žiemių va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 54° ir 78° F.
. Šiandie saulė teka’ 5:19, lei
džiasi 6:24. Mėnuo teka 2:18 
ryto. .

Svoboda yra dar palyginti vi
sai jaunas žmogus, 33 metų am
žiaus, bet senas ir aktingas dar
buotojas socialistų judėjime. 
Jis dirbo kaip groserijų krautu
vės tarnautojas ir, galbūt, nie
kados nesitikėjo, kad kada nors 
pataps vyriausiu miesto galva ir 
šeimininku.

Racine yra antras po Mil- 
vvaukės didžiausias Wisconsino 
miestas, turįs apie 70 tūkstan
čių gyventojų. Jis dabar yra 
penktas Wisconsino valstijoje 
miestas, kuris turės socialisti
nį burmistrą. Kiti yra: Mil- 
waukee, didžiausias tos valsti
jos miestas, kurio galva jau se
niai yra' socialistas Daniel Ho- 
an, paskui mažesni miestai: 
Manitowoc, lola ir Beaver Dam.

Rinkimų kampanijoj racinie-- 
čiams nemaža padėjo Mihva'u- 
kės socialistai, jų tarpe pats to 
miesto galva Hoan, kalbėdami 
čia skaitmeninguose priešrin 
kūniniuose mitinguose.

Mažinimas darbininkų 
algų Jungt. Valstybėse

WASHINGTONAS, bal. 9.— 
Darbo departamento praneši
mu, per šių metų kovo mėnesį 
Jungtinėse Valstybėse buvo 340 
darbininkų algų sumažinimų ir 
tik 58 algų pakėlimai. Bendrai 
algos sumažinta 10 n uos..

Mirė Longworth, fe
deralinio atstovų 

buto spykeris
AIKEN, S. C., bal. 9. —šian

die 11 vai. valandą priešpiet 
mirė čia Nicholas Longworth, 
federalinio kongreso atstovų rū
mų pirmininkas ir vienas žy
miausių republikonų partijos 
vadų. Mirė plaučių uždegimu. 
Longworth buvo 61 metų am
žiaus.

Sovietai ištremia iC*

Solovecką 41 vokie
čių mokytoją

RYGA, bal. 9. — Leningrado 
Pravda’ praneša, kad Dr. Schie- 
le, per 30 metų buvęs vokiečių 
mokyklų komiteto Leningrade 
pirmininkas, ir keturiasdešimt 
kitų vokiečių kultūrinių ir bažr 
nytinių organizacijų darbuotojų 
tapo sovietų teismo nuteisti 
dešimčiai metų ištrėmimo.

Dr. Schiele ir dvidešimt kitų 
nuteistų- ištremiami į Solovec- 
ko salą, o likusieji—į Narimo 
kraštą, Sibire. Visi jie buvo ap
kaltinti dėl priešinimos komu
nistų mokymo metodams vokie
čių mokyklose, kurios dėl to ta
po uždarytos.

Vokiečių oro

Vokiečhj Zepelinas išlė- 
«' kė j Egiptą

FRIEDRIOHSHA VEN, Vo- 
kieti ja, bal. 9.
milžinas, dirižablis G«raf Zeppe- 
lin, šį rytą išskrido, kelionėn į 
Egiptą ir Palestiną. Dirižablis 
gabena 25 pasažierius.

Aviatorius ir jo jauna 
žmona užsimušė

-—----- r - *

JEFFERSON, Ohio, bąl. 9.— 
Jų aeroplanui nukritus farmoj> 
šešias mylias j pietus huo čia, 
užsimušė aviatorius Rollie Pat-
terson, 22, ir jo jauna 
Ruth, 18 metų amžiaus.

Indų Vado Gandhi 'Linkėjimas Lietuvai
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Keliaująs po Indiją Lietuvių laikraštininku Matas Šalčius kartu su žurnalistų buriu ap
lankė tik ką paleistą iš kalėjimo Mahatmą .Gandhi,. Indų tautos vadą ir kovotoją už Indijos 
nepriklausomybę. Laikraštininkai turėjo su juo ilgą pasikalbėjimą. / Atsisveikindamas su p. 
Šalčium, Gandhi savo ranka parašė linkėjimus Nepriklausomai Lietuvai, štai tas Indų “švento 
žmogaus” autbgrafas:

kad

Lietuviškai: “Aš linkiu nepriklausomai Lietuvai visokeriopos gerovės. • *
26. II. ’ši, ; M. K. Gandhi.”

Kauno “Lietuvos Aidas”, iš kurio mes tą Gandhi autografą čia reprodukuojame, sako, 
autografas busiąs padėtas Lietuvių Tautos muziejuje.

Lietuvos teismas nubaudė lietuvių laikrašti 
už Vokietijos fašistų “įžeidimą”

KAUNAS. [Lž]. — Kovo 26 
d. Kybartų taikos teisme buvo 
sprendžiama jau spėjusi net už
sienių spaudoj pagarsėti Ky
bartuose leidžiamo savaitraščio 
“MUsų Naujienų” byla su 'vo
kiečių hitlerninkajš.

Vokietijos pilietis Kurtas 
Rudzevskis skundė “Musų Nau
jienų” atsak. redaktorių Liudą 
Skatiką neteisingai aprašius 
sausio 31 d. Eitkūnuose rengtą 
ir nenusisekusią hitlerninkų de
monstraciją ir tuomi pakenkus 
jo—K. ' Rudzevskio—prekybai, 
nes, pasak jo prisipažinimo 
teisme, žydai ir Lietuvos pilie
čiai, patyrę iš “M. N.” aprašy
mo, kad K. Rudzevskis yra fa
šistas, paliovė lankę jo ialudę.

Įsižedusį atstovavo privati ad- 
yok. Paškevičius, 1926’m. at
leistas iš policijos, “Musų Nau
jienų” ats. redaktorių L. Skati
ką gynė vienas iš Kauno atvy
kęs žurnalistas.

Byla Kybartuose sukėlė dide
lę sensaciją ir sutraukė į teis
mo salę nepaprastai daug žiū
rovų. .

Jau tik pradėjus bylą svars
tyti paaiškėjo’ vienas įdomus 
dalykas: Kurtas Rudzevskis 
esąs visai ne tas asmuo, apie 
kurį “M. Naujienos” rašė, “M. 
N-jose” buvo rašyta apie hit
lerninkų vadą ir ‘a’ludriinką Ru- 
dzevskį, o teisme paaiškėjo, 
kad skundėjas yra ne hitler
ninkų, bet štalhelmistų vadas ir 
neturi jokios aludės, o Eitkū
nuose esąs kitas Rudzevskis 
aludininkas. šiai aplinkybei 
paaiškėjus, kaltinamojo gynė
jas pareikalavo bylą nutraukti, 
kaipo iškeltą be pagrindo. Ta
čiau teisėjas šio reikalavimo 
nepatenkino ir bylą svarstė to
liau/

Priverstas tokių bųdu ginti 
“M. N.” ats. redaktorių nuo ne
pamatuotų štalhelmisto preten
zijų, kaltinamojo gynėjas įro
dinėjo, kad “M. N.” aprašyda- 
mos, kaip Eitkūnų hitlerininkai, 
išsigandę komunis,tų kOntrde- 
monstracijos, susimetė iš bai
mės pas savo vadą ir ten užsi
barikadavo ir kad tuo bodu iš- 
yilkusios aikštėn jo politinį vei
dą, “Musų Naujienos” negalė
jusios nei skundėjo 
bizniui pakenkti nei nuostoliu 

ir aludesjam padaryti, nes jis 
neturi. ’ \

Kaltinimo argumentus griati* 
ti padėjo paties skundėjo iš
statyti liudininkai. Iš <7 teisi
ma n kviestų lįudįninkų atvyko' 
tik 3, bet jį tie patys painiojo
si savo parodymuose, vienas 
kiliam prieštaravo. Kai kurie 
jų, paV. Vokietijos-pii. Heli, kaL 
tinamojo gynėjo klausinėjamas 
pripažino Kurtą Radzevskį ne
sant jokiu aludės savininku..

Adv. Paškevičius sakė, kad 
jo nuomone “M. N.”, ne tik ap- 
rašydamos nenusisekusią Eitkū
nų hitlerninkų demonstraciją, 
bet ir visoj eile j vėlrati išspąus- 
din tų straipsnių nepalankiai? a t 
siliėpė apie jų organizaciją, ir 
jų vadą Hitlerį, padariusios di
delį nusikalstamą?) darbą, nes 
pagadinusios santykius su ;hit- 
lerninkais, kurie esą geri Lie
tuvos draugai. “Musų Naujie
nos” turinčios būti už tai nu
baustos einant Vokietijos įsta
tymais apie šmeižtus, romėnų 
teise ir net Biblijos nuostatais. 
Agitacija neremti užsienių pra
monės taip pat esąs nusikal
timas, nes gadina Lietuvos pre
kybinius santykius su Vokieti
ja; Paškevičiusx žinąs, kad Ky
bartuose esą daug plečkaitipįn- 
kų, kurie stengiąs! z tuos san
tykius gadinti. Hitlerninkai ir 
štalhelmistai esančios garbin
gos organizacijos, kurios norį 
išgelbėti Vokietiją iš pavojaus 
tapti rojumi Rusijos pavyzdžiu. 
“Musų N-nos” esančios labai 
kenksmingas laikraštis, ; nes 
drįsta’ rašyti nepageidaujamus 
dalykus. Jos nesivaržančios ir 
keliančios aikštėn viską, ką tik 
.sužibančios. Tokia spauda esan
ti nepakenčiama ir už tai “Mu
sų Naujienas” esą reikia dvi
gubai baubti. Panašus' laik
raščiai sugriovę carinę Rusiją, 
kurioj esą buvę labai gera ir 
ramu žmonėms gyventi. Todėl 
ir “Musų Naujienoms”, jokio 
pasigailėjimo negalį bųti. ;

Prašo teismą 'griežčiausia 
bausmė “M. >N.” atsak. redakto
rių nubausti.
' Kaltinamojo gynėjas atsakė 
į visus skundėjo įgaliotinio už
metimus, pažymėjo, kad ši bjrfa 
iškelta tik įžeistos bochdeuče- 
rių ambicijos gynimo sumeti
mais ir prašė “Musų Naujie-

Skatiką išteisinti, jeigu gi teis 
mas gynimo argumentus laiko bodę gyventi

nepakankamais kaltinamojo ne
kaltumui įrodyti—bylą atidėti 
ir .leisti iškviesti į teismą savo 
liudininkus.

Vos tik baigus kaltinamojo 
gynėjui, kalbėti, teismas pa
skelbė rezoliuciją, kuria einant 
“Musų Naujienų” atsak. redak 
torius ir leidėjas p. Liudas 
Skatikas nuteistas vieną mėne
sį kalėti paprastam kalėjime.

Sprendimas sukėlė Kybartų 
visuomenėje didelio nusisbebėji 
mo. Daugybė asmenų ir pa
žangiųjų grupių pareiškė savo 
Užuojautą nubaustajam, kuris, 
nepatenkintas sprendimu, ape
liuoja' į Marijampolės apygar
dos teismą.

Ekonominiskrizis 
fašistų Italijoje

OficialiaisROMA, bal. 9 
Skaitmenimis, Italijos valstybės 
biudžeto defecitas šių metų va 
sario mėnesio pradžioj sieke 
1,121 milijoną lirų. Valstybės 
skolos išaugo iki 89,333 mili
jonų lirų. Per vieną tik pra
eitų metų gruodžio mėnesį sko
los padidėjo 552 milijonais lirų. 
’■ Oficialiai skaitmenys pa
rodo taip pat nuolatinį 
nedarbo didėjimą. Nuo 
465,000 bedarbių praeitų me
tų pradžioj dabar pakilo iki 
daugiau kaip 800,000.
, Krizis palietė < visas Italijos 
pramonės ir-ukio sritis. Genu
jos, uosto apyvarta per vienus 
metus nukrito 9 nuoš. Per šių 
metų sausio mėnesį buvo 1,573 
bankrotavimai.

- : ■' *

LONDONAS, bal. 9. — Tele
grama iš Angoros praneša apie 
naujų kurdų sukilimą Turkijos 
Persijos'sienoj.

MIRS ŠVEDŲ POETAS
STOĘHOLME, Švedijoj, -mirė 

švedų 
Karlfeldt
sekretorius

poetas Dr. Enk Axel 
, švedų. Akademijos

kANSAS CITY, bal. 9. — Čia 
nusišovė Gari Danielson, 15 me- 
tų amžiaus augštesnės mokyk
los studentas. Paliko raštelį, 
kuriame sako, kad jam nusi

Niautynes ir skilimas 
Vokiečių fašistų 

eilėse
BERLYNAS, bal. 9. — Pra

sidėjusios Vokietijos fašistuose 
tarpusavio niautynes smagiai 
tęsiasi toliau.

Adolfas Hitleris, ligšiol vy
riausias “nacių” vhdas, vakar 
paskelbė, kad viename tik Ber
lyne iš fašistų partijos jau iš
mesta 900 narių.

Išmestieji yra daugiausia 
“Šturmabteilungų” (kovos bu
rių) karžygiai—rinktiniai fa
šistų vyrai pogromams, kur rei
kia, padaryti. Dabar jie de
dasi su fašistų “maištininkų” 
vadu, kap. Stennesu. • Pats 
Stenes pareiškė, kad skilimas 
tarp šaiurės ir pietų Vokietijos 
fašistų esąs neišvengiamas. 
Stennes daugiausia sekėjų turi 
šiaurės ir rytų Vokietijoje.

Portugalijos laivyne ki
lęs maištas

LONDONAS, bal. 9. —Gau
tas čia pranešimas iš Lisabono 
sako, kad portugalų ekspedici
jos jėgos, pasiųstos į Madeirą 
sukilimo patremti, pakėlusios 
maištą ir susėdėjusios su suki
lėliais.

Pranešimas taip paf sako, 
kad didžiausio Portugalijos ka
ro laivo, Vasco de Gama, ka
pitonas atsisakęs klausyti įsa
kymo plaukti į Funchalą prieš 
revoliuciriinkus. Jis tuojau ta
pęs suimtas ir padėtas kalėji
me.

Bedarbių skaičius Vo
kietijoje mažėja

BERLYNAS, bal. 9. — Be- 
darbių skaičius Vokietijoje ima 
sparčiai mažėti. Oficialiais 
skaitmenimis, per pastaras dvi 
savaites darbo gavo apie 200 
tūkstančių bedarbių.

Anglijoje nedarbas taip 
pat ima mažėti

LONDONAS, bal. 9. — Kovo 
mėnesio gale įregistruotų be
darbių .Anglijoje buvo 2,580,- 
000, palyginti su 2,618,000 va
sario mėnesio gale. Tuo budu 
per mėnesį bedarbių skaičius 
sumažėjo 38,000.

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

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

Mosley’iečiams nėra 
vietos Nepriklauso
moj Darbo partijoje

SCARBOROUGH, Anglija, 
bal. 9.— James Maxton, Nepri
klausomos Darbo partijos va
das, paskelbė, kad vykdomojo 
partijos komiteto nutarimu 
priklausymas “Naujai partijai”, 
kurią šteigia Oswald Mosley, 
yra nesuderinimas su priklau
symu Nepriklausomai Darbo 
partijai. Todėl tie nariai, ku
rie įstos į Mosley’o partiją, bus 
iš Nepriklausomos Darbo parti
jos pašalinti.

M'a’Kton pareiškia, kad šitas 
vykdomojo komiteto nutarimas 
buvo partijos konferencijos 
kaip vienu balsu patvirtintas.

Madeiros sukilčliai- 
rengiasi stipriai 

priešintis
FUNCHALAS, Madeira, bal. 

9. —Naujai įsisteigusi revoliu
cinė valdžia rengiasi stipriai 
preišinimos kovai su siunčia
momis į Madeirą portugalų eks
pedicijos jėgomis. Gen. Sousa 
Dias, revoliucinės valdžios 
galva, paskelbė dalinį salos re
zervų 7 mobilizavimą.
w*'Tr^s portugalų garlaiviai, 
• Alen ter, * GUinėa & h* Carvafho 
Araujo, kurie atvyko į uostą 
nieko* nežinodami apie padėties 
pakitėjimą, tapo revoliucininkų 
rekvizuoti savo reikalams.

Del salos topografijos ir ki
tokių gintis palankių sąlygų 
manoma, kad revoliucininkai 
pajėgs atsilaiykti prieš ekspe
dicines Lisabono jėgas.

Sovietai tikisi gaut grei
tą Jungtinių Valsty

bių pripažinimą

MASKVA, bal. 9. — Sovic- 
tuose atgijo viltis gauti dar šie
met Jungtinių Valstybių pripa
žinimą. Tą Maskvos viltį at- 
gavino pranešimai iš Wa- 
shingtono, kad Valstybės 
sekretorius Stimsonas da
bar ėmęs peržiūrėti visą 
Jungtinių Valstybių nusistaty
mo sovietų Rusijai klausimą.

7^ ik
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gana sparčiai kilti, Bet su ko
vo pabaiga įvyko krizė. Mat; 
paaiškėjo, kad_ dąųgęlis korpo
racijų neuždirbo nei tięk, kad 
atmokėti skiriamus dividemiite. 
Dividendai tapo suihažintl, o 
kartu stt tuo pradėjo smukti 
Šerų vertė.

APŽVALGA
Amerika turi investavusi 

kitose šalyse $17,500,000,000, 
sako Allan M. Pope. į nejudi
namą nuosavybę, fabrikus, 
cukraus plantacijas, vario ka
syklas ir t. t. amerikiečiai yra 
sudėję $7,500,000,000. Liku
sieji 10 bilionų yra investuoti 
i svetimų- valstybių bonus ir 
kitus vertybes popierius.

48 nuošimčiai tos milžiniškos 
Sumos’ yra investuota Europoj; 
23% Kanadoj; 21% Lotynų) 
Amerikoj \ir Tolimuose 
Rytuose.

Prieš pasaulinį karą Europos 
pinigai plaukė į šią šalį. Euro
piečiai finansavo Amerikos ge
ležinkelius, dirbtuves ir 
mus. Apskaitoma, 
pradžioj Europos 
vyriausia Anglija, 
vestavusi Amerikoj 
kių ir šešių bilionų

Prasidėjo karas 
padėtis persimainė,
čios šalys pradėjo iš Amerikos 
pirkti maisto produktus, amu
niciją ir kitokius daiktus. Per 
tuos keturis karo metus Ame
rika neįmanomai praturtėjo ir 
pasidarė turtingiausia pasaulio

far- 
kad karo 
valstybės, 

turėjo in- 
tarp pen- 

dolerių.
ir dalykų 

Kariaujan-

» » » ‘
Per pereitus metus Fordo 

korporacijos pelnas žymiai su
mažėjo. Uždarbio turėjo tik 
$44,460,823. Tuo tarpu 1929 
m. korporacija uždirbo $81,- 
797,861. Tai pusėtinas skirtu
mas.

pasibaigė 
bertainis.
paskelbė 
pasirodė,

» o »
Su kovo mėnesiu 

pirmas šių metų 
įvairios korporacijos 
dividendus, iš kurių
jog blogi laikai vis dar tftbesi- 
tęsia. Daugelis korporacijų^prL 
verstos buvo sumažinti divi
dendus, kadangi 
sumažėjo.

Kovo mėnesyj 
aiškėjo, kad 
sumažėjo ant 40 nuošimčių. 
Numatoma, kad pabaigoj metų 
valdžios deficitas sieks nito 
700,000,000 iki 8,000,000 dole
rių. Labai galima, kad tatai 
privers padidinti mokesnius.

p « $ s ? ;
Paduoti tikrų žinių apie bati

kų uždarbius nėra galimybes. 
Tačiau šis tas visgi yra žino
ma. Pavyzdžiui, buvo surinkti 
duomenys apie 50 New YorkO 
bankų. Pasirodė, kad jie per 
nereitus metus padare 41 nuo
šimčiu mažinu pelno nei • 1029 
m.

Reikia manyti, kad panašiai 
atsitiko ir su kitais bankais. O 
tai reiškia, kad dabartine de
presija skaudžiai paliete ir fi
nansines įstaigas.

