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Ultimatumuose reikalauja grą
žinti konstitucinę tvarką

Jungia jėgas, bet netiki kad 
laimės

Rio De Janeiro, Brazilija, ko
vo 20.— Buvę Brazilijos kabi
neto ministeriai įteikė Brazili
jos prezidentui-diklatoriui Ge- 
tulio Vargui griežtą ultimatu
mą, kuriame reikalauja, arba 
grąžinti atgal konstitucinę Bra
zilijos valdžią arba susilaukti 
smarkaus pasipriešinimo iš jų 
pusės.

Tuojau po Vargui pasiųsto 
ultimatumo, visoje šalyje pasi
reiškė neramumai ir Bio De Ja
neiro mieste buvo sušauktas 
specijalis ministerių kabineto 
susirinkimas padėčiai ištirti.

Į tą susirinkimą atvyko ir 
atostogaująs prezidentas Var
gas, kuris pasinaudodamas mi- 
litare jėga pasigriebė valdžią 
lapkričio 3, 1930 metais.

Ultimatumą prezidentui įtei
kę ministeriai davė tik dviejų 
savaičių terminą apsisvarstyti.

Ultimatumas buVd pasiųstas 
iš Bio Grande Do.§ul jirpvinei- 
jos, bet ir kitos dvi provincijos 
Sao Paulo ir Minas Gcreas, 
pirinosios provincijos poziciją 
remia. Kadangi Vargas pasku
tiniu laiku nustojo paramos iš 
jj remiančių liberalų ir kitų šu
lų, tikimasi, kad diktatoriškai 
valdžiai Brazilijoje atėjo galas.

Vokietijos naci jonai istų (mo- 
narchistų) kandidatas j prezi
dentus Ducsterberg pasisakė 
nedalyvausiąs antruose rinki
muose, kūne įvyks balandžio 
10 d.

Pati nacionalistų (monarchis- 
tų) partija, pripažindama, kad 
von Hindenburgas, valdžios par
tijos kandidatas, tikriausiai bus 
išrinktas, pasisakė remsianti 
Hitlerio fašistų partiją.

Nacionalistų partijai vadovau
ja Dr. Alfred Hugenberg, bu
vusio kaizerio šulas. Jis tikė
josi, kad jo kandidatas Duest- 
erberg gaus užtektinai balsų 
pirmuose rinkimuose padaryti 
didesnę įtaką antruose, bet jam 
teko skaudžiai apsivilti, .kuomet 
jo kandidatas gavo tik 2,557,- 
876 iš 38,000,000 balsų.

Sudėdamas bendras jėgas, fa
šistų ir nacionalistų partijos 
kovos prieš Brueningą.

Suėmė pabėgusi Šuo 
mijos fašistų su

kilimo vadą

Penkios valstijos ratifi 
kavo naujį konstituci

jos pataisymą

Helsinki, Suomija, kovo 20.— 
Valdžia areštavo pabėgusį Suo
mijos fašistų sukilimo vadą A. 
Vuorimaa. Suimtasis slapstėsi 
jau kelias savaites, po nenusi
sekusio lapu j iečių fašistų suki
limo.

VVashington, D .C., kovo 20. 
—Penkios valstijos jau ratifi
kavo naujį Amerikos konstitu
cijos amendmentą, kuriuo ’ pa
naikinama trumpos Amerikos 
kongreso sesijos. Amendmentas 
vadinamas “Raišosios anties” 
amendmentas.

Mokiniai kidnapino 
vo mokytojus

sa-

Kanada nepatenkinta 
Tautų Sąjunga

Montreal, Kanada, kovo 20.— 
Kanados valdžios vadai pasi
reiškė priešingi priklausymui 
Tautų Sąjungai, dėl jos blogo 
vardo kinų japonų ginče ir au
kštų nario mokesnių. Nuo 1919 
metų Kanados valdžia išleido 
$2,429,000 su Sąjunga suriš
toms išlaidoms padengti.

Humboldt, Minn., kovo 20.— 
Norėdami pasipelnyti kiek pini
gų, kelnmokiniai pagrobė du sa
vo mokytojus. Atėmę nuo jų 
visus pinigus, ' suimtuosius 
“kidnaperiai” paleido.

Alaus triubos rastos 
srutų duobėje

au-9 bombos sprogimo 
kos Mihvaukee

Milwaukee, Wis., kovo 20.— 
Milwaukee mieste įvyko sprogi
mas, kuriame vienas žmogus 
buvo užmuštas ir 8 sunkiai su
žeisti. 4 sužeistųjų greičiausia 
irgi mirs.

Lancester, Pa., kovo 20. — 
Policija užtiko alaus triubas 
vienos gatvės srutų duobėje, 
bet nežino kur triubos prasi
deda ir kur pasibaigia, todėl 
nieko negali kaltinti.