Ne geresni 
su apdraudos 
60 tų 
metus

jų uždarbiai

taip pat pa
valdžios pajamos 

ant 40

reikalai yra ir 
kompanijomis, 

kompanijų per pereitus 
faktinai turėjo nuosto-

o »
Kaip ilgai taip bus? Tą klau

simą šiandien ne vienas sau 
stato. Jau beveik praėjo 20 mė
nesių, kaip prasidėjo dėfy&esi- 
ja, o galo vis dar nematyti. 
Nieko tad nuostabaus, kad pus 
žmones pradeda pasireikšti pe
simizmas. Daugelis tiesiog jau 
nebesitiki, kad laikai - kacįa 
nors pagerės.

Kaip ten nebūtų, bet vienas 
dalykas yra aiškus:kol kas, 
beveik jokio pagerėjimo neįvy
ko. Nors, tiesa, neįvyko ir pą- 
blogėjimo. Biznis laikosi vie* 
uodai. Tad kai kurie ir mano,, 
jog dabar jau yra pasiektas 
depresijos dugnas. Girdi, rei
kia tikėtis, kad reikalai po tru
putį pradės taisytis.

» » »
Biržoj dabartiniu laiku irgi 

pusėtinas apmirimas. Pradžioj 
šių metų š»ėrai buvo pfAdS/ų

Pernai buvo skelbiama,- kad 
bankų įdėliai nuolat auga/ Bet 
štai dabai* iš New Yorko pt&*, 
nešama, kad per šių 'metų pA* 
skutimus tris mėnesius to 
miesto 21 stambiausias bankas 
prarado $1,000,000,000 įdėliais. 
Taip atsitiko ne vien tik Ne\v 
Yorke,< bet ir Visur kitur. Pa
lyginus su pereitų metų kovė 
mėnesiu dabar Amerikos ban
kuose depozitų yra beveik 35 
nuošimčiais mažiau,

far-Kai kuriose valstijose 
meriai pradėjo kiaušiniais 
kiaules maitinti, kadangi par-' 
duoti tuziną kiaušinių po 8 ar 
10 centų jiems tiesiog neužsi
moka. Pricgtam jie tuo budu 
sumažina kiaušinių perviršį ir 
palaiko kiek aukštesnes kainas.

LIETUVOS FINAN
SAI 1931 METAMS

1. Lietuvos biudžetas 1931 
metams. Lietuvos biudžetas 
1931 metams yra subalansuotas 
327,8 milijonų litų sumoje. Va
dinas šių metų Lietuvos biud
žetas yra 5,4 mil. litų mažes
nis, negu buvo pareitais 1930 
metais. Į biudžeto sumažėji
mą atsiliepė pasaulinė ūkio kri
ze, privertusi ir Lietuvos Fi
nansų Ministeriją, sudarant 
valstybės buidžetą, elgtis labai 

, taupant kiekvieną 
-Valstybės centą. Pasaulio ūkio 
konjunktūra, padidėjęs kaikib 
rių dalykų eksportas iš Sovie
tų Pusi jos ir sąryšy SU jUo pa
sireiškęs kaikųrių prekių kailių 
gana žymus/kritimas šiais me
tais neišvengiamai turi pakeis
ti vieną kitą itin svarbią vals
tybės pajamų poziciją. •'Pavyz
džiui, Sovietų Rusija užvertė 
Europos medžio rinką savo miš
kų’ produktais, Sovietai kartais 
parduoda savo medžius vos pa
dengdami transporto išlaidas. 
Del tos priežasties ir Lietuvos 
medžių eksportas 
mai turi 
Lietuvos 
duodami pigesne 
pereitais 
ka Lietuvos valstybinių paja
mų sumažėjimas iš miško. Pa
našią padėtį Sovietai sudarė ir 
linų rinkoje, kurioje ir linanis 
smarkiai numušė kainas. Arba 
vėl Europos rinkoje, 
dėl kilų priežasčių, —smarkiai 
nukrito kainos javams, gyvu
liams, pieno gaminiams. Norint 
išlaikyti pernykštes šioje srity 
pajamAs tenka itin didinti par
duodamųjų dalykų kiekį. žo
džiu, dėl susidariusios ūkio 
kojtinktūros Europoje, gal ir 
visame pasauly, kai kurios Lie
tuvos valstybines pajamos ite-. 
išvengiamai turi sumažėti, o tai 
savaime pašaukia ir valstybės 
biudžeto sumažėjimą. Juo la
biau, kad Lietuvos Finansų ‘Mi
nisterija, besirūpindama biu
džeto subalansavimu, pasiryžo 
nekelti tiesioginių mokesčių, 
Lietuvos piliečių jokiais naujais 
mokesčiais neapsunkinti. Ta
čiau Lietuvos biudžeto toks, 
kad ir visai nežymus sumažėji
mas, anaiptol dar nėręiškia, kad 
būti/ sumažėjęs Lietuvos tikri 
intensivumas ar Lietuvos ger
būvio bei jos kultūros reikalų 
rūpinimasis. Net priešingai: 
haūjo biudžeto skaičiai parodė, 
kad Lietuvos gerbūvio ir kul
tūros reikalų kėlimu dar labiau 
susirūpinta.

2. Lietuvos išlaidos 1931 Arė
tais. Kaip sakyta, Lietuvos biu
džetas šiais 1081 rilėUls mtrna-

UtSargiai, 
"valstybės

neišvengia'- 
mažėti bei išvežamieji 
medžiai turi būti pai*- 

kaina, negu 
methis. Iš čia ir sė-

čia jati

to 327,8 milijonų litų. Ši suma 
slišidAro iš' numatomųjų 258,9 
ml. paprastų ir 68,9 mil nepa
prastų išlaidų.

Šąmąta visoms toms ministe
rijoms, kurios betarpiai Tapi
nas Lietuvos kulturOs ii‘ jos pi
liečių materialinio gerbūvio kė
limu, išlaidų sąmatą yfa gero
kai . padidinta.

Švietimo Minitserijai, kuri 
koncentruoja Lietuvoj viso Lie
tuvos švietimo darbo aprūpini
mą, yra duota paprastoms iš
laidoms 41,0 ml. litų ir nepa
prastoms—6,5 ml.'it., viso — 
47,5 mil. litų, vadinasi visais
2.8 ml. lt. daugiau, ne^u buvo 
leista pereitais metais, šios mi
nisterijos išlaidų padidėjimas 
yra' betarpiai surištas su. pra
džios mokyklų-tinklo plėtimu—- 
Lietuvoj palaipsniui įvedama 
visuotinas privalomas pradžios 
mokslas; išlaidų padidėjimą 
pašaukė susirūpinimas steigti ir 
išlaikyti špecialias mokyklas, 
esamas gimnazijas geriau apru 
pinti knygomis ir mokslo prie
monėmis, universitetui pasta
tyti naujas patalpas, pastatyti 
bei įrengti naujas laboratorijas 
ir klinikas. Kadangi sporto rei
kalai iki šiol Lietuvoje buvo 
menkai teaprupinami, tai Švie
timo Ministerija nusprendė pa
siimti savo žinion ir sporto rei* 
kalų tvarkymą— jaunuomenės 
fizinį auklėjimą. Tai savo rėž
tu pareikaliiVo naujų lėšų. ‘

žemes Ūkio Ministerija Lie
tuvoje yra viena iš p'a'čių svar
biausiųjų. Jai šiais metais 
leista 27,7 ml. lt. paprastų iš
laidų, ir 20,5—nepaprastų; iš 
viso 48,2 ml. lt., tai yra 5,3 
litais daugiau, negu .• pereitais 
■metais. Iš los stirnos apie 10 
ml. it. skyriama palaikyti kai
noms eksportuojantiems žemės 
ūkio produktams — * $vtėstųi, 
kiaulėms ir javamš/'^i’ėmš ’ daly
kams vyriausybė Lietuvoje nu
stato pastovias kuinas, ir jėi 
tuos produktus Užsieny tenka 
kartais pigiau parduoti, tai 
valstybės iždas kainų skirtumą 
gamintojams iš s'a’Vo išteklių iš- 
lygi na. Na u j ak u riams-sa va n O- 
riams šelpti numatyta apie 2 
ml. lt. Toliau stambios sumos 
paskirta melioracijai, kaimų 
vienkiemiais skirstymui, pieni
nių steigimui, žemės ūkio kre
ditui, gyvulių veisles ir sėklų 
gerinimui, ir taip t*
Susisiekimo ministerija tvarko 

Lietuvoje geležinkelius, paštą, 
telegrafą ir telefoną, plentus ir 
vandens kelius, juros ir upių 
uostus, pertat ji- Lietuvos eko
nominiame gyvenime, turi mil
žiniškos reikšmės* Jei numato
mo 60,4 paprastų1 ir 14,8 ml. lt. 
nepaprastų išlaidų; iš viso 75,- 
2 ml. lt., tai yra 0,5 ml. lt. dau
giau, negu pereitais metais. 8i 
minsiterija numato pabaigti už 
'tuos pinigus Telšių-Kretingos 
geležinkelį statyti, atlikti gele
žinkeliams eilę kapitalinių re
montų, Klaipėdos uostą pra
plėsti,. pastatyti naujus tiltus 
ir plentus, išplėsti pašto įstaigų 
tinklą, siekiant tikslo, kad vi
soje Lietuvoj^ visur paštas bu
tų pristatomas kasdien. Vadi
nas,. ir ši Ministerija . ruošia 
tuos darbus, kurie betarpiai kė
lia krašto gerbūvį,

Vidaus Reikalų ministerijai 
numatyta 27,5 ml. paprastų ir
1.8 ml. litų nepaprastų išlai
dų; viso — 28,8 ml. lt., vadi
nas, 1,5 m_l.it* dauginu, negu 
pereitais metate, šios ministe
rijos išlaidų padidėjimą pašau
kė didesni asignavimai Įvai
riems šociulihėš globos reika
lams beturčių globojimui, 
motinų ir paliegėlių ■ prieglaudų 
išlaikymui, vaikų darželių or
ganizavimui, ' liaudies ambula-! 
tori jų štėigimui,' ir tt.

Kadangi Visos valstybės biu
džetas šiais metais sumažėjo, ;6 , 
šių ministerijų 'išlaidos minė
tiems tikslams padidėjo, tai li
kusių ministerijų' išlakios š’u-

Ms g a s P A d Ori š k ų j ų mt* 
^isterijų išlaidos valdžiai pa
liudija, kurią kryptimi ir kaip 
yra tvarkomas Lietuvos ūkis.

3. Valstybės pajamos 1931 
ttietais. šiais metais paprastų 
pajamų numatomą 299,5 ml. lt. 
ir nepaprastų — 28,3 ml.1 lt., 
viso — 827,8 rml. “lt. '

Pajamų žymiausioji pozicija 
— tai netiesioginiai mokesčiai, 
šiemet padidėję 5 milijonais li
tų, pasiekę bendroj sumoj 86,9 
ml* lt, arba 29,0%, visų papr. 
valstybės pajamų. Šių pajamų 
šaltiniu yra muitai už impor
tuojamas prekes, akcizo mokes
čiai už taboką ii> tt. Iš valsty
binių įmonių, — geležinkelių, 
pašto, telefono, telegrafo ir ki
tų įmonių ekplotacijos numa
toma 62,6 mt lt. arba 20,9% 
visų papr. .pajamų sumos, šios 
pajamos tikimasi padidinti, pa
lyginant su pereitais metais, 
visais 3,5 mil. lt. Visos šios pau
jamos didėja maturališku bu
dei: plečiasi Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas, Didėja prekių 
apyvarta ’— didėja muito pa
jamos, didėja pajamos už pre
kių pervežimą ir tt. Lietuvoje 
veikia dabar du valstybiniai 
monopoliai: degtines ir degtu
kų. Iš jų numatoma pajamų 
41,7 ml. lt. arba IŠ,9% Visų 
paprastųjų pajamų sumos.

žemės mdkėstis, mokesčiai 
mio nekilnojamo turto mies
tuose ir miesteliuose, mokesčiai 
nuo prekybos i ir pramonės įstai-? 
gir sudarosvarbiausias tiesio
ginių , mokesčių pozicij asi šių 
pajamų numatoma turėti ’88,3 
ml. lt. arba 12,8% visos papr. 
pajamų sumos* Pereitų metų 
biudžete šių pajamų buvo nu
matyta 37,5 ml. lt. Šiais me
tais / šių pa j am ų . numatomoji 
suma kiek išaugo ne todėl, kad 
At4įJnkWd • moĮtfe^ial būtų na* 
kelti; bet |ddWkūd pačios įm6- 
iiėš išsiplėtė ir”jų skaičius pa
daugėjo. .

VaĮstybirfų tirtų ir kapita- 
lų pajamų trina 34,6 mi* 
lt. arba >4 r V Įsos papr. pa*
j amų sumos. /Pereitais metais 
čia buvo numriyta 37,3 ml. lt. 

‘Š'i pozicija s^ųmąžėjo sąryšy su 
■vyraujdhčia Europos medžio 
rinkoje ktiže. 'Pajamų iš rink* 
liavų, daugiausia, Žyminių mo
kesčių, numatyta gauti 20,7 
ml. lt. arba 6,9% visų paprast, 
pajamų sumos; 1931 metais Ap
eina1 įvairių 'Valstybės iždo iš
duotų paskolų mokėjimo termi
nas* šitokių, (Pajamų —- atsi
teisiant su vąlstybės iždu/ 
numatyta 10,1 ^rnį lt. arba 3,4 % 
visų papr. pajamų, sumos*

Nepaprastas; pajamas suda
ro žemės Reformos Valdybos 
nepaprastos pajamos 8,3 ml. lt. 
ir biudžeto likučių fondas 25 
ml, lt. ■ • ' ■ >V;.' i

4. Bitidžcto likučių friidas, 
Lietuvoje egzistuoja taip vadi
namas biudžeto likučių fondas. 
Jis siisidayo : iš įvairių valsty
bės santaupų bevykdant numa
tytąjį valstybes išlaidų biudže
tą. Pavyzdžiui, buvo numatyto 
kuri riors eilė’valstybinių dar
bų. ir jiėms įvykdyti buvo asig
nuota tam tikiri suma. Tačiau 
bevykdant tuos darbus valsty
bei pavyko juos atlikti pigiu ii, 
vadinas, lišlei^tpsios išlaidos 
sumos daugiau ar mažiau lė
šų sutaupyti, šitokios santau
pos ir eina į biudžeto likučių 
fondą. Per metų eilę tame fon
de susidaro žymesnė suma, kii- 
ri paskum yra pavartojama ne
paprastoms išlaidoms, tai yra

- 327,8 . ml. it. '

■ JI . .»H..

Čia elgias ir valstybė, kaip ir 
pfipfaštas pilietis, kuris, pragy
vendamas tari tikrų savo už
darbių ' dalį/ ftu$lų dalĮ atidė
lioja -»į šalį, taupo, ir surinkęs 
jath reikiama šuma, perka kai
linius, baldus, automobilį, pa
sistato namus ir tt. šitokia 
taupymo politika yra prakti
kuojama ir Lietuvos valstybės 
gyvenime. ’ šitokių santaupų ka
są Lietuva' privalo turėti dar 
ir dėl kitos priežastięS. Lietu
va ■ žemės ūkio kraštas, n* 
jos gerbūvis žymioj daly pri
klauso nuo gęro ar blogo der
liaus, o derlius priklauso nuo 
tinkamų ar netinkamų oro są
lygų, kurių niekas išanksto nu
matyti negali. Tat biudžeto li
kučių fondas ir sudaro nelygi
nant atsargą juodajai dienai 
nederliaus metui. Kai tame fon
de susirenka suma, perviršijan
ti Lietuvai tokio atsargo kapi
talo reikalipgus rėmus, iš jo 
imama lėšos produktingienis 
valstybės darbams. Tokiems 
darbams ir šiais metais numa
tyta paimti' 25 milijonus litų, 
biudžeto likučių fonde palieka 
dar apie 36 milijonus, kurių 
Lietuvai, kaip atsArgo kapita
lo, dabartinėmis sąlygomis Vi
siškai pakanka.

, l. : . • v — •
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Kizas atjaučia savo tautiečius 
ir vietinio miestelio reikalus. 
Jis čia užaugęs, nori čia ir pa
silikti . ir su saviškiais veikti* 
Tokius jaunuolius turime ir 
me’s branginti ir" įvertinti. x

Mokyklų Taryboj vietos nė
ra apmokamos; tad ir tas pa
rodo, kad p. Kizas ne dėl pelno 
kandidatuoja. Tik kadangi ta 
viė’ta labai svarbi ir daug pri
klauso, kokie žmonės Taryboj 
išrinkti, todėl mums lietuviams 
turi rūpėti, kad turėtume savo 
žmogų. P. Kizas pats dirba it 
dirbo žmonių reikalus supranta 
ir. rūpinasi. Svarbu, kad it

Penktadienis, bal. 10, 1031

musų mokyklos butų prieina
mos, darbo žmonių vaikams ir 
kad . darbininkų mokesniai ne
būtų bereikalo aikvojami.

Tad, gerbiamieji Cicero lietu
viai, ateinantį šeštadienį 'atliki
me savo pilietišką pareigą, tuo- 
mi tik laimėsime ir padarysime 
didelį žinksnį ateitim Kurie 
turite automobilius, atvažiuoki
te važiuoti į balsavimus. Gal 
galima bus padėti tiems, kurie 
patys negalėtų atvykti į balsa
vimus. Svarbu sujudinti visus 
lietuvius. Tad parodykime sa
vo tautiečiui pritarimą, patys 
paskui pasidžiaugsime!—D.

bėtutčių globojimui,

Iš politikos lauko 

Cicero, III

. . . ir Tris Pakelius 
OLD DUTCH”

: LOUIS' W. KIZAS .. 
Lietuvis kandidatas į Board 

of Education
* ‘

Balsavimų diena čia put! Vi
si ėikifnc išrinkti lietuvį!

Lys ar snigs, arzšauiČ Žemo 
vaikštinės, turime . pasirodyti, 
ką mes lietuviai galime. Tad šį 
šeštadienį (subatoj), balandžio 
ii d. visi kas gyVas eikime į 
rinkimų Vietas ii* padėkime kry
žiuką už Lottiš Kitfas. Tai yra 
vienihtėlis lietuvis kandidatas i 
Mokyklų Tarybą (Board pi 
Education) ir visais atžvilgiais 
tinkanias tai vietai* P. Loiiis 
W. Kizas iš pat kūdikystės die
nų gyveno ir užaugo CicetO, 
čia didžiąją dalį mokslų bai^ė, 
puikiai kalba lietuviškai, šį pa
vasarį paliks advokatu. Tai 
mums ciceriečiams lietuviams 
pasididžiavimas pasistatyti sa
vo jduną tautietį" į Švietimo Ta
rybą, ir tai galime padaryti be 
jokio vargo. Reikia tik vieny
bės! Esamo apie 4,000 lietuvių 
Cicero, tai galime ne Vieną sa
vo tautietį išrinkti į atsakdmin- 
gas vietas, tik reikia sUsipras- 
ti, mažiau svetimiems tarnau
ti, o daugiau savo gėrove rū
pintis.

Lottiš Kizaš baigia mokslą 
ant advokato De Tani univer
sitete,- Jau du metai kaip su 
lietuviais pradėjo atsidėjęs 
dirbti vietos reikaluose. Jis 
daug pasėda veikti dmprove- 
mėnt kliubė, ir nors tebestudėn- 
tsudamas neturi ątiiekapiai lai- 

- - . v , , - ko, bet tą patį laiką pašyęnčia
tokioms, kurios eina ypatin- lietuvių čėkiąlams bė jokio at- 
gam įkraštd gerovės skatiiTimul. lyginimo. Tas parodo, kaip p.

■*!------ -------------
terasa

" ROŽINIS BALIUS.-
draugijos Lietuvos ūkininkas

M 14 • ' s iM. MeldaŽto Svetainėj,
, : , 2242-44 23rd PI.

Vakaras prasidės 7 vah vakaro.
Bus įvairus pavasarinis pasilinksminimas ir šokiai prie geros muzikos 

Phillips. Daigiausiai gavę rožių bus suteikta labai feraži dbvaua. ? JauftS- 
nfifls rttto 16 iki 25 hietų amžiaus b*Us priimami be įstojirrto mbkesties.

; “Visus Kviečia KOMITETAS.

w

Old Dutčh Cleansėr—mo
derninis tobulas valytojas! 
Laikykit jį visuomet po 
ranka jūsų namų maudy
nėje, virtuvėje ir skalbyk
loje. Nėra nieko panašaus 
jam; jums nereikia kelių 
stylių ir rųšių valytojų. 
Pamąstykite apie šį prie- 
dinį Old Dutch patogumą; 
vieno jo užtenka visam jū
sų valymui.
Išvalo Greičiau— greičiau 
negu kas kitas ką jus gali- 

į te kartoti. Jsigykit sau dali- - 
giaii laiko su Old Dutch.

N ■■ . ' ' ' ■ '■

Išvalo Saugiai—kadangi jis

neturi savy aštrių, kietų 
žvirgždų ir nebraižo* Old 
Dutch apsaugo paviršių. 
Gražius dalykus palaiko 
gražiais* Ir jis yra švelnus 
rankoms.
Sveikas Šuarunias^yta su- 
leikiamas- jusų namams pa- 
gelba Old Dutch, kadangi 
su vienu Švelniu pabrauki
mu jis kartų su matomais 
purvais nuima ir nemato
mus nešvarumus^-ir visą 
tai atlieka taiįp lengvai. Jis 
yra ekonomiškas vartoti 

' dcl tos paprastos priežas
ties, kad bišktfčto O I d 
Dulch ilsiam ištenka.

KLAUS YKlTfiS Old Dūtcb Mergai t čs kiek
vieną Panedelio, Scredos ir PėtnyčioS rytą 
visu Columbia Broadcasiing System tinklu. 
KLAUŠYK1T6S fš STOTIES WMAQ 

—7:45 Vai. Rytė.

Old Dutch H old e r ia i, Spakvuoti!
Iškirpkite iŠ trijų Old Dutch Cleanscr kibelių paneles su malonu, esančias 
virš vartojimo nurodymų, prisiųskit^ jtroš, kartū su 10c it siVd Yardti ir 
adresu, išpildykitt kuponą šiandie. . •' ,

*, »>** -■< I. >1*
;h Clcanser, bent. *400,
1 MotirOe SU, GW*r6. Ui., 

0rtdAtu« . . Centų Ir ,. letbeilij.
o« prtaiųtikitt man Old Dutttb 

30&1 VU
~1 «AT

—.. ; vmm.
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“Kode! Prarastas Vilnius”
paraiė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
tgrelų perskaityli šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę. >
“ . r ’ TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kdip lietuvius krikštyti, kad 
jie nčapsikrikštytų. ,

. II* Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus..

III. Bajorams: lunku herbai, atlaidai ir ifepaliaujanii 
karai; o valstiečiams baudžiava ir dangus.

IV. Kūnigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

/ VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
✓ IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais mirštu.

X, Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 23 CENTAf. '

Išleido Naujienų Bendrove
Siųskit ilioney orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich

vienas

Racine, Wis

Kenosha, Wis
Visko po biski

SPECIAL
(JMj

ir persiuntimo.

Detroit, Mich
Iš SLA. 352 kuopos susirinkimo

bhIBK

Pjyi

turi so

T A I
PUTOS

patiems reikia ką padirbėti, tai 
kratosi, kaip žydas kryžiaus.

tarimų bu- 
artimiausioj 
ir Olšauską 

kad davus

ųiokratai .statė George. Herzo 
gą, kuris surinko 8,933 balsus 
Bet Swoboda jį sumušė, gaudą, 
nias 10,794 balsus.

Musų valstijoj socialistų įta
ka vis didėja. Dabar ir legis- 

r
laturoj socialistai jau turi 9 at
stovus.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE "BANKER 

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

jos motinė- 
laiko turėjo 

streikinin- 
neužsimoka

apšvietos darbus
Tos organizacijos 

užtikrinta

1232 W. North Avė. 
Prie Tilto

W. B. JUČUS 
bučernė ir groserne 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

Organizuojasi Vilniui Vaduoti 
Komitetas

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom j formas arba į kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place ‘
Tel. Republię 795Q.,. / «

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

2 Premijų Sankrovos 
Vidum. Sankrova: 230 N. Deąrbom St. 

Birskutį j šiaurę mio Lake St.
North Side Salike

F. MICKAS
< SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

.NAUJIENŲ- 
Pipirų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v./ryto 
iki 8 vai. vok. N c dėl dieniais 
nuo 9, v. ryto iki 1 v. p. p.

Balandžio 7 d. buvau laba' 
susidomėjęs rinkimais. Pradė
jau sukinėti radio imtuvą. Pa* 
sigirdo balsas iš Racine stoties 
Nors ir silpnas, bet visgi būvi 
galima suprasti. Kalbėjo nau 
jai išrinktas , miesto majorai 
Wm. Swoboda. Jis dėkojo vi 
siems Racine’o piliečiams už iš 
reiškimą jam pasitikėjimo.

Swoboda yra gana jaunas vy
ras. Rinkimus jis laimėjo socia
listų tikietu. Taigi dabar dv 
didžiausi Wisconsino miestai— 
Milwaukee ir Racine 
cialistus burmistrus.

Prieš socialistą kandidatą de-

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Gavęs “Naujienų” No. 75 
pradėjau jį vartyti, žiūriu, kad 
yra korespondencija ir iš musų 
kolonijos. Rašo kažkoks Teisy
bę Mylįs. Jis bando man pri
mesti, kad savo koresponden
cijoj, kuri tilpo “N.” No. 69, 
aš apsilenkęs su teisybe. Girdi, 
aš apšmęižęs ' ponus Sprindžius. 
Na, tai tau! Mano buvo pasa
kyta, .kad p. Sprindis buvo vie
nas. rimčiausių Lyros choro 
darbuotojų ir išreikšta jam lin
kėjimai laimingai gyventi su 
savo žmona naujame ukyj. Tai 
kur gi čia šmeižimas?

•Kitas mano nusidėjimas esąs 
tas, kad aš netiesą parašęs apie 
vieną iškalbingą šeimynėlę, ku
ri labai daug mano apie save 
ir kurios dukrele bažnyčioj su
valgė sakramentą.

Kad taip atsitiko, tę, -ži-no- 
ir (Teisybę Mylįs negali už- 

Ar ji gerai pasielgė, 
tai ne mano reikalas

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 33 99 
Res. Tel. Yards 3408

Cannon Turkiški Abrusai^g^^ 
Didumo—26x48 colių.

Storo audimo keturių pėdų a 
rusai, balti su spalvuotais pa 
krąščiais; apverčiami. įvai
rių spalvų—nebijančių saulės j 
ar yirinimo. Puikios kokybės. 
1*05 vraperiai vienas, arba O 
45 vraperiai ir 35c pinigais

ma 
ginčyti 
ar ne, 
spręsti. Galiu tik tiek pasaky 
ti, jog ji gavo rimtą ir pasi
turintį vyrą. Pasakysiu dau
giau: man rodosi, kad ji pasi
elgė geriau, negu 
lė, kuri prieš kiek 
nesusipratimų su 
kais. Gal apie tai 
plačiau aiškinti ?

Pasirodo, kad apie įsitikini
mų’ mainymą aš irgi parašiau 
teisybę. Tą faktą pripažįsta ir 
pats Teisybę Mylįs. Jeigu taip, 
tai kam bereikalingai triukš
mas kelti ?

Toliau Teisybę Mylįs porija, 
kad kažkoks mano draugas su 
kažkokia kompanija neatsitei
sęs. Well, tai tuščias plepalas. 
Daryti užmetimus labai leng
va. Sakysime, kąlbamos šeimy- 
neles galva grasino vrėnai *‘reaJ 
estate” kompanijai! laisnį atim
ti net su advokato pagalba. 
Grasino taip pat iš vieno žmo
gaus namą atimti, jeigu nedo
vanos skolą. Na, o kas iš to 
išėjo? Bet tai vis tokie smul
kus dalykai, apie kuriuos gal 
daugiau nebeužsimoka rašyti.

BERNARD PETKA’S
Vyrų apredalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

“MANDALAY”
Rayon Kombinacija

Brassiere viršus, band apačia. 
Gražiai pasiūta iš puikiausios ko
kybes nebėgančio audeklo; dvigu
bo storumo brassiere; didelis guš- 
set sėdynėje dėl didesnio patogu
mo; sustiprintos labiau tempia
mos vietos. Didumo—32 iki 38, 
brassiere mieros. Kūno- spalyos.

175 vrapteriai kiekvie-
>\ na, arba 55 vraperiai 

7_  ] ir 60c pinigais

Tyras, 
kuris 
drabužių. , „
klodžių ir visų skalbia 
mų dalykų.

Mariutei teko dovana ir garbė 
už pagaminimą gražaus mar
gučio. 100 kuopa ta margutį 
laikys atminčiai iki kitų Ve
lykų.

Ruoštas vakaras pavyko ge
rai abiem kuopom, duodamas 
pelno. Suruošimui vakaro 
daugiausiai dirbo p. J. Vasi
liauskas, jam padėjo p. S. Gi- 
bavičius ir M. Kasparaitis. 
Laike šokių darbavosi jaunie- 
jie Lionai ir p-lė F. Gibavičiu- 
tė, iš augusiųjų J. Renstaitis, 
J. Bušma," M. Jocius ir kiti. 
Augusiųjų kuopa 100 jaunuo
lių’ neapleidžia, juos yisuoinet 
kviečia į ruošiamus vakarus. 
Musų jaunuoliai augusių kvie
timus priima ir su patenkini
mu dalyvauja. Linkėtina vie
tos lietuviams rašytis į S. L. 
A., augusiems į 100 kuopą, o 
jaunuoliams į 369 kuopą.

Abiejų kuopų susirinkimai 
laikomi pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio Union Hali. 
S. L. A. organizacija stipri ir 
galinga, didelius kultūros lab
darybės 
nuveikia 
nario ateitis užtikrinta, nes 
yra ižde pinigų, pusantro mi
lijono dolerių. Rašykis, broli 
lietuvi ir sesele, prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj. Bū
damas nariu šios organizaci
jos, busi globojamas ir nelai
mei ištikus. Atsarga gėdos ne
daro. ,
—SLA. 100 kp. Organizatorius

Tas pats komitetas, suside
dantis iš įvairių draugijų, ku
ris profesoriui M. Biržiškai 
prakalbas rengė, paskutiniam 
savo susirinkime nutarė atsi
šaukti į visas draugijas, kad 
prisiųstų savo atstovus dėl su
darymo Vilniui vaduoti komite
to. Tokis laiškas tapo priduo
tas ir SLA. 60 kuopos susirin
kimui, kuris įvyko balandžio 5 
d. Laiškas priimtas. Bet kuo
met prisiėjo porą žmonių iš
rinkti i virš minėtą komitetą, 
tai reikėjo po kelis kartus per 
visus mitinge dalyvavusius na
rius pereiti, kad suradus žmo
nių, kurie apsiimtų dirbti ta
me komitete. Pagaliau prisiėjo 
vėl tų žmonių, ant kurių pur
vais drapstoma, prašyti, kad 
apsiimtų į komitetą. Tai kur 
tie musų vadinami patriotai, 
kurie myli taip labai Sukauti 
ir girtis, kad jie daug dirba or
ganizacijose ir Lietuvos labui? 
Gerai lietuvių patarlė sako, kad 
pagyrų puodas niekad netau
kuotas. Taip yra ir su musų 
tais šiaudiniais patriotais. Jie 
moka tik kitus niekinti, o kad

Teko patirti, “kad balandžio 
11 d. ir į musų miestą atvyk
sta prof. M. Biržiška, šv.. Pe
tro parapijos svetainėj įvyks 
jo prakalbos. Prasidės 7 vai. 
vakaro. Patartina visiems lietu
viams atvykti į prakalbas. Bus 
geras ir muzikalis programas.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
balandžio 7 d. įvyko miesto vir
šininkų rinkimai. Mes padarė
me šiokį tokį progresą, — pa
dauginome miesto valdybą 
dviem atstovais. Pirma buve •
penki atstovai, o dabar bus 
septyni. Į valdybą praėjo ir vie 
nas gana progresyvis žmogus 
— tai p. A. G. Sharpe.

Reikia čia pridurti, kad mef 
turime taip vadinamą “Man 
ager Form”. Kitaip sakant, mes 
majoro nerenkame. Atstovai 
pasamdo gaspadorių (man 
ager), kuris ir tvarko mieste 
reikalus.

Yra labai apgailėtina., kac 
lietuviai visai nesidomi politi 
ka. Jeigu jie sutvertų kokį po
litišką kliubą ir pradėtų veik 
ti, tai laikui bėgant jie galėti 
net į valdybą savo žmogų pra 
vesti. Tąsyk lietuvių įtaka žy
miai padidėtų.

Sunešta nemažai Velykų 
margučių. Pripažinta vienas 
iš gražiausių numaris dešim
tas. Savininkė to gražaus 
margučio, tai p-lė Marė Liule- 
vičiutė, 369 lįiopos jaunuolėj 
ir tos kuopos sekretore. P-lci

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namas

3335 S. Halsted St
Tel. Yards 6894

Balandžio 5 d. German Ame
rican Home įvyko ’ SLA. 212 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Tame susirinkime ir man teko 
dalyvauti, nes turėjau užsimo
kėti užvilktus mokesnius. Tarp 
svarbesnių kuopos 
vo šie: 1. kviesti 
ateityj Vanagaitį 
į musų didmiestį, 
progos vietos lietuviams pasi
klausyti kanklių, gražaus dai
navimo ir juokų; 2. nutarta pa
gaminti tam tikrą rezoliuciją- 
papeikimą Pildomajai Tarybai. 
Daugelis narių yra nepatenkin
ti tuo, kad Centras pasisamdė 
daugiau žmonių, kuomet fakti- 
nai darbas sumažėjo, kadangi 
pusėtinai didelis skaičius bolše
vikų pasitraukė iš Susivieniji
mo. -Rezoliucijos pagaminimui 
išrinkta penki asmenys. Kaip 
jie tą darbą atliks, pamatysi
me sekamame susirinkime.

Bevartydamas lietu v i š k u s 
laikraščius užtikau viename jų 
korespondenciją iš musų kolo
nijos. Rašo žmogus, kuris pir
ma to laikraščio negalėjo pa
kęsti. Ęravo, taip ir reikia; 
Laikai mainpsi -ir viskas keičia
si. Kai kada ir mes padarome 
klaidų, ar ne?

— Visur buvęs.

p. P. Steponaičio ir S. Šepiko, 
kurie su maža išimčių ir ma
žomis pertraukomis sušilę 
griežė tautinius šokius, o šo
kėjai prakaitą braukdami be 
pailsio visą laiką linksminos 
šokdami.

Balandžio 5 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyko SLA 352 kuopos 
susirinkimas. Narių į susirin
kimą atvyko nedaug, kadangi 
tą dieną išpuolė Velykos. Nau
jų narių prisirašė 7. Iš rapor
tų pasirodė, kad yra 11 ligo
nių ir vienas narys mirė. Tai 
L Svečiulis. Tegul jam būna 
engva ilsėtis šios svetimos ša
lies žemelėj.

Kuopos yra padarytas nuta
rimas, kad nariui mirus pirkti 
?ėlių. Prisilaikant to nutarimo 
ir šiame atvėjyj tapo nupirk
tos >gėles. Pirmininkui papra
šius, visi sustojo, kad pagerbti 
rriirusį narj. Pąskui pirminin- 
cas pratarė kelis žodžius dėl 
P. Dėdyno mirties, kuris buvo 
uolus Susivienijimo veikėjas. 
Nariai pagerbė jį atsistojimu.

Visi vrhperiąi nuo American Papily Soap 
(Muijįoj, taipgi kuponai dAodapii^u Ąmericai) 
Family Flakes, yra vertingi ir -išmainomi musų 
premijų sankrovose. VidurmiesČio sankrova: 
230 North Dearborn Street, biskį į šiaurę nuo 
Lake St.; North Sides sankrova: 1232 Wcst 
North Avė., prie tilto.
štai yra penkios speciales preųiijos—dvigu
bos vertės—teikiamos tiktai. perlM10 dienų. 
Jeigu jums trūksta reikalingų yrapeįių, 
kad gauti vieną ar daugiau š*ių premijų,/ J 
telefonuokit savo pardavėjui .prieš ba- ' 
landžio 25 d. dėl extra užsakymo ant 
American Family Muilo ar Flakes.
Mes turime tik aprybotą kiekį šių j. 
vertingų premijų ir visqs mote- 
rysj kurios veiks greitai, galės daly
vauti šiame nemokamame išdalini
me. Skubėkite! Mes pasilaikome tei
sę apryboti kiekį.
SVARBU! Kada siunčiate vnapeiius 
paštu, pridėkite 25c apmokėjimui 

supakavimo <<GALWAY” ' 
K Dalies Bovelnos 
J® Virtuves 

Abrusai
Didumo—16x31 colių 

s-

Augštos sugeriamosios ko
kybės; gerinasi nuo- varto- 
jhno. Balti, su įvairių spab 
vą pakraščiais. J

25 vraperiai kiekvienas

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

j pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. ’
Tel. Yards 5069

? , \ GRYNO 4S
1 ŠILKO B 

BOBOLINK
\ KOJINĖS S 

šešių Naujų Pavasarinių Spalvų 
Full fa-shioned gryno šilko siūlų; 
franeuziška užkulnis su kojos iš- raH 
lenkimu; puikus mercerizuotas vir 
šus. Dūli baigimo; puikaus audi
mo; pilno 30 colių ilgio.

200 vraperių už porą, arba 
G0 vraperių ir 65c pinigais

“Queen Aime” Parceliuotos 
Geležies Dvigubos Naudos

Spirgintuvė

' S. L. A. 100 kuopa ir jau
nuolių 369 kuopa buvo suruo
šę balandžio 5 dieną, Union 
Hali pavasarinį gamtos iš nu* 
mirusių prisikėlimo linksmą 
šokių vakarėlį. Svečių prisi
rinko pilna salė. Buvo ves
tuvių orkestrą, susidedanti iš

2 coli®’ ’ ? gilumo,
co1- platumo,

12 col. ilgumo
Gražus kombinacijos kepimo ir pa
davimo indas plataus vartojimo, Ivory ■ 
spalvos; užlenktos briaunos.

> 75 vraperiai kiekviena.

American Family Flakes
Švelniai valančios, greitai išplaunan
čios putos padaro jas saugiausių mui
lu jūsų puikiausiems lininiams, švel
nioms linžerijoms ir plonoms šilkinėms 
kojinėms. Švelnios jūsų rankoms in
dus platinant.

American Family
Muilas^
švelnus muilas, ' I A]llP|iPT
prailgina amžių lu|

bląnketų, pa-

dalykų.

[Acme-P. U A. Photo] _____
i

Miss Marianna Pollak, slavokė, kuri matė, kaip buvo 
Austrijos didkunigaikštis Francas Ferdinandas nužudytas Sa*- 
rajeye 1914 metais (tas įvykis buvo pasaulinio karo priežas
tis). Miss Pollak dabar yra Pietų Kalifornijos Universiteto 
studentė. -

DVIGUBOS 
ir padaro 

Skirtumą.

OAP

Ilsėkis, Petrai, mes tavo dar
bų ilgai neužmiršime.

Ant galo, buvo pakeltas 
klausimas kai dėl koresponden
cijų, tilpusių pašaliniuose laik
raščiuose. Tose korespondcncL 
jose primetama, kad musų kuo
poj nėra, tvarkęs ir esą kokia 
tai smala verdama. Visi nariai 
neigiamai kalbėjo apie tas ko
respondencijas, — nei 
jų neužtarė. Todėl tuo reika
las ir pasibaigė. Taip pat buvo 
užklausta J. Overaičio, finansų 
raštininko kai dėl daromų jam 
•priekaištų buk jis kartu su Kf- 
šonų griaunąs 21 kuopą. Ove- 
raitis .atsakė, kad jis niekuo
met , tos kuopos negriovęs ir 
negriaus. Esą kaip tik priešin
gai, — jis padėjęs tą kuopą 
sutverti. .

Negerai, kad pas mus atsi
randa tokių korespondentų, ku
rie rašo į laikraščius visa tai, 
kas tik ant seilės, užeina, vi
sai su faktais nesiskaitydami.

t J. Abrose. ‘
Beje, Jaunuolių 364 kuopa 

rengia šokius. Kiekvienas na
rys turi skaityti sau iiž parei
gą pats į tuos šokius atvykti 
ir atsivesti savo drąugus. Šo
kiai įvyks Lietuvių Svetainės 
žemutinėj salėj. —J. A.

Pereitą šeštadienį, balandžio 
4 d., Michigan valstijos balsa
vimuose apie 60,000 dauguma 
atmetė bandymą įvesti šioj val
stijoj mirties bausmę. Mat, kur 
yra demokratija, ten ir žmo
niškumas. Piliečiai liuosai pa
sisakė, kad jie nenori žmogžu
diškų įstatymų. Nors Michigan. 
legislatura dauguma balsų ir 
priėmė tą sumanymą ir turė
jo pilną teisę padaryti įstaty
mu, bet kai paleido referendu
mui, tai tas sumanymas tapo- 
atmestas. Reikia pažymėti, kad 
prieš šį sumanymą balsavo di
delė dauguma miestų darbinin
kų. Mat, miestų darbininkai, 
daugiau susipratę, negu ūkio, j

Eidamas šaligatviu, sutinku’ 
“draugą” Šukį. “Gerą rytą.; 
‘draugas’ Sakalauskas,” sakau' 
jam. Mano “draugas” tyli. Mat,1 
žmogelis supykęs, kad neseniai: 
jų .taip vadinamoj vakarinėj 
mokykloj socialistai kartu ir aš 
pusėtinai patarkavom jų myli
mą komunistų partiją. Well, 
nėra ko stebėtis: fanatikas mo
kytojas, fanatikai ir mokiniai.

— S. Naudžius.
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4ys ateitis. Australiečių kelias bus, žinoma, visai ki 
tofcs, negu Rusijos bolševikų, kurie vykina “socializmų? 
smurtu ir kruvinu teroru.

kurioje dalis kaltinamųjų bu
vo nuteista kalėjimų, o kita 
dalis išteisinta.

Berlyno “Kova” dabar nuro
do, kad ten buvo teisiami ne 
koki “plečkaitininkai” ir* net

.» m i! v. m !■ e
»»*s>».»»wv.y *’

«• V^Mfoea. M CMcmmj.

SOCIALIZMAS 13 'METUS?
" * 11 --1 ■ - 1

Naujoje Pietig Valjjoje, Australijoje, darbininkai 
turi ne tik ®avp rankose, bet ir daugumą par- 
liamente, Jie nori tą sąvo galią panaudoti visuomenės 
tvarkos pakeitimui. Tos valstybės Darbo Partijos kon- 
ferencija tik-k% BWtwė per ateinančius trejus metus
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$8.00 per yeąr in Canada i 
$7.00 per year ontsldt of Cbkafo 
28.00 per year in Chicago 
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vlarcb ?th. 1914. ąt che Po« Officr 
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ird 1879 
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Naujienos eina kasdien, išskirtam tek- 
oadienius. Leidžia' ‘Naujieną’ Beadro 
rė. 1739 $a Halsted Su. Chicago. UL 
Feiefonaj Roosevelt 8500-
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“spiritualizmų”, t. y. į tai, kad galima iššaukti mirų-' 
šiųjų žmonių “dvasiaš”, su jomis kalbėtis ir gauti iš 
jų atsakymų į klausimus apie ateitį. Prieš mirdamas 
Conan Doyle žadėjo savę draugams neužmiršti jų 
me pasaulyje” ir kada nors juos atlaikyti arta 
apie save žinių. Spaudoje buvo pranešta, kad jo našlė 
kartas nuo karto “susikalba” su savo nabašnuiku vyru.

Pasirodo tečiaus, kad Conan Doyle’o tikėjimas rė
mėsi gryna apgavyste. J “spiritualizmų” jį buvo atver
tęs vienas italas, Nino Pecararo, kuris pats šiomis die
nomis prisipažino laikraščių atstovams New Yorke, 
kad “spiritualizmas” tai — bumbugas. “Dvasios”, ku
rios visokius šposus darydavo vadinamuose “spiritua
lizmo seansuose”, sužavėjusiuose anglų rašytojų, bu
vusios ne kas kita, kaip tiktai jisai pats — Nino Pe
cararo.

Ponas Pecararo per 11 metų užsiiminėjo “spiritu
alizmu”, mulkindamas lengvatikius žmones ir imdamas 
už savo “darbų” gerų atlygjpimų. Jisai gyvenęs tuo ap- 
gavingu užsiėmimu dėlto, kad, girdi, “žmonės nori būti 
apgaudinėjami”. Bet “spiritualizmo” tėvui, galų gale, 
tas amatas įgrisęs. ’

Nino Pecararo, matyt, turi daug jautresnę sųžinę, 
negu didelė dauguma tų, kurie iš “dvasių” daro bizhį. 
Juk yra ištisa profesija žmonių, kurie sakosi žinų ne 
tik apie “dvasių gyvenimų”, bet ir kaip padaryti, kad 
pagerėtų “dvasių” būvis “aname pasaulyje”: kad “dva
sia” nepatektų į peklų arba kad ji greičiau atliktų sa
vo bausmę “čyščiuje” ir ‘eitų i dangų. Jie iš to gyvena. 
Bet labai retai pasitaiko, kad iš šitų “dvasių gelbėtojų” 
kuris susisarmatytų ir savo Jkreivų biznį mestų, 
taipgi, kaip ir Pecararo, žino, kad “žmonės nori 
apgaudinėjami”, ir jie tuo yra labai patenkinti.

’ Kybartuose einąs savaitraš
tis Naujienos” įdėjo ap-; 
rašynaų nepasis^usios jįitleri- 

(Vokietijos fašistų) de- 
monstiracijos Sitkūnuose. Už 
tų aprašymų iaįkraščįo i^edak- 
.torius, p. iLindas Skatikai, bu
vo patrauktas tie,son, ir kovo 
26 d. Kybartų taikos teįsėjųs 
nubaudė ji vienu mėnesių ka
lėjimo. ✓

Skundėjas buvo tūlas Kurtus 
Ridzevičius iš Eitkūnų. Jo ad
vokatas Paškevičius atakavo 
laikraš tį ne tik už aukščiau s 
paminėtų žinių, bet ir už tai, 
kad “Musų Naujienos” rašan
čios “ramybę ardančius” straip
snius ir rengiančios dirvų “bol
ševizmui”. Teisėjų šitie “argu
mentai,”, matyt, įtikino.

Kybartų žmonės labai nuste
bo, kad Vokietijos fašistai tu
ri tokios didelės įtakos į Lie
tuvos teismų.

Nubaustasis redaktorius ke
tinus apeliuoti į Marijampolės 
apygardos teismų.

“GALIUKĄ UŽRIETĖ“

. WISCONSINAS ŽENGIA i»RIEKYN

Jie 
bu^i

Balandžio 8 d. dviejuose Wisconsino valstijos mies
tuose buvo išrinkti socialistai mayorai: Manįtowoc’e 
antru kartu ir Racine pirmu kartu.

Toje valstijoje dabar jau penki miestai turi mayo- 
rus socialistus: Mihvaukee
— William J. Swoboda; Beaver Dam — Rae Weavęr 
Manitowoc — Martin Georgenson; lola — R. I. Ander 
son.

Daniel W. Hoan; Racine

PROHIBICIJA IR BLAIVYBĖ

Nedidelė Suomijos respublika tu*b prohibicijų taip 
pat, kaip ir Amerikos Jungtinės Valstijos, ir jos paty-. 
rimas su prohibicija yra nė kiek ne geresnis, kaip 
Amerikos. ? ’ ' * ?

Daugiau kaip 100 tūkstančių Suomijos moterų blai-! 
vybės šalininkių pasirašė po peticija, kad prohįbicijos. 
įstatymas butų atšauktas, nes, jos sako, dėl dabąrtine.S! 
prohįbicijos taip išsiplatino girtybė, jogei .esą baugu; 
kas busią su ateinančiomis kartomis.

Prohibicija, kaip čia matome, ne tik nepadeda 
blaivybės platinimuį bet tiesiog didina girtuokliavimų.

Pasirodo, kad dorovę įstatymais reguliuoti 
negalima. Kas bando prievarta su valdžios pagelba pa
daryti žmones dorus, tas greičiaus susilaukia priešin
gų vaisių, nes prievarta iššaukia reakcijų (priešingų 
veikimų), ir žmonės ima pritarti tam, kų įstatymas 
draudžia.

Štai viena priežasčių, dęjko toks nelemtas daiktas 
yra klerikalfei^as — kunigų ir davatkų jęieimasi į 
Ii tiku. Juk ir prohibicijų Ąmenkoje, beje, yra užkerę 
klerikalai (protestoniški)<

Suomija, gaj būt, lengviau pjė^ nusikratyk pro
hibici jos, negu AwHka, W tenai pakaks tik parla
mento nutarimo; p čia ji turės bųt; nugalėta dviejuose 
fedėfalio kongreso, butuose,, . ik^^e^;hn<uti^nų
tųtėsApaaį^syk W laimėti
kovų bent 36-iose valstijų te^islatųrp^ kurios irgi su
sideda kiekviena iš dviejų butų ir. kurių nutarimai tu
ri būt patvirtinti guberuatokiĮ. Šel’užgai
dų Amerikai dar teks ilgai kentėti “kilnų eksperimen-

Vienas fašistuojantis kores
pondentas aprašė Brooklyno 
“Vienybėje” “Naujienų” su
rengtas prof. M. Biržiškai'.pra
kalbas Lietuvių Auditorijoje. 
Naiviškai paplepėjęs apie “so
cialistų politikų”, tas "rašyto- 
jjas” sako:

“Dalyvavo ir Konsulas Kal
vaitis, kuris pasakė tikrai 

r valstybiniai tautiškų kalbų.
Publika nei Biržiškai nei Lie-1 
tuvos Konsului. nesigailėjo 
Ovacijų.”
Tuo gi tarpu konsulas p. 

Kalvaitis tose prakalbose visai 
pedalyvavo. Todėl p. Kalvaičio 
“valstybiniai tautiška kalba” 
ir publikos “ovacijos” jum yra 
koręsponderito sapnas.

Fašistiški plunksnabraižos iš 
viso, yra pasižymėję tuo, kad 
jie ne tik iškreipia faktus, bet 
ir stačiai prasimano nebūtas 
dalykus, arba kaip ta žmonių 
patarlė sako: “Meluoja ir ga
liukų užriečia”..

bet paprasti kriminalistai. Ji 
sako:

“Kovo 18 (!• Kariuomenes 
teismas svarstė ‘sensacingų 
Statkaus Čiuoderio sufabri
kuotų* ‘plečkaitininkų’ bylų. 
Kaipo plečkaitininkai’ teis
me figūravo paprasti krimi
nalistai Vaitkevičiai ir Mer
kelis ir,' didesnei Smetonos 
gūrbėį, prie tų kriminalistų 
buvo pridėta keletas visai 
nekaltų žmonių. Lietuvos 
valdžia šitų bylų ruošdama į 
sąmoningai keliems krimina
listams, notoriškiems (žino
miems) -vagims ir aferistams 
suteikė garbingų ‘politinio - 
prasižengėlio’ vardų ir, vie
šame teisme miteisdama tas 
niekšybes, norėjo visuome-i 

' nei parodyti, kokie žmonės 
esu kovoju, prieš dabartinę 
budelių diktatūrų. Lietuvos! 
valdžia su begėdiškų apskai
čiavimu kriminalistus teisia 
kaipo politinius ir leidžia 
per savo šliužų spaudų skelb
ti, jogeį tai esu ‘politiniai’ 
prasižengėliai. Kaltinamieji’ 
taip pat^‘širdingai’ savo pra* 
sižengimus išpažįsta ir daro 
atgailų, t sakosi buvę ‘tėvy
nes priešų’ suvedžioti. Vait
kevičius. net pasakė visa 
‘prakalbu’ prieš socialdemo* 

‘ kratus, z keikdamas juos ir 
šlovindamas Smetonų.” 
Kauno- fašistai, matyt, 

mėgdžioj a Maskvos komunis
tus, kurie nuolatos rengia 
humbugiškas bylas savo priešų' 
diskreditavimui. t

ĮVAIRENYBĖS

. " [Acmc-P. « A. Photo]

“Hųoveriūkai” Prezidento Herberto Hooverio sunaus, Her
berto H, duktė Peggy Ann, t6 metų amžiaus, ir jos broliukas 

Herbęrtas III.
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A. ČECHOVAS Vertėj M. ŠILEIKIS

Batsiuvis ir ^Nešvari Jėga

sinti, taip, kad galima buvo 
užtrokšti.

Staiga viskas išsiblaivė. Fe- 
odoras atidarė akis, pamatė 
savo stalų, batus ir blėkinę ' 
lemputę. Lemputės stiklas bu
vo pajuodęs, nuo mažos ug
nies, kuri ant knato laikėsi 
veržėsi ((vokiantys durnai, 
kaip iš kamino. Prie jo stovė
jo užsakytojas su mėlynom 
akim ir piktai šaukė:

—Durnius! Balvonas! Asi
las! Aš tau atleiski, nedorėli! 
Paėmei užsakymų prieš dvi 
savaites, o batai iki šiol dar 
uegaiavi! Tu manai aš turiu 
laiko valkiotis pas tave dėl 
batų po penkis kartus į dienų? 
Nepraustaburnis! Gyvulys!

Feodoras truktelėjo galvų ir 
griebėsi už batų. Užsakytojas 
ilgai barėsi ir grųsino. Kai jis, 
ant galo, nusiramino, Feodo
ras nedrąsiai užklausė:

—Kuom, ponas, užsiimate?
—Aš gaminu bengalines 

šviesas iv rakietas. Aš esu p>- 
totekfn.'kas.

Bažnyčioj pradėjo varpai 
skambinti rytinei maldai. Feo
doras atidavė batus, gavo pi-

(Pabaiga)
—Tylėk! — sušuko Feodoras 

ir tryptelėjo koja. Kaip tu 
drįsti! Atsimink savo batsiu
vio vardų, koks žinogus tįu 
esi! Balvonas! T,u nemoki ba
tų sinti! Aš tau visų snukį su
daužysiu! Tų čia ko atėjai?

—Del pinigų-gi. .
—Kokių pinigų? Lauk! Aį- 

duokeik subatoj- žmogaus, 
jam į sprandų! ,

Tuo tarpu jis atšiniinė, kaip 
ant jo paties sųiarkaudavio 

l batų užsakytojai, jam pasida
rė sunku sieloje. Kad užmirš
ti sąžinės neramumų, jis išsi
ėmė iš, kišenės storų > šernolę 
ir pradėjo sąvo pinigus skaity-

pa-

Kraujo apytaka buvo ži 
noma prieš 5000 metu

SOCIALISTAS IŠRINKTAS 
RACINE MAYORU 

_____ i

Pereito antradienio miestų 
plikimuose, Wisconsino mieste 
Racine tapo išrinktas mayoru 
socialistas William J. Swoboda. 
Jisai gavo 10,793 balsus prieš 
9,933ę kurie buvo paduoti už 
jo oponentų Herzog’ų.

Mayoras Swęboda da yfa 
jaunas žmogus, tik 33 metų 
amžiaus. Rinkimu kampanijoje 
jam daug padėję socialistų va
dai iš Milwųukee’s — Hoan, 
Oscar Ameringer, |Walter Pola/ 
kowski, šerifas Al Benson m 
kiti. Atvykę į Racine, jie ke
liuose dideliuose susirinkimuo
se laikė prakalbas, agituodami 
už soęialistų kandidatų.

Anįrhdienį buvo taip pat iš
rinktas, antram terminui, so
cialistus Martin Georgenson

' “PLjEC-' 
KAITININKD” BYLA r

: tf.1 v V'

Lietuvos laikraščiuose, nese- 
mai -buvo plačiai aprašyta apie 
hahjų “pilėčkaitJninkų bylų”,

T

Lig šiol ’ buvo manyta, kad* 
žmogaus kūne kraujo apytakų 
pirmų karta surado prieš kelis 
šimtus metų gydytojas Harvey. 
Bet nesenai Egipte iškasta vie
nas dokumentas, kurisz rodo, 
kad senovės egiptiečiai dar 
prieš 5000 metų žinojo kraujo 
apytakų. Dokumente parašyta 
dar, kad* kraujo apytakos cent
ru yra širdis. Mis dokumentas 
sudomino medicinos mokslo vy
rus.

Šampanas iš cukrinių 
nendrių

Ispanų chemikui Leon Blaš
ko • pavyko lengvai pagaminti 
iš cukrinių nendrių labai gerų 
vynų — šampanų, kurio skonis 
ypatingai malonus. Toks vyno 
gaminimo būdas labai pigus ir 
nesudėtingas. Del to Jungtinė
se Amerikos Valstybėse,, kur 
svaiginamieji gėralai pardavi
nėti draudžiami įstatymų, šio 
gėrimo jau gana daug parda
vinėjama slapta}.

Kiek yra kino teatrų 
Europoj ‘

( Daugiausia, palyginti, kino 
' *........ .

M4m5300, PrųįįčWji* ’ Anglijoj 
po 4200, Italijoj 2800, Čekoslo
vakijoj 1800. Visoj Europoj 
kino teatrų iš viso yra 34000. 
Palyginti, mažiausia kino* te
atrų Šveicarijoj.

i

doras (įar daugiau jų nurėjp 
turėti. •'‘Velnias su mėlynoi^i 
akim, atnešė jam kitų, stores
nę’ šernolę, bet jam norėjosi 
dar daugiau, ir kuo daugiaju 
jis.skaitė, tuo labiau nepateiį- 
kintas jis darėsi.

Vakare’ nelabasis 
jam augšto ūgio, krūtingų pa
nelę, raudonuose rūbuose ir 
pareiškė, jog tai yra nauja io 
žmona. Iki pat Vidurnakčio 
jis bučiavosi su ja ir valgė py
ragaičius. Naktį gulėjo. j|s 
minkštuose patąluose,- vartėsi 
nuo vieno šono ant antro ir 
jokiu budu negalėjo užmiglįi. 
Jam buvo sunku.

—Pinigų daug, — sakė j|s 
žmonai: —r tiktai žiūrėk,, ka?d 
vagys neįsigautų. Tu geriau 
nueik su žvake pažiūrėti! į ,

Visų naktį nemiegojo ir til
dei jis prisikėlė, kad pasiži|r 
rėti ar dar skrynia su pini
gais yra. Iš ryto reikėjo eiti! į 
bažnyčių rytmetinėms pamal
doms. Bažnyčioj visiems vie
noda dalis—biedniems ir tuį’- 
tiugienis. Kuomet Feodoris 
buvo biednas, tai meldėsi baž
nyčioj taip: “Viešpatie, ap
leisk mano nuodėmes!’? ijų 

Y>atį jis kalbėjo ir dabar, tur
tingu tapęs. Koks gi skirtį-’ 
mas? Po mirties turtingų Fe6-; 
dorų užkas ne aukse, ne M-’ 
liantuose, bet tokioj pat juo
doj žemėje, kaip , ir paskutinį 
biedniokų. Degs Feodorais. 
Šalin blogas mintis, kurias 
tųnkiai jam rodėsi,*o čia dir 
visame kūne sunkumas nUo 
pietų, ir, vieloj inaldos, jųip 
galvon lenda visokios įpiiijys 
—Apie skrynių su pinįgaiį, 
apie vagis, apie savo pasuolių 
ir pražudytų dūšių. . ’

IšejcS jis iš bažnyčios pikius. 
Kad atsikratyti blogų iuinčilį, 
kaip ir visada b.udayo, jis,u(- 
įraukė vi^a gęrkle giesmę. Vds 
tik jis pradėjo, ka i p greit at
bėgo policininkas ir jam nuo
lankiai pasakč: p

—Pone, negalima talnstii 
gatyeje giedoti!. Jus ne bųtsiiį- 
vis! i

Feodoras atsirėmė nugara

prie sienos ir užsimąstė: 
Kuom gi atsigauti?

—Pone! — suriko policinin
kas. — Nesiglauskite prie sie
nos perdaug, kailinius sutep
site ! '

Feodoras nuėjo į krautuvę
ir nusipirko sau geriausių ar-; 
monikų. Paskui ėjo gatve ir 
grojo.* Visi praeiviai rodė jį 
pirštais ir juokėsi:

—Ot, tai ponas! — šidino jį 
vežėjai. — Tikras batsiuvis...

—Ponams negalima betvar
kę . kelti — pasakė policinirir 
kas. — Jus geriau į karčiamų 
eikite!

—P.one, suteikite išmaldų, 
dėl Dievo meilės! — apipuolė 
ubagai Fcodorų iš visų pusių. 
—Duokite!

Pirmiau, kada jis buvo bat
siuviu, ubagai nekreipė j jį 
jokio dėmesio, dabar gi— ne
davė jam praeiti.

- Namie pasitiko ..jį nauju 
žmona, z poni a ..apsirengusi ža
liu apsiaustu ir raudona šle- 
be. Jis priselino prie jos jr už
simojo kartų j.ųj nugaron kir
sti, bet ji piktai jam pašafcė:

— Mužikas! žioplys! Nemo
ki su. poniomis apsieiti! Jeigu 
nori, tai į rankų pabučiuot 
bet pesliu aš .neleisiu. , . r
. . - I r

“Ot, nuobodus gyvenimas! 
—pamanė Feodoras. Gyvena’ 
žmonės! Nė giedot galimų, nė 
armonika groti, nė su bob|a 
pasbovyli... Tfiu!”

* ■ ’ i 1

’ Vos tik ? jis atsisėdo su po
nia arbatų gert, staiga atsira-, 
do nelabasis tu mėlynoiM 
akim ir pareiškė;
; —Na, Feodorai Pantcljeifį 
aš savo išpildžiau. Dabar jų$ 
pasirašykite pdpierų ir prašau 
SU manim. Dabar jus žinote, 
įų. reiškia būti turtingu, bus' 
iš-jusų! • ■ r . •

Ir nusivilko Fcodorų tiesiui 
j. pragarų. Velniai subėgo iŠ 
vjsų pusių ir( šaukė:

—Kvailys! Balvonas! Asilas!
Pragare baisiai dvdkė kerę- 

ri!"” ............................. .  ..r. . ... įį

Gatvėje priekin ir atgal siu
vo karietos ir rogės su įneš- 
kiškomis vėžėmis. Trotuaru, 
vietoj paprastųjų, ėjo pirkliai, 
ponai ir ofisierai... Bet Feodo
ras jau nepavydėjo ir ne- 
murmėjo ant savo likimo. Da
bar jam rodėsi, kad turtin
giems ir biedniems, vienodai 
kvaila. Vieni turi galimybės 
važinėtis karietose, o antri— 
daįnuoti visa gerkle ir armo
nika groti. Bet, bendrai, visus 
laukia, tas pats ir tie patys ka
pai. Gyvenime nėra nieko, už 
kų galima butu atiduoti ne- 
švariųjam nors mažytę dalį 
savo sielos.

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

No. 6 KOVOS tik ką at
ėjo. Kaina 10c. Galima gau
ti Naujienose.

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA
2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. FIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir PuIIman
WAITCH.ES IV.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, • kreipkite 
j artimiausi atstovų.

m
AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga Knygele tiems, ku-> 

x rie nori tapti Šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
ąpie iiog palies tyątką, 
apie Jos virSininkų hn- 
kimus šr viską kas reika
linga jjrie žmimp egza- | 
meno rasite šioj knygelėj 

’ lietuvių ir anglų ka!6o- 
x mis sutąsyta.

J

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHĮCAGO. ILL.

Siųskite moncy orderį arba k tąsos 
ženklelius. . . ’

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

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

“ “Musų Vilnius”
($1.50 metams—eina kas 10 dienų. 
ga(w»Xi iliustruotas Vilniaus krašto 
Vaizdais); T»L‘ “Naujienų’’ adminį^ 
straęija, susitarusi su profesorium, 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti

“Musų Vilniaus”
Prenumeratą.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška 
atsiėmęs pristatys

“Musų Vilniaus”
administracijai.

WAITCH.ES


Penktadienis, bal. 10, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Profesorius Biržiška 
Chicagos Univer

sitete
Kaip jau buvo rašyta, p-le 

Eufrozina Mikužiute buvo pa
kvietusi prof. Biržišką atsilan
kyti į Chicagos Universitetą ir 
nors dalinai susipažinti su vie
na iš svarbiausiųjų keturių 
Amerikos mokslo institucijų. 
Mokykla tai ne cirkas ir nieko 
sensacingo joje nematysi. Nėra 
abejonės, prof. Biržiškai yra 
įdomu žinoti, kaip Amerikos 
mokyklos pastatytos, kaip jos 
tvarkomos, ko jose mokoma, 
kaip skaitlingos studentų ir 
fakultetų personalas ir t. t. Ka
dangi p-lei Mikužiutei Chica
gos Universitetas yra lyg jos 
namai, nes čia ji gavo gamtos 
mokslų laipsnį, čia ji studija
vo literatūrą, pedagogiką ir 
dramą, čia ji ir dabar studijuo
ja; be to, daugelis profesorių 
jau nėra jos mokytojai, o drau
gai, tai ir profesoriaus Biržiš
kos atsilankymas buvo tinka
mai sutvarkytas. Profesorius 
Frank O’IIara, kuris moko dra
mos ir dramatinės literatūros 
ir yra direktorius visų stu
dentų aktingumų, turėjo prof. 
Biržišką savo svečiu. Svečiais 
jis pasikvietė p-lę Mikuži utę, 
prof. Harper ir Dr. Mondvidą. 
Pietus valgyta Anadrangle 
kliube, kur vien tik profeso
riai renkasi skaityti, pasilsėti 
ir užsikąsti, čia, apart kitų pa
sikalbėjimų, buvo tartasi apie 
reikalą įsteigimo lietuvių Kal
bos katedros Chicagos Univer
sitete. Prof. O’Hara atsisvei
kindamas pakartotinai reiškė,

NAUJIENOS, Chicago,/111
kad tokių simpatingų ir nuo
širdžių žmonių kaip prof. Bir
žiška ytin retai tenka matyti, 

Kadangi p-le Mikužiute 
smulkmeniškai pažįsta savo 
mokyklą, tai kito vado nerei
kėjo. Po apžiūrėjimo visko, 
kas yra įdomesnio, ji užkvietė 
prof. atsilankyti ir į Universi
teto Dramatinės Asociacijos 
pamokas, po kurių sekė arba
ta iš rusiško samovaro.

Svečias. ’

Velykų atsiminimai 
iš Lietuvos

PAINT

Varnish
Vertis $2.50 ‘

Galionas už $1.49

Paint
Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

Fiat
Paint

Vertės $2.4&

Galionas už $1.85

HAKDWARE & WALL PAPER 
WHOLESA1_E IR RETAIL

200 įvairių rūšių' nuo 5c iki $2.75 už rplę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevptojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET. TEL. VICTORY 7ŽSi

»IU>

—“Vargu jis bus išriAktaį\ 
atsako bučeris.

“Bečinu savo dešimtinę 
prieš tavo du”.

—“Nenoriu tavo beto”. Plu
geris nieko nebesako ir išeina.

Hm, sakau,"nieko sau tie jū
sų politikieriai: i Republikonai 
jiems apmoka, o jie už Demo-* 
kratą agituoja, ir atsiveikinęs 
išeina. Paėjęs pusę'bloko sutin
ku vėl lietuvišką “plugerį”, jau 
pusėtinai prisitraukusį ir ci
garą dantyse įsikišusį, o kojo
mis aštuonis berašantį. Tas tai 
ant krutinęs turėjo net dvi 
juosteles užsikabinęs, vieną su 
Thompsonu, kitą ksu Cermaku.

Paskutinis plugeris, manau, 
geriausiai atvaizdavo visą tą 
kombinaciją, kaip Chicago rin
ko majorą ir kur* iš dviejų...

Raulas.

Paint
Ready Mixcd 

Galionas už $1.65

Nuo Verbų ligi Velykų tik 
viena savaitė, bet pasninkas 
pasidarė nebepakenčiamas. Per 
visą gavėnę, per ištisas septy- 
nes savaites vien tik bulvės su 
muštarda, retkarčiais silkutė, 
daugiausia tik pasaldintas van
duo sti duona. Taip išbadėjus 
laukti Velykų, -uostyti kepamus 
velykiškus pyragus ir spirgi
namus kumpius, reikia per 
daug valios, kad galėtum iš
likti “nesugriešijęs”.

Velykų šeštadienio vakarą, 
kada jau visa buvo iškepta, iš
virta, padaryta ir rytui padė
ta, ūkininkė Maksvienė išvarė 
visus vaikus ir samdinius, ber
ną Petrą ir mergą Brigitą į 
Kama j ų bažnyčią. Pati sutaiso 
didelį maišą “svencionkų”, įdė
jo milžinišką kumpį, puskapi 
kiaušinių, keletą sūrių, du ke
palus ragaišio, dvi dėžes svies
to, druskos, pipirų, bonką deg
tinės, kad viskas butų pašven
tinta Velykoms valgyti, ir įsa
kė savo vyriausiam sunui Jo
nui: Ryt rytą anksti užsidėk 
majšą arkliui ant nugaros, nu
jok į bažnyčią, duok pašventin
ti valgius maiše ir jok namo. 
O pati apsirengusi skubotai iš
ėjo į bažnyčią budynių.

Jonas vienas namie. Ilgu, 
nepakenčiamai, o čia maiše 
kumpiai, pyragai kvepia, kad 
net nosis niežti. Pasiusk, ne
galima iškentėti. Jonui pritru
ko kantrybės. Jis už maišo. 
Atsipiovė, atsikimšo, užsikan
do, išsigėrė, ir pradėjo norėti 
miego. Nuėjo gult.

Rytą metą su pirmuoju gai
džiu Jonas pabudo. Lauke gai
dys gieda, lietus pila ir perkū
nija spardosi. Kaip “svencion- 
kas” neši kaip neneši, vis tiK 
sušlaps. Jonas nutarė verčiau 
šlapti vienas, bet velykų pyra
gus išgelbėti. Užsėdęs širmį 
nujojo vienas.

Kamajų bažnyčia pilna mie
gančių, sėdinčių, klūpančių. 
Oras, kad kirvį gali pakabinti. 
Pasieniai maišų prikrauti; visi 
su velykų pyragais. Kunigai 
pyragus laisto, krapina; jau
nuomenė po klebonijos darži
nes zuja. Pas Ickų irgi pilna 
ir triukšminga. Vos tik Kristų 
prikėlė ir aplink bažnyčią ap
nešė, Jonas pirmas išsiskubino 
namo. Greit grįžo ir motina, ir 
Petras ir Brigita. Brigita tru
putį sumaigyta. Petras su nu
laužta nosim. Sake, pas Ickų 
buvę nesusipratimų. Jonas at
nešė maišą. Pasakė, kad vis
kas pašventinta, net degtinės 
bonka.

■ Visi sėdo valgyti. Motina iš 
švento kumpio išlupo didelį 
kaulą ir padėjo į kaminą pe- 
čionėj. Sakė, kaulas čia bus 
laikomas per ištisus metus, kad, 
apsaugojus trobą nuo perkūno 
ir ugnies. —č.

[Acme-P. & A. Photo]

Mary Nolan, viena Hollywoodo filmų žvaigždžių

nę gavo, tai jau apsimokėjo.
Man užėjus į krautuvę ir su 

bučeriu bekalbant apie bėgan
čius reikalus, įeina krautuvei) 
vienas “plugeris” Thompsono 
juostelę -prisikabinęs.

—“Alio, Džiorž”, užkalbina 
bučėrj; “ar buvai balsuoti ?”

—“No, ne, bet tttojau eisiu 
sako bučeris.

—“Neužmiršk Cermako”, sa- 
ko* “plugeris”. GARSINĖMS’ NAUJIENOSE

Aplankykite Savo Gimines 
ir Draugus-Tankiai

A

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs/ Pasiulijimas

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

nėms. ‘
VISAI DYKAI KNYGŲ

Motiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už .............. /..„......j. $2.50

Pasirinkimas tik grupėmis
No.

24

>25
.80

.75

.75

.20

No. Kaina
66 KARLO KAUTSKIO Kas

.yra Socializaciia ---------- ,------- 20
W. SHAKESPEARE'O
Micbbctb

72

7
8

.75

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

Grupe V. $5.00 '
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą Šiaurę ........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ........... ..

.40

.35
31

38 L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas —..................... .

3 7 OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .................. ...... . <

49 DR. E. LOEB Kultma ir 
Spauda .................................. 60

53 DR. A. J. KARALIAUS
• .Moralybės Ifcivystyąnas-....v... .50 

56 K. ŠEŠTOKO Kas Hganys 
Liaudį? ..75

-60 Mjlpkijada Dzūko Viršįmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis

''' b Pradaro Pavydas .15 
68 KL. JURGELIONIO Dekle- 

matorius .............................. 75
84 J. KURZEMEWSKIO Mė 

. dicinos Daktaras 
93 1 '

Kaina
Grupe I. $2.50

J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo- 
k 3 i 
DR. KARALIUS Barbora

Ubryka arba klioštorius ir 
Jėzuitai ......................... ;..
MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus .........
ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai

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

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAČOS 
LIETUVIŲ ........    $ 1.75
JANULAIČIO Airija ......... .25
S. MATULAIČIO Dvi Ke
liom į Tolimą Šaurę .......... 40
DR. J. ŠLIUPO Kiek Setao*- 
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimUi Gamtos
mokslų priekyn- i.......40 

OLŠZEWSKLO Pasaka apie.:
Kantrią Aleną .......... .. .......

R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ . ............................. ......
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ...............z.
LlEPukO -Peklos Kančios 
Dainos ................. ...............
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos .................... ... ........ . .20
BR. VARGŠO Gadynės
Žaizdos   ............:....<.......25

6

14

31

45

50

71

73

26

28

7
8

Highwiqdd 
Highland Park 
Ravinia 
Glencoe 
Huhbard Wobds 
Winnetka 
Kenilvvorth 
Mundelein 
Libertyviile

Puikiausias aptarnavimas į ' visus 
miestus ir miestelius palei gražųjį 

■North Sbore ir ‘Skokie Klonį. 
Mihvau'kee 
Ratine. ' 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs 
Lake Bluff 
Lake Forest 
Fort Sheridan

r___ 'CHICAGOV
AND E*-GIN

.45

.35

20

35, 

$i.qo 
1 .20

78

40
.75

41

54
21.

30 6!

39 93
.20

40 80

57 82

70

22

9
35

25
44

26
' i 75 76

29
25 94

30

i

42

48 99

52

64
$5.00

Bridgeport
Rinkimų dienos įspūdžiai

«?

' ■ i - ■ -4 i jl ..../A : z? ii.._A

25

20

r 
$

Union Pier
New Bu f falo
Grand Beach

Aurora 
Elgin

■ Batavia 
Geneva • ‘ 
St. Charles 
Wheaton 
Glen Ellyn

.35

,20

$1.00

.35'

20

,75

nusistatymo butą. Bet 
tiek svarbu. Bile penki-

t

J Dr. W. B. CaLovvctt’s

SYRUP PEPSIN
A Doctors Family Laxatwe

Traukiniai išeina iš Itoosovelt' Rd. sto
ties, sustodami Adams ir Wubash, Madi- 
son ir Wabash, Randolph ir VVabash ir 
Clark ir Lake vidurmiesčio stotyse- iv 
Grand Avė., Belniont Avė,, VVilsou Avė. 
(Uptown Central Station) ir Howard St. 
stotyse North Stelėj.

lelefoliuokite Traffic Dept., Randolph 8200

Tiesiai į gražiuosius priemiesčius į 
vakarus nuo Chicagos ir į Fox Upės
Klonį

Galbūt JŪSŲ 
Viduriuose Yra

Nuodų!
IŠEIKITE rytoj ryte su nauju 
gyvumu ir žvalumu, kokis pa
eina nuo švarių žarnų. Syrup 
Pepsin — daktaro receptas dėl 
vidurių — pagelbės jums tai 
padaryti, šis junginys šviežių 
liuosuojančių žolių, gryno pep
sino ir kitų grynų priedelių iš
valys jūsų vidurius pilniausia 
— be gnaibimo, sirgdinimo ar 
nesmagumo.

Susirinkę sistemoje nuodai 
sudaro rūgstančias atmatas vi
duriuose, pagimdo tą kurtumo, 
galvos skaudėjimo, išpūtimo,, 
aitrumo jautimą; padengia lie
žuvį; sugadina kvapą; atima 
energiją, stiprumą ir nervų jė
gą. Biskutis Dr. Caldwell’s Sy
rup Pepsin pašalini panašius 
nesmagumus švelniai, nekenks
mingai, skubiai. Skirtumas, ko
kį jus jausite ant rytojaus, pa
rodys jums jo vertę.

Dr. Caldwell studijavo vidu
rių pakrikimus per keturias 
dešimt septynius metus. Šis il
gas patyrimas leido priruošt re
ceptą tokį, kokio vyrai, mote
rys, seni žmones ir vaikai rei
kalauja paakstinti vidurius pa
tiems pasigelbėti. Jis yra na- 
turalis, švelnus, pilno veiklu
mo ir jo malonus skonis kiek
vienam patinka, štai kodėl “Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin”, kaip 
jis yra vadinamas, yrą popu- 
liariškiausias * aptiękosę{; PĮw^-’ 
vi nė j amas liuosuotojaS. ' .y

Pereito antradienio rinkimai 
pasižymėjo nepaprastu gyvu
mu, ypatingai lietuvių tarpe. 
Dar niekuomet nesimatė lietu
vių tarpe tiek “plugerių”, (bal
sų gaudytojų), kiek pereitą 
antradienį. Nežinia, ar juos, ne
darbas išvarė j gatves balsų 
gaudyti republikonams ir de
mokratams, ar tai jų pačių po
litinio

' tas ne

ORMūRE?UINE x

Lombard 
Vilią Park 
rJmhurst 
Westmore
Warrenville
West Chicago < 
Wayne » »

iš Jacksori ir Wclls 
sustodami . sekamose

Traukiniai Jšeina
St. Terminalo, __ ,__________
GarfieJcl Park Rapid Transit stoty
je, tiesioginiai susisicrkdami .su “L” i 
Canal St., Marshfield Avė., Kędzie 
Aye., Laramie Avė., Oak .Bark Avė., 
Forest Park, Maywood ir Bellwood 
(išėmus ektra greituosius traukinius, 

•kurie nestoja Mąywood ir Bellvvood).

• . Del visų žinių

Specialiu Pranešinias'
Kiekvieną soknuulicnĮ North Shoro 
Lino oportioja ekskursini traukinį j 
Mihvaukeo, Išeinanti iš Adams ir 
VVabash stoties .8 :.‘U) v.. ryto. Tiliietui 
trori ant, bile kurio traukinio g’ryštun- 
čid iki vidurnakčio. Kailiu $3 
round trĮp.

Aptarnauja industrinę apygardą 
pietus nuo Chicago, Duneland ir pie
tinio Micbigano ežerų rezortų mies
tus.

South Bencl Trėmont
Nėw •Carlisle (thc Dunes) 
Hudson Lake Gary

"Michigan City East Chicago 
Hammond 

k ’ .. ______ ____________

Motor busai Sbore Line Motor Coach 
Company iš Michigan City termina
lo nuveža į:

i

Beniau Harbor Lakeside 
St. Joseph 
Bridgman 
Sawyer
Traukiniai išeina iš Raudolph St. I. C. 
Hiiburban stotiem, suHtodunil prie Van 
Buron St.. Rbosevclt Ild.; 53rd St. 
(Hydo Park). 63rd St. (Woodlawn) ir 
Kenainfi-ton (išėmus cxtra greituosius ryt
metinius ir vakarainius skriejikus, kurio

• nestoja prie 53rd S t., ur Kensington).

Geriausias Aptarnavimas Ęi le Kur Chicagos Apielinkėie
5 <•■•<>  .•««&.■>, . k. A. •■ . .3:., . .. .. . .Qreiti plieniniai traukiniai. a kmiJnimis pagrįstas 

geliąs/ išlavinti ir mandagus traukimų aptarnautojai, 
daug patogių stočių, 24 valandų tankus įr ant laikę 
ėjimai, reguliaris susisiekimas su cross-couhtry mo- 
torbusų keliais, valgomieji ir observacijos vagonai — 
tai yra geriausias aptarnavimas elektrikinių /traukinių, 
■kurie iš ■vįdurmieščio nuveš jus į visas puses, kur 
tik jus hotėsite važiuoti. Svarus —• nėra purvo

. 1 ■ i , ■ . • 4

dulkių, ar*cindrų. Adykite ir važiuokite kada tik no
rite. Nereikia rūpintis susigrūdimais ant keitę, stop 
šviesomis ar parkinimu. Jus galite pasisamdyti va
goną, traukinį, ar motorbusą dek partijos, jei nori
te. Planuodami kokį nors išvažiavimą kreipkitės į 
Outing and Recreation Buręau (dykai), kad 
pagelbėtų Jums, 72 West A(dams Street, Telefonas 
Randolph 8200.

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

Grupe III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mislių 
Kpyga “
V. GARŠINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) 
A. J-TIS- Kaip Žmonės su 
Ponais kovojo r............... 

FRANK ’HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ............... ...
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ................. ....................
KL. JURGELIONIS Gludi- 
Liudi ........ <-•................. -..............50

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

* Grupė IV. $5.00
M. PETRĄUSKO. Iš Mu- 
zikos sryties ........... ................
BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS KONOPNIC- 
KOS. Pagal Įstatymus ........ 
P. MERIME. Lokis. Lie
tuvių legenda ...........:..........
V. GARŠINO. Karės lau- 
kuosc

3 6 V. KOROLENKO'/’ Makaro 
Sapnas ............. ................

DR. A. J. KARALIAUS
Pasikalbėjimas Amerikonu su 

su Grinorium ............................20
$. K. KRUKOWSKIS Chi- ? 
nija .............  40
JOHN M. WORKS Kas yra 
Taip O kas ne Taip? ..........  ,75
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos*Perversmas ...............  20

_____  ______ j .......... *.......... 25 
H. ISBENO šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija .... .35

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

Grupė VI. $2.50 
ŽEMAITĖS RAŠTAI JKa- 
rėš Metų, .kainp ................ .
SIMUKAS ir MAGDUTfi 
Graži pasakaitė .............  15
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas ................. ••............. .50
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia .35 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai ...».............. .35
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ........................................20
BR. VARGŠO Milijonai

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

Viso -..............  $2.50

Grupe VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina ................... $2.50
ROBINZONAS KRUIZIU? 
Labai Graži Apysaka ..............45
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ..... .......................................50
j. A. FREDRO OONCIL-
LIUM FAGULTATIS .... .20 

GOGOLIO Piršlybom Ko
medija ............ 25

95 J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ...................  ,10

96 BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom............20

9 7 "J. , GUįRAUSKIO šalaputris
•Komedija ..............t......................20

■ A. N. ASTRAUSKIG Vy
rų Vergija, komedija ............ 25

69 V. K. RAČKAUSKO Bilė-
v mis ir Proza 35

Viso ..............

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8,00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuo jaus ir siųskte savo 
užsakymus'

NAUJIEpNOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

<*«- »•*•*«*
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qLLA^DAMER1cALIMę
telefo

Hard Time Party
Englewood

b.aliu

Apšildymo PlantaiCicero

SOLflHf

$48.45Toiletų Sėdynės

Mt. Greenwood

WEST SOUTHNORTH NORTH WEST

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija. į LietuvąNAUJIENŲ SkaitytojamsLengvu

BIRŽELIOteikiaVILNIAUS
North Side ALBUMĄDr. P. Ashmenskas

Side

Vieton paprastos to Albumo kainos $4
ROTTERDAM

prisiunčiant kartu

Paskutinis perstatymas Balandžio 26 d

Kombinacija
Sinkos Kranų

čia gi- 
gražią

Iš New Yorko 
i Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

pelėda 
baliuj, 
iš to-

Wholesale Plumbing
& Heating Suppliės

Linijos 
laivu

—200
DIDELIŲ 
JAKTŲ 

5 bandos 
Stonių 

3 Ringli
2 Estrados 
470 Arklių 

1165 Žmonių

Orke- 
tarpe

3945-47 Lincoln
Lakeview 8200

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
' Ekskursija

KETURIOS DIDELĖS SANKROVOS
Atdara Vakarais iki 9; Utarninkais, Ketvergais, Subatomis

enameliuota 
pilnai kaip

$9.95

Jaunųjų draugija rengia

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

is aršiausių ir 
ligų, kokias 
lengva nuga- 
Gamta. Jūsų

4606-08 W. 22nd St
; .. 1 ;r ’ A f ■* ' ■ 4

Lawndale 2454

Jaunuoliai atsižvelgdami j da- 
bartinius depresijos laikus, da
ro visas pastangas, kad kuo 
pigiausia apsiėjus su išlaido 
mis. ’

178 kp. jaunuolių sky 
riaus krikštynos

Atminčiai Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
pirmininko profesoriaus Mykolo Biržiškos 
lankymosi Amerikoje, “Naujienos 
savo, skaitytojams puikųjį

Tiktai už

ROTTEĖDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yrą populiariški Šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų daliu

Tarp Chicagos 
Lietuvių

MUSŲ PARDAVĖJAI KALBA 
LIETUVIŠKAI

ir, “Amerikos Lietuvis1 , _____ ______ . _ _ ...
Ekskursiją Lietuvon kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydo

3 Šmotų Maudynės
■ . I i

Įtaisai

Išsigelbėkit nuo Kons 
tipacįjos Šiuo

- Budu

2118-32 S. State St
Victory 2454

TMininrei
I

5912-26 W. Grand
National 0066

kure ir pradės veikti prie kuo
pos. ,

Tą pačią dieną, balandžio ,12 
d., bus kuopos susirinkimas. 
Nariai atsilankykite j susirin
kimą ir kartu nepamirškite, 
kad po susirinkimo įvyks jau
nuolių skyriaus krikštynos. Ge- 

’ros širdies ponios ateidamos 
atsineškite sūrių ar palengvicų, 
o gal kurios jau ir darželis 
pražydo, tad gal atsineštumėt 
gėlių papuošti stalus?

Jaunuolių skyriaus krikšty
nos ir

. Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir miurmaciju 
delei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

Tai yra didelio formato stora knyga? at
spausdinta ant labai geros popier^ą, ku
rioj teįpa Vilniaus istorija, senovės Vil
niaus žemlapis ir virš dviejų šimtų pa
veikslų gražiausių istoriškų vietų Vilniuje 
ir jo apielinkėse. Daugelis tų paveikslų 
yra spalvuoti. ’ \

» ■ . \ I .i" 1

šis albumas bus kiekvienam brangiausia 
atmintis ir gražus namų papuošimas, įdo
mus parodyti kiekvienam atsilankančiam 
svečiui. . ' . '
šių albumų turime tik nedidelį skaičių ir 
tik kol jų išteksime, galėsime pardavinėti 
už šią žemų kainų. Todėl norintys įsigyti 
šį gražų albumą pasiskubinkite, patys as
meniškai užeidami į “Naujienas,” ar per 
paštą užsisakydami, prisiunčiant kartu ir 
pinigus.'. ' į

Kviečiame visus

Rengią Pirmyn Choras ir Sim 
fonijos Orkestre

...  1 — “Naujienos”, “Dirva”, 
susitarę su Lietuvių agentų sąjunga rengia

nu 
vės buvusio, taip 
penkius šonkaulius 
pavojaus nesimato 
buty teks ilgokai 
rimtai serga.

Jonas Miškinis gyvena 6410 
Whipple St., Marųuette Park. 
Dabar, guli Austin ligonbuty, 
numeris kambario 525. Ligon- 
butis randasi ant kampo Har- 
rison ir Central Avė., prie pat, 
Columbus Park.

Pažįstami prašomi aplankyt.

Balandžio 12 d., 6 vai. va
kare, įvyks SLA. 178 kuopos 
jaunuolių-vaikų skyriaus vaka
rienė, o po vakarienės šokiai, 
vadinami praizparė. Toje vaka
rienėje bus didelis keiksas, ant 
to keikso bus užrašyti vardai 
18 jaunuolių, kurie sudaro 178 
kp. jaunuolių skyrių. Ant keik
so taipjau žybės ir 18 žvaku
čių. Jaunuoliai visus užprašo į 
šią vakarienę, nes tai bus kri
kštynos SLA. 178 kp. jaunuo
lių skyriaus, kuris dabar susi-

Pastaruoju laiku North 
buvo likusi be jokio lietuviško 
daktaro, bet dabar susilaukė 
vėl lietuvį gydytoją, tai. yra 
Dr. P. Ashmenskas, kuris ati
darė ofisą 1588 Milwaukee wav., 
kampas North ir Damen Avė. 
Privažiavimas iš visų dalių mie
sto labai patogus, šiame ofise 
kol kas Dr. Ashmenskas prak
tikuos ir priimdinės ligonius 
tik tris dienas, Utarninke, Ket-

Konstipacija yra vienas 
tankiausia užpuolančių 
žmonija kenčia. Betgi ją 
lėti kada ateina pagelbon 
daktaras pasakys jums, kad įprotis var
tojimo paprastų Jiuosuotojų padarys di
delę žaizdą jūsų sveikatai ir smagumui. 
Dr. A. G. Charnes, gerai žinomas gydy
tojas, kuris praktikavo mediciną kaip 
Europoj, taip Amerikoj per virš 50 me
tų, surado paslaptį sujungimo nieku- 
rių gydančių žolių, žievių, šaknų ir la
pų, gydymui konstipacijos ir pašalini
mui kitų žmonijos ligų, kaip reumatiz
mas. nerviškumas ir kitų pakrikimų, 
paeinančių nuo prasto kraujo. Taip sėk
mingas buvo šis slaptas junginys, kad 
jis nuolatos jį vartojo savo privatinėje 
praktikoj. Tą slaptą medikąlį receptą 
jus dabar galite gauti aptiekose > tiktai 
paprašydami VIZ. Tai yra puiki šeimy
ninė gyduolė. K. Kissane, 608 S. Dear- 
born St., Chicago, rašo: “Mes vartojo
me VIZ musų šeimynoje per keletą 
metų ir randame jį labai veiksmingą ir 
skaitome jį labai gera gyduole.” Jeigu 
jus vargina konstipacija, ar kokie kiti 
virškinimo kanalo pakrikimai, arba jauj 
čiatės, visiškai ęuniegalėję, nueikite pas 
savo aptiekninką ir gaukite $1.00 bon- 
ką VIZ. Išbandykite jį sulig nurody
mais: jis yra labai malonus imti. Jeigu 
pabaigoj 10 dienų jus nepasijausite 
kiekvienu žvilgsniu geriau, tiktai su
grąžinkite bonką aptiekininkui ir gau
kit savo pinigus atgal. Tai yra jūsų ga
rantija nuo Herb Tonic Corporation, 
savininkų VIZ, Chicago.

Maudynė, Prausykla, Klozeto
Autfitas .........x.........................»<.
Visos yra kokybes prekės ir geriausio darbo. Maudyne 
pilnai su kranais ir visais reikalingais' COO Rfl

Toileto autfitas, pilnai su.puodu, tanku ČIR OO
ir trimingais ....... ............................. ......... 4^ ■ v«UU
Prausykla pilnai su kranais ir trap, kaip CIO’ČIR
parodyta ........................................................  4* I U»VW

. Jeigu jus norite, mes parūpinsime laisensuotą plum- 
berį atlikti jums darbą.

_ . _  __ __  t___ j. Be to negalėsite gauti per-
Naujięnų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

Gražiai užbaigtos golden oąk 
ar ųuhogany baigimu, ,su bar 
zovieTKais. Kaina fl* 4 ’TC 
labai žema po I ■ ■ w

GASINIS VAN
DENS Sildytojas. 
Dvilinkų varinių 
dūdų gasinis van
dens šijdytojas la
bai geras. Išbandy
tas ir užgirtas 

Tiktai

verge ir Subatoj nuo 1-3 ir 7-8 
vai. vakare. Telefonas Bruns- 
wick 8281. Rezidencijos 
nas Ravcnswood 1664.
' Dr. Ashmenskas yra 
męs, bet vartoja labai 
lietuvišką kalbų, prielankus *r 
turintis labai gerus rekordus 
kaip iš ligonių, taip ir nuo pa
cientų, yra narys Chicagos Lie
tuvių Draugijos Savitarp. Pa
šalpos ir nėra abejonės, kajd su 
laiku turės būti Draugijos dak
taru. Linkėtina Dr-rui gerų pa
sisekimų tarpe Northsidiečių.

Įsiveskite Apšildymą 
Dabar

Boileris, radiatoriai ir Visa medžiaga dėl 5 
kambarių karštu vandeniu apšildymo. Pui
kiausios medžiagos, visos pilnai C R 
garantuotos už ...... ........... ......
Padėjus tiktai mažą depozitą mes parūpinsi
me visas medžiagas, arba įvesime jums ap
šildymą pilnai. Mes suteiksime pienus dėl 
jūsų sistemos, ir jeigu norėsite, paskolinsime 
jums įrankius be extra mokesties.

Pašaukite mus dėl nemokamo apskaitlia- 
vimo.

PEČIAUS BOI
LERIAI. Galvani
zuoto plieno pe
čiaus boileriai, 30 
gal. įtalpos, tiktai 

$6.50
Kojos extra 50c.

giškąs vakarėlis, Chicagos Lie 
tuvių Choro Pirmyn ir Chica 
gos Lietuvių Simfonijos 
stro jaunuomenei savo 
pasilinksminti. x -

Jaunuoliai, 'rengdami
karei į ..kviečia taip jau
narius apsilankyti' Bus užkan
džių, geros muzikos, šokių ir 
šiaip smagių pramogų.

Vakarėlį rengia patys jau
nuoliai. Choro ir Orkestro drau
gai kviečiami j svečius. Visam 
vakarui įžanga tik 50 centų. 
Ųž tą patį bus ir užkandžiai.

Su indu muilui ir china ran
kenomis. .Gerai nikeliuoti. La
bai specialiai $3,49 Baltai enameliuotos virtuvės sinkos. 

Tikrai geriausios kokybes.
42 col. nulenkta briauna vieno šmo
to sinka .............................. $14.95
42 col. apr^n sinka ........... 18.75
52 colių nulenkta briauna

sinka ,.........     $20.75
52 colių apron sinka ....... 27.75

Kitchinette Sinkos

salėj, 3251 W. Ulth ‘St 
Greenwood 
atsilankyti.

— B. VVialantinias.

COLISEUM Pradedant nuo
Wabash prie 16 gt. BALANDŽIO 11 d.

AND TON Y
THE VVONDER HORSE

POSIT1VELY APPBAR1NGAT 
EVERY PERFORMANCE/ -0

AN ENT1RELY NEW PROGRAMA

Balandžio 4 d. t. y. prieš Ve
lykas subatoj, vienoj Ciccros 
geležies liejykloj vieną lietuvį 
ištiko nelaimė.
Tai .Jonas Miškinis, kuris dir
bo kaipo dailyde, ir tą dieną 
betaisydamas stogąv nukrito šo- 

ant balkio, šalę tos dirbtu- 
kad sužeidė 

Gyvasčiai 
, bet ligon- 

pabut, peš

Gal tolimesni lietuviai mano, 
kad šioj apylinkėj lietuviai yra 
užmigę, kad nesigirdi veikimo 
laikrašty, čia mat šioj koloni
joj lietuviai daug nuveikia, o 
mažai šneka. Per tai apie juos 
laikrašty mažai tegalima patė- 
myti.

Bet aš neišturėdamas turiu 
dantis praaušti ir jums toli
mesniems parašyti nors porą 
žodžių apie jų veikimą.

Gal jau esate nekartą girdė
ję apie draugystę “Dramos ir 
Dainos šviesa”? čionai ši drau
gystė tik viena kuri puikiai gy
vuoja savo veikimu, pralenkda
ma susivienijimo kuohą šioj 
apylinkėj.

Aš atvirai galiu pasakyti, 
kad ši t draugystė yra veiklesnė 
net ir už tolimesnes atskiras 
draugystes. Ji kas kart auga 
turtu ir nariais. Kokią dieną ji 
gali išaugti Chicagoj viena tar
pe didelių draugysčių, jeigu vi
si nariai ir tolinus taip darbuo
sis kaip kad darbuojas.

Ypač šiemet didelis skaičius 
jaunų narių prisirašė vien dėl
to, kad, ši draugystė dideliai 
pasižyrpi savo linksmais baliais. 
Ir jąs ' jauni * lietuviai, kurie 
mėgstate tikrą lietuvišką mu
ziką šokimui, tai nepraleiskite 
progos, nes kiekviename šios 
draugystės baliuje visuomet 
randasi puikių jaunų lietuvai
čių, kurios irgi mėgsta gry
nai lietuviškai pašokti. Nes ir 
jds yra atgrisusios karts į kar
tą lankyti anghj šokius. O kaip 
pasirodo tokia proga, tai ir jos 
naudojasi, kaip kad bus atei
nančią subatą, April 11, 1931, 
8 vai. vakare, Colonial Hali, 
5436 So. Wentworth Avė.’ 1

Ir kaip jau pasekmės mato
si, tai visi laukia tos valandos 
su didžiausiu pasirengimu į ba
lių. O jeigu katrai manote, kad 
aš meluoju, tai aš nuo širdies 
kviečiu atsilankyti su savo 
draugais ir pasitikrinti. Aš ma
nau, kad busite užganėdinti ma
no žinute, kad aš jums prane
šiau apie šį balių. O aš jau ap
sipratęs tarpe šios apylinkės 
lietuvių, bandysiu kaip 
akis išplėtęs pastebėti 
kiek bus atsilankusiųjų 
limesniųjų kolonijų.

Balčytis 6,1931
Hollandų
Amerikos -

šį šeštadienį, vakare, balan
džio. 11’d. Mildos svetainėje 

I prie 32-ros ir CHalsted gatvių 
vakarienė bus paprastoj Bridgeporte, rengiamas drau-

s Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai 
“Vienybe” ir. “Amerikos Lietuvis”, — i 
didžiausia i . „ 
vai prašalys visus jūsų rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. 
Klaipėdoje pasitiks SpeciaĮiški Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis 
ir sutvarkys kelionę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informaęijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos, piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuoj aus atsikreipti prie Naujienų, kad 
butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. L 
mito sugryžimui. — 7"

~ ” f ”

Kreipkitės ypatiškai arba laišku

NAUJIENO
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

...... 111 ,1  .1 ■ . , ■! 11 ni.įi Į ,    T

20 col.x30col baltai 
nulenkta briauna sinka 
parodyta, su kranais 
ir trap ............. ?............

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO
DOORS 1.7DM 
OPEN 1 ZK’V'

i j1
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

M «■ J

nausko svet., 1900 S, Union 
Avė. Atsilankę ant to vakaro 
galės prisirašyti* į kliubą be į- 
stojimo mokesties, Vyrai ir mo
terys iki 40 melų amžiaus. Kliu
bo nariai yra 
link

Lietuvių Bedarbių 
Šelpimo Komitetas
Ofiso adresas:

Bridgeport Furniture Company, 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657
Pirmadieniais, Trečiadieniais. 

Penktadieniais valandos: 9 iki 
11 ryto tiktai.

$29.10

Lingis, 
Damb- 
šlažas,

Bedarbiai ir labda
rybe

A„ i fa i « /i

Sereda, bal. 8 d., 1931 m.
Del parengimo pietų Velykų 

dienoj, kaikuriom bedarbių šei
mynoms, pinigiškai aukavo se
kančios y palos:

A. Bočkus $4, W. Kuturis $1, 
Mrs. S. Sinkus $lt V. Balčiūnas 
$1, NaujienieČiai $7, Mažeika, 
graboriūs $5, Burba 25c., Mr. 
N. N. 25c., D. Gapsus $1, S. Lo- 
veikis $1, Chiversal Restaurant 
50c., F. Zarundienė $1, Wm. F. 
Stulpinas pharma'cy 50c., Mrs. 
Nora Gugis 50c., F. A. Poška, 
pharmacy 25c., Jos. F. Budrik 
$1, S. Widman 25c., Mr. Teter 
10., F. Zavist $1, V. Paškevi- 
čia $1, J. S. Ramančionis $1, 
Messar’s pharmacy 50c.

Viso surinkta ...........
Maišto aukavo:
M. Miniat, Lco 

Ona Warošauskas, P. 
rauskas, A. Juknis, S.
Edw. Chapulis, J. Benešiunas, 
W. B. Jucius, J. Zymontas, Ona 
Makunienė, W. J. Kareiva, An- 
ton Budyidis, Anton Josaitis, 
Mr. Nistikienis, D. TaUjanis, 
Joseph Skipitis F. Jakavičia.

Duonos aukavo: Stepona-vi- 
čia, New Process, ir Paplaus- 
kis. Aleksas ir Warnis prista
tė daugybes . gardžių pyragų. 
Šios viršminėtos kepyklos nuo 
seniai šelpia bedarbius, neatsi
sakė dabar ir ties savo labda
rybės ranką ant toliaus.

Kulis, aptiekorius, aukavo 
muilo. Jos. F. Budrik netik da
vė pinigų, bet taipgi buvo pa
skolinęs Viktrola dėl palinksmi
nimo vaikučių pietų laike.

Vardan visų paramos reika 
lauj'a’nčių tariame ačiū visiems 
šio prakilnaus tikslo rėmėjams.

Kadangi daug maisto liko 
tad antrą Velykų : dieną as
tuonios beskės įvairaus maisto 
produktų buvo sutaisyta’ ir nu
vesta dėl aštuonių bedarbių šei
mynų. Vieni namai turbūt ne
buvo matę mėsos per ilgą lai
ką, nes vaikučiai, imdami rūky
tą kumpį riš jiems pasiųstos 
beskėš, net apsiverkė, šioj šei
mynoj jau septyni metai kai 
nėra kas duonos uždirba 
apart motinos, kurios sveikata 
yra silpna, šaindicn sveiko 
darbininko nieks nesamdo, o ką 
bekalbėt apie tuos ką sunkiai 
negali dirbt.

Gydytojas Rutkauskas sutei
kia savo profėsonališką patar
navimą bedarbės, 'M. Budys 
mergaitei, o aptiekorius, S. W. 
Norwell, be jokio atlyginimo, 
duoda ligonei vaistų.

Taip* tai labdarybė žengia 
savo pasekmingu keliu tolyn į 
platesnį veikimą.—šiiltė.

18-tos gatvės apie 
linkę

Lietuvių Vakarinės žvaigždės 
Pašelpos Kliubo veikimas

šitas kliubas gyvuoja jau nuo 
1923 metų. Finansiniai stovi 
gerai. Iki šiolei prigulėjo tiktai 
vyrai, dabar jau yra' priimama 
ir-moterys. Jau keletas yra iš
pildė aplikacijas, tikimasi susi
laukti gražaus jaunimo ir steig
ti sporto skyrių. Tas butų la
bai pageidaujama dėl šito Kliu
bo/ nes toki skyriai suteikia 
gyvumo organizacijai. Yra ren
giama Kliubo vakaras, rožinis 
Balius, 11-ta d. balandžio Cer-

nevaržomi kas 
pažintų arba įsitikinimų* 

—Narys.

Bridgeport 6

Teisybe, Meilė ir Draugiškuiąas

Jei jums patinka tie trys 
verčiausi požymiai žmogaus bu
de, apsilankykite į Chicagos 
Lietuvių . Auditoriją, 8133 So. 
Halsted St., balandžio 12 d., 7 
vai. vakaro*

Teisybės Mylėtojų Draugija 
rengia pirmą, o gal ir pasku
tinį šiam pavasario sezonui ba
lių. Tai bus malonus ir* drau
giškas balius-vakaras ir teisin
gas patarnavimas atsilankiu
siems svečiams.

Iš kalno galima užtikrinti, 
kad atvykę bus patenkinti, o 
taip jau tą .vakarą bus gera 
proga patapti šios draugijos 
nariu. Čia priklauso vyrai ir 
moterys. I*. K. Pirm.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prasidėjo City Hali 
valymas

Cermak jau pašalino 2,200 
Thompsono šalininkų

Naujasis majoras Cermąk 
oficialiai įėjo į ofisą net diena 
anksčiau kaip buvo žadėjęs:- jo 
priesaika įvyko vakar, ketvir
tadienį, 11:45 vai. priešpiet.

Demokratai pirmoj eilėj ėmė
si vietų valymo ir užėmimo 
darbo. J'aU 2,200 vietų City 
Hali nušluota pačią pirmąją die
nų, tai yra paleido laikinus 
samdinius ir visus departamen
tų viršininkus. Taip pat su
laikytos visos algos, ligi bus pa
tikrinta kas ir po kiek jų gau
na. Thompsono valdninkai tai 
nujausdami, jau prieš kėlės die
nas buvo pasiruošę ir susipaka
vę.

Nauji paskyrimai
Francis iM. O’Donel paskirtas 

gazo ir elektros komisionieriu
Gerald Gearoii-—boilerių ins

pektorių

ANZ PRESS 0RSU IT
iCLEANEDtPRESSED3 tolENV 1 

PATARNAVI
MAS 

I’uikiąnsias 
Valymas 
Chieairoje 

VISI 
DRABUŽIAI 
APbUAUSTl

10% NuolalduH ant UrapęH
Vyrų skitai ...........  70c Saukit
Moterų skrybėlės 35c Dearborn 0028 
Vyrų skrybėlės ...... OOc dėl pristatyUiO'
Dresės nudažomos $2.0Ū patarnavimo
SECURITY MASTER CLEANERS

150 N. State St.
kampas Randolph. Room 1012

■ NHBOt i ■■ ■ ■ i ■■ i i................................................................................................................................................................... ..
* ’ - * z

ftank Štihson—oity sealer^iu
vietoj Seritella. v

" Peter Kielminski, bridewell 
superintendentu

Edwaręl A. Maloney, fire de-' 
partment komisionieriti

A. M. Smietahka, miešto pro- 
sekutoriu ",

Francis Biish, korporacijų 
counsel (patarėju)

Col. A. A. Spragile, viešųjų 
darbų komisionieriu

Ei|ward Glackin, local board 
of improvement viršininku

M. S. Brennan, namų komi
sionieriu . * '

t)r. Hugh O. Jonės, sveikatos 
komisionieriu vietoj Dr. Kegėl.

Dr. Alfrcd Lewy, miesto dak-
tarti , , .. ’ ’

Victor Peteršon, city eomtol- 
ler • .

. Fred Fishman, licehse *^uper-
iiitcndantu , . , /

George Lohman miešto kolek
torių ■ 1'

Thomas Allison, public wel- 
fare. komisionieriu

George Kennedy, public set- 
vicė komisionieriu.

H (■/' 1 ' ' &tojiENČ : ' t (A . r f

šeši vaikai užmušti vie
na diena

Chicagoj safety council išlei
do atsišaukimą i automobilis
tus, vaikus ir jų tėvus, per
spėdamas laikytis didžiausio at
sargumo, nes užėjus šiltoms 
dienoms nelaimių skaičius ne
paprastai padaugėjo. Pereitą 
trečiadienį vien tapo automobi
lių užmušti 6 vaikai Chicagoj.

žmogžudysčių skaičius
auga '. ,' ’

Padaryta statistika iš 31 did
miesčio su 25,000,000' gyvento
jų, ir atrasta, kad žmogžudys
čių skaičius miolat auga. Kuo
met 1900 metais išpuolė ’a'nt 
kiekvienų 100,000 žmonių po 
5,1 žmogžudystę, tai pereitais 
metais žmogžudysčių tokiam 
pat gyventojų įkaičiui, išpuolė 
p'o—10,9. ...... >- y ij

Chicago žmogžudysčių skai
čių stovi pirmoje vietoje: čia 
pernai išpuolė po 14,4 žmogžu
dystes ant 100,000 žmonių. 
Kituose miestuose buvo žmog
žudysčių panašiai: Detroite 

i I.l ilia.'MI i «... ........ i //.u... i^il ill
Graboriai

Telefonai Yafd j 1138 '

Stanley P. Mažeika
Graboriūs ir

Balzamuoto jas
- - . z • ■ I; ’

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Raini prieinama

3319 Auburn Avenue
i»/ • .

CHICAGO, ILL.

ERANCIŠKUS MATJOŠAltlŠ
Persiskyrė su Šiuo pasauliu ba

landžio 6 dieną, 6 valandą .ryte 
1931 m., sulaukęs 35 metų am
žiaus, gimęs Veftsloviškių kaimt, 
Skirsnemunės parap., Raseinių ap. 
Paliko dideliame nubudime vieną 
seserį Marijoną Milerienę, brolį 
Antaną, švogerį Pranciškų ir gi
mines. Lietuvoj motiną Jievą, se
serį Veroniką, du brolius — Juo
zapą ir Johą, gimines ir pažįsta
mus. Kūnas pašarvotas, randasi 
723 W. 19 St.. Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
balandžio 11 dieną, 9:30 vai. ry
te iŠ narhų į Dievo Apveiždos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
Sielą, 0 iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi - a. a. Pranciškaus Matjo- • 
šalčio giminės, draugai ;ir pažįs- 
.tąmi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ;jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. . , .

Nuliūdę liekame,
• SSsito, Brolis, ŠdbgOtis 

, ir Giminėj .

Laidotuvėse patarhauja grabo 
• rius- Radžiosi. Tel, Canal 6174

■i
4-^--- --------------

12,3; Philadolphijoj 7,7; Netv 
Yorke 7,1; Los Angeles 6,6.

Kalinių skaičius taip jau ne- 
paprastai paaugo; 1904 metais 
buvo 57*,676, ųž pernai metais 
buvo jau 106,517 kalinių.

* ' ' '

........... ......... -■—■■■■- ■■

SPORTAS
■ 'A . /■' t

Boksininkas Vinča Chicagoj

Boksininkas Vinča’ porai die
nų sustdjp Chicagoj. Nuo pei* 
eitos vasaros jis turėjęs 8 bok
so- rungtynes, šešias rungtynes 
laimėjo “naktautu”, o dvi išėjo 
lygiomis, šiandien Vinča išva
žiuoja į %Siiri Francisco, kur jis 
turės bokso rtingtynes. '
šiandien “dzūkas” rengia pirtį

v
Universal Kliubo “dzūkas” 

Bancevičius ši vakarą rengia 
Adomui VVidzės,. ęharlie Baro
nui ir Louis Mingėlai turkišku 
pirtį:/jis Visus juos, tris žada 
paguldyti į Vieną - valandą.

Well, pamatysime, ar “dzū
kas” juos išmaudys, 'ar jie 
“dzūką”.—N. įį

.,.,1-- . ---------- —X.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuose kųopigiansia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o ihattO 

darbą busite užgančdintL
TeL Roorevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL. Chlcago
' $K v RlUS: *
1439 fe. 49 Gourt, Cicero^ Ūl.

Td. Cicero 5927

f tu u*

įvairus Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

DR. M.’J. SHERMAN
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Res. Pbone Fairfax 6353

01

Graboriai

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BĄLSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miesteliu dalyse. Mo

derniška koplyčia 
•' veltai.

3103 8. Halsted St. 
Chicago, III. - „ 

TeL Victory 1115

Lietuves Akušerės

Vidikas* 
Lulevičiene

AKUŠĖRKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas 
Victory 1115 ( 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

.—....... —,

Mrs. ANELIA K. JARUSfl 
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj Vietoj
6169 South Albany Avenue

Lietuviai Gydytojai
lt-KrSir- ■ f ■* ~ I <

Rea . 6600 South Attestan Aoemee
Pbone Prospect 6659

Ofisu Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
\ CHICAGO, ILL. 
I i rrff irti ii*./i

Ofiso Tel< Boulevard 5913

BR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

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

2400 W. Mudlson St. .
\ r

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Mest 2860

Namų telefonas Brųnswick 0597

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milmaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 
Seredoi vakare uždaryte

Nedėlioj pagal tetarti

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patatnavimat lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- ♦ 
laidų užlaikymui sky
dą* v

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

BUTKUS 
. Undertaking Co.

Wm. A. Pakdiny
Koplyčia dykai <

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graboriūs Chicagoj

1646 W. 4$tb:r$t, 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 
1327 So. 49th Čt 

Telefonai 

Cicero 3724 
, • ! e

*

Pbone 
Hemlock

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

i

9252

p t f t 
duoda 
electric

Akiu Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ®dos:

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

Netoli 46th St Chicago. III.
-------------------------- ------------------------------------- * . J— I

SVARBI ŽINUTfi
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas . 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641’So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 I

Ofiao telefonas Vlrglnla 0030 
Bes. Tel. Van Buren 0868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS”IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. S IH 4 ir 
6 Ud 8 vakaro. Nedfiliom nuo 10 iki 13 dle- 

M. Namu ofisas North Sld« 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro
[ -T-L ~.11--------- —1- ~ -------------------...........—------- ---------------------- J-..— -..  -

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoenue 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dieną 2 iki i po piet 

7 iki 8 vai. Nedtl nno 10 iki 13 
Rez Telepbons Plaza 3203

Rezidencija Tel Midway 5513 b 
, Wilmette 195

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS

OaJUėy it 24 St. Tel. Canal 1713-024) 
Valandos: Panedėliais ii Ketvertais

3 iki 8 vai. vak., Utaminkais ir 
PitnyČiomis 1 iki 4 v. V.

Ofiso Tel. Victory 689^ 
Rez Tel. Drexel 9191

‘ DR. A. A. ROTH
_ Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas t 3102* So. Halsted St,. Chicage 
arti 31tb Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis ir Iventad. 10—13 diena

Advokatai

Simon M. Skudas
. Graboriūs ir

Balsamuotojas
Patathavlmaš sąžiningas, greitesnis ir 

pigesniš negu kittj. Didelė, 
* graži koplyčia dykai.

718WM8St
Tek’ RooseVcilt 7532

, • .r' CHICAGO, ILL. į 
*> (Ii .h’ii lii.iihuiK' ii * i i,fafa*

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS : LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiai:, 
negu kiti todėl, kad 
pfiklausati prie gra

bų išdirbystes.
OFISAS:

668 W. 18th Street
1 Tel. Canal . 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tėl. Vieta* 4088
, ,, „,v.. . .

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių Aptemimo, dervuotumo, skaudant; 
akių karštį, ndima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengi* 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos* 
egzaminavimas daromas su elektra, paro* 
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus, yalandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone BoUleVard 7589
.i. ... «..»■ M>. .. r u Jli ■■ . . rt'l

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South W estėm Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Dearborn St., Room 1113 

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

Gyveninio vieta 
1323 South Haltted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos fino 10—’4» nuo 6 iki 
’ Nedėliomis nuo 10 iki 12.

-- Ii-------------------- ------- '--- -----
Duokite savo akis iŠegzamindoti

Dr. A. R. BLUMENTflAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m, 
4649 S. Ashland Avt. 
- kampas 47 St. 
Tel Boulevard 6487

8

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kteivas akis išgy- 

__ dau it akinius pritaikad 
4654 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878

įLgy-ti*?

Lietuviai Gydytojai

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1000 So. Halsted St.
Rezidencija: >

41 9.3 Archer Avė.
. Valandos: 2-—4 po. piet ’ 

Phone Lafayeite 0098

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS I 
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 »al 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Oli»-—Utarn. Ketv ir Sukatos 
Vasalie—Pan. Ser ir Petnyčios rak

0331

0563

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

Tel. Caluihejt 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A.LDavidonis,M.l). 
4910 ŠOw Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: *

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio.
..........................i*.......... III.*!.. .■!■<!. > ........ . ....... ■ ll »l» ‘i l< —

Phone Cinai 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7-—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 Sp. Mapletvood Avė.

■ Telefonas Repnblic 7868

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 
1588 Milioaukee Avė.- 

(kampos North ir Damen Avės)
Tel. Brunswick 8281

Utarn., Kcty. ir Sukatomis
Ofiso valandos:, 1-3. ir 7-8 p.

Nedėliomis pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
- Tel. Bonlevard 7589

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

jfihiMiMaribbi ■ i     i i i i « fa—fafanfa

Pbone Boulevard 704,2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marška 11 Dru£ store, arti 47, St.
——......................... .................................. ..... ......................... 1

DR. j* j. KOWARSKAS 
gydytojas ir chirurgas 

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

Rei. 2359 S. Leavltt St. Canal Ž33O 
Ofiso Valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti '
----- --------- — —

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
gydytojas ir chirurgas 

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

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

. ■ ■ , > n, «i ’ ’

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

■ i, fa i fa i...... a.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 t 
Sukatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377Ji: ' —j
127 N. Dearborn St 

Ketvergais ofisai uždaryti. 
4 1.1*11 .. ...... ...i « ... ............ . ..... .

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto t iki 8 vakaro.

Seredoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Tel. L. . .
> Miesto ofise pagal tutartį

{vairus Gydytojai

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjs
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St.

Cot. Wasbington and Clark Sts-. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR.HERZMAN
— B RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas pjr 25 me* 
tas kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. ,

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X^Ra^ ir kitokius elekcroi 
prietaisui, '

Ofisas it Laboratorijai
1025 W. 18th St.» netoli MoeffUh St. 

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

Tel. Canal 3110 ~ «
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Randolph 6800
..  — —— .>■ ..Z........  ..I

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., > lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriškų ir Valkų ligų
• OFISO VALANDOSE
Nuo 10 iki 12 vai. rytė> nuo 3 Iki 4 
vaL po pietų ir jiuo 7 iki 8:30 vai. 
vakarą Nedėl. nuo 10 iki 12 V. dieni 

Phone Midway 2880
a... ■imt >.i i.hi ,■ m .nu......... ............................

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS .

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
nH.&wFXa 
Pareeli&no Fllling*iU 
Auksines Crowhs - 
Bridgre 
FlUtfa

JOHN B. BORDEN
< (John Bągdž)^n» Bordeh) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 M. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. T«L Republk 9600 

* 
tikimi *1^1 1............... » . ............................. . I mati II

ADVOKATAS 
29 S. La Salle.St Room 780 
Tek Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6168 S. Talman Av, 

Tek Prospect 8525 
' ....... '....... —1  

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 2414 

Om Nortb La Šalie AU* 
Ona North La Salia St, 

(Cot, La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel Stata >704 j 4412

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Arfa. 
Tel. Boulevard 2600 

Rez. 6515 So, RockuftU Sh, f<L RepubUc 9721m ■ ---■ -n-- ui dantį
w .i,9M.O9 » 
TraukimM. be ekauamo
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Del Tautiškų 
kapinių

Pereitą trečiadienį “Vilnyje” 
po straipsniu pasirašęs L. S. 
kviečia ateiti sekmadienį vi
sus Chicagos komunistus daly
vauti Tautiškų > Kapinių lotų 
savininkų susirinkime ir da
bartinę Kapinių Valdybą išva
dina skimeriais ir gaivalais 
vien tik dėlto, kad į Gegužės 
30 dienos 
pakviestas 
komunistų 
dainuoti.

Aš kaip
narys turiu pasakyti štai ką: 
Per metinį susirinkimą tapo
me įgalioti rengti programą

apvaikščiojimą nėra 
“Vilnies” štabas ir 
choras kalbėti ir

Rengimo Komisijos

Gegužės 30 dienos apvaikščio- 
jimui Tautiškų Kapinių šven
tės. Kaip Komisija turime pil
ną tiesą programą rengti ir 
kviesti ar nekviesti programos 
dalyvius pagal savo geriausio 
supratimo.

Mes Komisijos nariai pakvie
tėme programai išpildyti: P. 
Grigaitį, J. Aleksandravičių ir. 
Dr. A. Zymontą kalbėtojai ir 
Birutės bei Chicagos Lietuvių 
Pirmyn Chorus dainuoti. Jokių 
informacijų bei pavelijimų iš 
komunistų neturėjome, ir ne
matome reikalo klaustis. Ko.- 
mųnįstai per eilę metų, pasi
griebę Tautiškas Kapines, dro
žė ten savo spyčius ir kapines 
naudojo savo komunistiškai 
propagandai skleisti. Per Ge
gužes 30 d. a^Vaikščiojimus 
nieko daugiau nebuvo daroma, 
kaip tik politiškos prakalbos, 
Sovietų garbinimas ir maldos 
už Lepiną. Tas mums jau pa- 
grįso!

Jie primeta, kad S. Grišius

s
.'ty;

Penktadienis, bal. 10, 1931

NAUJOS ŽEMOS KAINOS!
MipWEST|

MIDWE$T
Visose

įmokėjęs tik $5 ir daugiau nę- 
mokąš. Nors pep metinį susi
rinkimų pirmininkas buvo pii^ 
nešęs, kad pilnai nęužsimokęję 
neturi būti viešai skelbiami, o 
visgi “Vilnis” neiškentė, nežiū
rint kad jos plepalai kenkia, 
organizacijai. : Pasirodo, kad 
skęstantis ir už' šiaudelio kabi
nasi. Taip musų komunistai, 
netekę «vietų Kapinių Valdybo
je, iš pykčio gatavi ant ftfenų 
lipti. Ateinantį sekmadięnį, ba
landžio' 12 d. susirinkime ren
giasi “revoliuciją” f sukelti ir 
Kapines vęl pasigrobti. Atrodo, 
kad tas skimas šį kartą nebe
pasiseks! . • -

Lotų savininkai, kuriems ru
pi, kad Tautiškose Kapinėse 
apvaikščiojimai nebūtų naudo
jami komunizmo agitacijai ir 
lietuvybės pašaipai, visi ateiki
te į susirinkimą, kurs įvyks 
balandžio 12 d„ 1 vai, popiet 
Lietuvių Auditorijoj. Parody
kime, kad mums rupi tvarka 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse 
ir kad mes esame lietuviai, o 

• ne rusai iš Maskvos. Lenino 
maldininkams gana šeiminin
kauti lietuviškose kapinėse!

K. - Stuporas,
Rengimo Komisijos narys.

PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Črane Coal Co,, tai. yra vie- 
riintėlis anglių yarthži kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglįs ir ripie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu* kitur 
BLACK BAND anglys tonas .2.. $9.00 
POCAHONTAŠ 'dėl garo tonas $7.00

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So.; Long Avė.

’ Reikalingi agentai \

PRANEŠIMAI

' '' ' . . č ■

Chernausko svet., 1900 S. Union Avė. 
pradžia 7 vai. vakare. ‘Atsilankę ga
lės įstoti į kliubą be įstojimo mokesties.

Komitetas.
, 4 ■' r,

• 1 * <■ . ' 4 i
\ 3Kolonijos S. L. A. 129 kuopos 

susirinkimas įvyks nedelioj, balandžio 12 
d., 1:30 po pietų. G. Chernausko sve
tainėj, ' 1900 Union Avė. Visu narių 
pareiga atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. A. Zalagenas, sekr.

; Marųuette Parko IVamų' Savininkų są
jungos susirinkimas įvyks penktadieny, 
balandžioUO d., 7:30 v. v., liet. Spul- 
kos raštinėj, 24 56 W. 69 St. Visi pri
klausantieji ir nepriklausantieji namų sa
vininkai kviečiami atsilankyt, nes yra 
svarbių reikalų. Kam reikalinga atnau
jinti morgicius, bus duoti patarimai.

Valdyba.

Į CLASSIFIED APS
.Financial
Finarisai-Paskolos

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortgačių; 
mažas komišinas, teisingas pa
tarnavimas.

STORES (SANKROVOSE
HONEST VALUES

PREKĖS YRA NAUJOS IR ŠVIEŽIOS 
. ’ \

PIRKTOS TIESIAI IŠ DIRBTUVIŲ

Specialis 2 Dienu Išpardavimas
Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 10 ir 11

MIDWEST KAVA Spraginta

KIAULIŲ KOJOS Paintės Džiarai ........

CHIPSO DIDELIS ' • 
PAKELIS Tiktai

EGG NO0DLES maišyti 5 -unc,'

“2 in 1” SHOE POUSH

3var- 21 c 
20 c 

TOMATOS ja"“"L3 uz 25c 
MIDWEST PYCES SJr&TSTS f,... 1 9C 

19c 
pakelis Qq 

10c
FANCY SPINACH S“..........1 5C

Fancy Midwesf Bartlett 2 UŽ 1 
9 uncijų kenas .............................. I

MTTTAT 'WHITE MAPLE” RŪŠIES 5 SV,
1V1LL1A1 5 SV. MAIŠUOSE ...................  '

GRUŠIOS

MIDWEST DRUSKA 2 2 sv. pakeliai 

<

3 už

tuz.
CAMPBELL’S Tomato Soup *o<'

SUNKIST ORANŽIAI Didumo

COOKIES sv"Sunshine” Šokolado ir 
Marshmal!ow ...................

DYKAI Pakelis ‘'Sunshine” Crackers su Cookies

17c 
15c 
25c 
25c 
24c

Masu kainos yra žemos nes mes perkame už cash. 
Kiekviena Prekė Yra Garantuota.

KOOPERATYVAS 226 NEPRIKLAUSOMŲ SAVININKŲ.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel Kedzie 8902

1514-16 Roouvelt Rd. 
arti St. Losi* Avė. 
CHICAGO. ILL.

Laiškai Pašte

Naujienų Spulkos nauja serija prasi
deda su pirma dieną balandžio. Da
bar laikas įstoti iė sutaupiųti užtektinai 
dėl senatvės arba kokios nors nelaimės.

Kam reikalingi pinigai įnt Imo mdr- 
gičio, dabar Naujienų Spulka turi už
tektinai pinigų padaryti tokią paskolą.

. .■.""'"T —r------
Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa

vininkų ir draugijų atstoviu visuotinas 
susirinkimas įvyks septintadieny 12 d. 
Balandžio (April), 1931, Lietuvių Au
ditorijos svetaiųėj, 3133 So; Halsted St. 
1 vai. dieną, * ant pirmų lubų. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
bus rinkimas- darbininkų dėl busiančio 
pikniko Kapų- Pubšimb dienoje ir atei
dami susirinkiman. atsineškite atvirutes, 
kaipo ženklu, kadpsate' loto savininkas- 
kė, nes be atvirutės nebusite įleidžiamf 
į susirinkimą. Kviečia Kapinių Valdyba

* ATSILIEPKITE
Kas užmokėjpte taksus $32.05 

Naujienų čėkiu if užmiršo 
pridėti taksų Bilą?, Miesto 
kasieriiis čekį sugrąžino ir 
jūsų* taksos liko nemokėtos. 
Atsilankykite į Naujienas 1739 
So. Halsted St.

juStin mackiewicz 
2342 So. .Leavitt St. »

Ųapal 1678-1679

Business Service
Biznio Patarnavimas

iĮKy.i

STATYK DABAR IR SUTAUPYK 
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

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

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

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė. 

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

Help Wanted—Malė
Darbininką reikia 

REIKALINGAS darbininkas ant ūkės 
mokantis ir mylintis tą darbą. Duosiu 
valgį, guolį ir mokėsiu $35.00 iki 
$45.00 mėnesiui. Tony Globis, Tel. 
553, Richmond, III.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA mergina ir vyras dirb
ti prie. namų. Mrs. Malinauskienė, neto
li Tautiškų Kapinių, ant Archer Avė. 
pusė bloko West nuo Kean Avė. Justice 
Park, III.

Furnished Rooms
GERIAUSI KAMBARIAI 

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

NEW WASHINGTON HOTEL
• x Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd.
Tel. West 5970

KAMBARYS pasirenduoja vaikinui 
ar merginai, garu šildomas, telefonas. 
4517 S. Rockwell St. Imos lubos. 

——■O-------

Specialistai gydyme chioniBktj ir nauju U 
gnj. Jei kiti negalSjo jumie išgydyti, atšilau, 
kyklt pas mane. Mano pilnas i&egzaminavi* 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aS apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris peklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po ---------- . . , . .

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tephil nueina J 
vyriausi jį ’ paštą (Clark , ir Adanti 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adyer- 
tised Wind< w” lobgj nuo Adams gat- 
vės, pasakant laiško NUMERI, kalu 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko^ tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

22 Jpkubonis Raimon
24 Jurse,nas Jonas
25 Kazlawski J
.41 Pociene Julijana
49 Ribinskiene Mrs Valerija
53
57
58
61
65
67* Valaitis K
69 Zdonavjaite 'G Paulini

galutino l&egzamlnayimo-r-ka« jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos; nuo 10 ryto iki 1 
pietų, ‘ nuo 5 iki 7:30 vakaro. 2L_ 

lioi nuo 10- ryto iki 1 po pietų

20

yra

St.

po 
Nedė-

pas'

Seleckis Uršulei
Skasikaitis Kazimeras 
Skusevicius Adolpas * 
Stunlbrienei Teklei 
Witkauskas Kazmer

TEATRAS

PERKRAUSTOME rakandus 
už prieinamą kainą, nežiūrint 
tolumo.

FRANK SAVAGE
, 3059 W. 38 St.

Tel. Lafayette 9123

RENDON kambarys dviem merginom 
arba ,vaikinui, 2 lubos.

7011 So. Artesian Avė.
4---- o— '

RENDON kambariai merginom ir 
vaikinams su ar be valgio, 5702 W. 
65 St. Prospect 1363.

Furniture & Fixtures
Rkkandai-ĮtaisąĮ For Rent

Chicagiečiai išsiilgo 
Teatro— ,
Tai štai— 
Jaunuolės Mergaitės 
pateikia Jums puikų 
vaidinimą, kur 
aktoriais buš gabiausios 
jauniausios spėkos. 
O, žinoma, jus visi 
ateisite musų 
pažiūrėti.
Vaidinsime:

' Dramą:
VYTAUTO PALIUOSAVIMAS 

Komedija:
SALDAINIAI ir VAGIS 

šoksime tautinius ir 
kitokius ensamble šokius, 

dalyvaujant . .
Aldonai Narvidaitei 

Mus prirengė 
K. Jurgelionis 

Musų laukiamas 
teatralis pasirodymas 

ivyks
Ned. Bal.-April 12, 1931

2 vai. po piet
HULL HOUSE TEATRE 

800 So. Halsted St.
Kviečia Rengėjos 

Jaunuolių Mergaičių Kliubas 
“RŪTA”

Daktaras r WISSIG,
UpltonM UM PaMMli^ama kam

Specialistas iš ĮF Seno Krajaus
ŠYDO TISAS LIGAS VYRŲ) IR MOTERO

NEŽIŪRINT KAIP USSISEN&IUSIOS tr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedalilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslis, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos* skausmus, «kau» 
nu* nugaroje, kosijim* gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas liga* 

kiti negalSįf ju> '^gydyti, ateikite čia ii perMitikrinkite ką 
>> jum> rali padnnrti Praktikuoja įaugėti netų n. •

-ūksiančiu* ligonių Patarimas dykai OFISO VALANDOS Ka*di» 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 valu Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 v. 
42M Weat 26 SU x kampan KeeIer Ayę»H

PUIKIAUSIAS KŪNO 
VALYTOJAS

“New Pragud! Minn., sausio 13.—Tri- 
nerid Kartusis Vynas yra puikiausias 
.kūno valytojas^ ir sustipriritojas. Albert 
M- {P?xa”<Trumpas, nuoširdus pa
reiškimas, bet kaip daug jis reiškia ken
čiantiems skilvio pakrikimą!

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

suteikia tikrą pagelių. Nebereikia jums 
daugiau eifj gulti su su baime bemie
gės nakties, ar sėstis. prie stalo šų bai
me neišvengtino nesmagumo ir kentėji
mo. ši skani gyduolė išvalo skilvį ir 
vidurius be gnaibimo, pašalina konstipa- 
ciją, suteikia sveiką apetitą, dr sustipri
na jūsų sistemą. Daug daktarų Ijį pri
rašinėja. Pas visus aptiekininkus mar 
žoy ar didelės bonkos su vertingais ku- 
ponais* .

Juokų Vakarėlį ir Bankietą rengia 
Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn su
batoj,. balandžio. 1J f d,, Mildos svetai
nėj, 7 vai. vakare.1 Vijus choro rėmė
jus ir pritarėjus kviečiame atsilankyti. 
Už tą 50c.įžangą, J?u$Nuteikiami ir už
kandžiai, * > ; V ‘ Komitetas.' ;

Kriaučių Lokalas 269-A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, balan
džio 10 d., Amalgamated Centro name, 
333 So. Ashland Blvd.*, 7:30 vai. vak. 
Malohekite dalyvauti visi, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti. ' ‘N

F. Prusis, sekr.
* " r ~n ūn.u-u_ - -ur~-iJi '

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašrijpinis Klimkas rengia pavasarinį 
balių, kuris įvyks šubatoj, balandžio 
(April) 11, l^lr^m:, 6 vai.' vakare, 
3929 W. Madįson St. >

^us prirašinėjami nauji nariai nuo 16 
iki 20 metų be . įstojimo mokesties, o 
nuo 20-iki 40 metų už $1.00.

Tikime, 3 kad Tamstos dalyvausite ir 
pasinaudosite maloriiu pasilinksminimu, 
kuris įvyks su atyda/pridengtas musų ko^ 
rnitetd. Kviečia’ visus Komitetas.

Dfaugystė Lietuvį Seliava Amerikoj 
No. 1 laikys s«lyd niėnesįnj susirinkimą 
nedelioj, balandžio 12 d., j vai. po pie
tų, Antano Čėsnos'J švet., 4501 .South 
Paulina St. Draugai ir draugas malonė
kite atsilankyti,, nes yra svarbių n u ta 
rimty apsvarstyti', 11 Sekretorius.

■ ' • <’ ■ , * . į.'k.‘ *

1 Stos gatvės 'ajpielirikeje. Rožinis Ba
lius, rengia Liet. Vakarinės žvaigždės 
Pašelpos Kliubas, balandžio 11 d. G.

ROŽINIS BALIUS
Ą t ; * .r;-. . > • ?

Lietuyįi| ‘5,yaBą;ririę3 žvaigždė?
.< Pašelpinio Kliubo

Balandžio-April 11 d
G. Chernausko svet.

1900 .S. Union Avė.
Pradžią. 7 vai. vakare

Atsilahkę galės įstoti j kliu
bą be‘įstojimo* mokesties.

Bus puiki muzika dęl šokių.
, Įžanga 25 centai porai .

Kviečia Komitetas ;

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Iš Bailio WOIH Stoties 
149(h kiloęycles

Nedelioj, Bal. 12 d.
Nuo 3 iki 4 Vai. po pietų

Kalbės K Kardelis temoje: 
“AR PRAGA:RE KARŠTA”

't 1> • .

( P. S. Ješkokite WCHI sto- 
ties prie pat krašto ant jūsų 
atimtuvų;. Kožną nedėlią nuoatimtuvų
3 valį

—    .-■» «'»■..v 9'   —

Teatras Artisto
Karuzo

4 dideli aktai 
Ar matęt tokį 
žmogų, kuris min
tį jus ir ateitį pa- ( 
sako ir bus kiti 
žingeidus aktai Ase- 
redoj, balandžio 12 
d. West Pullmąno 
parą p.- svetainėje, 
ir' balandžio 1,5 
dieną, 7:30 vąl. 
vakare, * Marųuette < 
Parko ' parapijos - 
tvetainėj.

v

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

:..................................................... ........ . S

Norėdauii parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite z registruotamex 
laiške. Tuoj gausi banko 
Čekį.

i' Prirengiame <■ dokumentus ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes -ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių . Laivakorčių Agentų 
Sąjungą. ,

Siunčiame pinigus Lietuvon. '

John J. Zolp
4559 So, • Paulina Street

CHICAGO, ILL. •

Atmink Savo Naudai,
kad vesdama! visus reikalui per

S.L.Fabian&Co.
809 West 35th St.,'

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mbrtgečiui ir Bonui- 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą.- 
Inšiurinam namus ij viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ

Įclassifieū anš
, Educatiojial

Mokyklos;
MOKYKIS BARBERYSTtS 

AMATO.
/, V- \ . 1 . *■,

Dienomis ar vakarais. Del tafor 
macijų iaųk arba raly k:

< INTERNATIONAL BARBĖK 
, COLLEGE,

- «72 West MadiROn Streot

Financial
J, .   Fina^

Skoliname Pinigus ant pirmo mot, 
gičiaus ant 3 metų ir 6 menesių. Ant 
6 mėtų ir 3 mėn. ir ant 12 metų, už 
6 %. ;■ z • .

; NAUJIENŲ spulka 1 
1739 So. Halsted St.

---------------------- i----------------- U. , . .....  .......... .

/ PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti; kreipkitės j. Naujie
nas, Rox No. 1258.
--------------L----- —-________________________

PINIGAI
v Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimant komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

■’ sumos '

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
■ 3804 So. Kedzie Avė.

JAUNAS daktaras yra priverstas par
duoti 4 kambarių rakandus, naujo sty- 
liaus ir gražumo. 3 šmotų rankomis ap
muštas seklyčios setas, pilnas franeuziško 
dezaino riešuto miegamojo kamb. setas, 
8 šmotų stipruš 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. 1.743 East 78th St., telefonas 
Saginaw 9786.

ANT RENDOS 3 kambariai su visais 
patogumais. < Taipgi parduosiu ir fur- 
nišius 3 kambarių, pigiai iš priežas
ties moters mirties. C. Miller, 4034 S. 
Artesian Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Pianos
UPRIGHT PIANO su suoleliu, pui

kiame stovyje. Geras pirkinys $50.00. 
6242 Sp. California Avė. Prospect 0916

GROSERNĖ ir Delicatessen, visuo
met darė pinigus. Gera proga vyrui ar 
moterei. Turiu parduoti iš priežasties 
ligos šeimynoje. Cach ar išmokėjimais. 
Rašykite Box 1285, Naujienose, 1739 
S. Halsted St.

Automobile^
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.

Lafayette 208.2

ĖXTRA. Parsiduoda grosernė ir 
delicatessen štoras, labai pigiai. Pirmasis 
laimės. 3744 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė, iš
dirbtas biznis, 4 pagyvenimui kamba
riai, renydos $30.00. Zalagenas, 1951 
Canalport Avė.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė. 
vėliausios mados. Geroj vietoj.

3131 So. Halsted St.

PAUKŠČIAI
(Poultry)

DELICATESSEN 
ta per 8 metus. 3 
riai, garu šildomi. 
1953 W. 63 St.

ir Bekerti, išdirb- 
moderniški karnba- 
Renda $75. $950.

F0X RIVER VIŠ- 
TUKAl

50,000 vištukų išperinama kas 
Visų geresniųjų veislių.

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

savaitę.

Musų 14 metų patyrimas išmokino 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

mus

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip.
Salesrumis Perykla

58, S. Spting St. ' 713 Grace
'telefonas 1537 telefonas

F0X RIVER 
HATCHERY 

Elgin, III.
Personai

Asmeny Ieško

St. 
5410

ATSILEPKITE
Paulina Jocienė, gyvenusi 6404 Ellis 

Avė., Chicago. prašome atsikreipti j 
Naujienas, reikale Marijonos Ambrazai- 
tės atvažiavimo iš Lietuvos. Amerikos 
konsulas iš Kauno praneša, kad jei rei
kėtų laukti dar apie 10 metų pakol jos 
kaleina ateis ir patarė atsiimti pinigus 
už laivakortę.

Naujienų Laivakorčių Skyrius.
———————.....  . ........—... .. ..... . '

AŠ PETRAS KASELIS paieškau sa
vo draugą Petrą Martinkaitį. Malonėkite 
atsiliepti, arba kas žinote prašau praneš
ti. Aš turiu svarbų reikalą. Petrai Ka
selis, Box 572, Herminie, Pa.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio arba partnerkos j 
Hotelio biznį. Biznis išdirbtas ir vie
nam persunku apsidirbti. Paul Varnas, 
2318 W. Washiųgton ' Blvd. Tel. 
West 5970.*

" Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia ;

REIKIA patyrusiu skudurų sortuoto- 
jų. I. Sandler & Co. 1109 W. 38 
Street.

REIKALINGA moteris arba mergina 
pagelbėti kuknioj. restaurahte.

6810 So. Western Avė.
;---------------- ---------------------- ,-----

REIKIA patyrusių skudurų sortuoto- 
jų. Kreipkitės adresu 5835 So. Loomis 
Blvd, Klauskite M. Louis Dray.

Farms For Sale
/ \ Ūkiai Pardavimai

PARDAVIMUI 80 akrų farma, 3 
mylios nuo Scottville, Michigan. Gera 
žemė, taipgi geros triobos. Parduosiu 
labai pigiai. Del platesnių žinių ra
šykite Peter Weston, 2252 Ainslie St. 
(4900 Nortb), Chicago. , 
v-..  ■ '

160 AKRŲ farma, parduosiu arba 
mainysiu į nedidelį namą. Savininkas. 
600 Į So. Carpenter St. Englewood 
2116.

Exchange—Mainai
3 % METŲ senumo bungalow, 6 

kambarių, 2 karų garažas, mainysiu ant 
farmos nuo 10 akerių iki 80, netoliaus 
kaip 150 mylių, Michigan arba Illinois, 
savininkas 6336 S. Keeler Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšie*. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra.' Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

Ttl. Lafavette 0455

PARDAVIMUI arba mainymui 4-4 
ruifhų mūrinis, pečiais šildomas, Brigh- 
ton Parke, $93 0Q. R. R. Miller, Te
lefonas . Boulevard 7181.

PARDUOSIU ar mainysiu, bučernę 
ir grosernę su namu arba vieną namą. 
\ 6001 So. Carpenter St.

KAS KĄ TURIT MAINYTI?
Perkam, parduodam ir mainom na

mus,. lotus, farn\as, automobilius, viso- 
pigiai

mus,, lotus, farmas, auto 
kius biznius. Padarom greitai, 
ir geraį.

> C. P. SUROMSKIS CO.
2552 W. 69 St. Prospect
3222 So. Halsted St. Victory 

Vakarais ir nedėlioms
Res. 6101 S. Whipple St. Grovehill 0017

2300
4929

PARDAVIMUI 2 augštų medinis, 
namas, mūrinis basementas. prie Wallace 
ir 44 gt., 6, ir 7 kambarių, pilnai iš- 
renduotas. Morgičiaus $3.000. Par
duosiu labai pigiai, jei pirksite bėgyje 
7 dienų, 
žus mėnesinius išmokėjimus, 
savininką, 2708 S. 
Rockwell 1966.

Priimsiu $500 cash ir ma- 
Matykit ’ 

tel.Avers Avė..