256,914 nauji darbai al
kaniems

New York, kovo 20. Ameri
kos legijono vedamas karas 
prieš depresiją ir bedarbę, per 
vieną mėnesį rado 256,914 nau
jus darbus bedarbiams. Iki 
karas pasibaigs tikisi gauti 
1,000,000 darbų.
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Naujasis Vatikano geležinkelis, kuris išviso tėra tik 600 pėdų ilgio.

Lietuvos Miestai
Stropiai Rūpinasi

Savais Bedarbiais
Lenkijos valdžia 
paliuosavo seimą 

neribotam laikui
Paleistas greičiausiai nuolati

nėms “atostogoms”

Kaunas planuoja 
gėrimų mokesčius 

bedarbiu naudai
Panevėžys ir Šiauliai aprūpina 

juos maistu ir darbais

Japonijos Kinijos 
ginčas eina artyn 

prie likvidavimo
Amerika ištraukia karo laivus 

iš Shanghajaus

iViinesotoš’ republikonai 
šlapi” 
-j——

St. Paul, flįlinn., Minnesotos 
valstijos repųblikonai; prisiaTli- 
nus gubernatoriaus rinkimams 
priėmė platformą,' kurioj jie 
aiškiai pasisakė prieš prohibici- 
ją. Ikišiol valstija buvo “sau
sa”. , *

J. Valstijų senato 
komisija pataria 

legalizuot 4% alų
Legalizavimas pagerintų šalies 

finansus

Shanghai, kovo 21.— (rytų 
laiku)—Šiandien įvyksta, kaip 
spėjama, paskutinioji kinų-ja 
ponų konferencija dėl paliaubų 
grąžinimo.

Japonai sutiko, spręsdami, 
kad kinai prisilaikys, Shangha
jaus majoz^ Wu Jehrchęn’o ja
ponams 28 d. ftėn<to paTeiški 
mo, kad kinai sutinka panai
kinti japonų prekių boikotą'. I New York, kovo'20

Tas majoro pareiškimas jierhs ®JUS beveik trijoms savaitėms, 
buvo įteiktas dar neprasidėjus Lindbergh’ai dar savo .pavogto.

Lindbęrgh’ųsunus 
vagiu rankose 
jau trečią savaitę

■■ —

Policiją,, prisį)ažįstas nieko ne-. 
' giiiiinfi padaryti

Pra-.

mūšiams Shanghajuje ir japo-' 
nai gavę tokį pareiškimą, jau
čia, kad jeigu kinai jo prisilai
kys, jie’ laimėjo konfliktą.

Washington, kovo 21. — 13 
Amerikos karo laivų, kurie btP' 
vo pasiųsti į Shanghajų laike 
kinų karo su japonais, 
sekretoriaus atšaukti 
Ameriką. Submarinai 
pasiųsti į Hawaii.

Shanghai, kovo 21 
Shanghajaus praneša, kad grei
čiausiai, kinai ir japonai patys, 
be tarpininkų, tarsis Mandžiu- 
rijos reikalais, kurios padėjimas 
dar nėra tikrai žinomas.

laivyno 
atgal i 
tačiau,

»

Turkija ieško pagalbos 
Chicagoje

London, Anglija ,kovo 20.— 
Turkija atsiųs atstovą j; Chica- 
gą, kuris studijuos vietinės po
licijos metodes kovoje su krimi
nalistais. Turkija nori atsigin
ti nuo piratų.

“Gerk kavą, ne 
holį!”

alko-

kūdikio neatgavo. Virš tūks
tantis asmenų buvo iškvosta ry
šy su pavogimu, bet nei/iš vie
no policijai nepasisekė išgauti 
nors truputis informacijų.

Vėliausiomis žiniomis, polici
ja vėl tardo kūdikio slaugės 
Betty Gow draugą Henry John
son ir dar vieną asmenį, xkurio 
pavardė pakol kas, laikoma pa
slaptyje.

Komunikate, kurį išleido N. 
Jersey valstija, policija pati pą- 
sisako, kad jokių naujų išsivys
tymų nėra. Ji tiek žino, kiek 
ir dvi savaites atgal.

Washington ,1). C., kovo 20. 
—Amerikos kongreso komisija, 
svarstanti senatoraius Bingha- 
nio pasiūlymą grąžinti 4% alų 
paskelbė, kad alaus grąžinimas 
butų Amerikai naudingas pen
kiais atvejais.

(> Visų .pirma,, sumažėtų krimi- 
nąįįizmas, raketierių jėgos; su
mažėtų bedarbe; legalizavimas 
pagelbėtų ūkininkais; page
rintų šalies finansus ir nebūtų 
reikalo, nuolat kelti mokesčius* 
ir suteiktų praktišką pataisy
mą dabartiniam prohibicijos i- 
statymui. .

Komisija nuodugniai ir il
gai svarsčiusi pasiūlymą, paty
rė, kad .legalizavimas tuojau 
suteiktų darbo 500,000 bedarbių 
ir ateityje, reikalaujamų darbi
ninkų -skaičius padidėtų iki 
1,000,000..

Du majorai teisiami už 
prasižengimus pro- 

hibicijai

Ispanijoje suėmė šešius 
-komunistus

Sevilė, Ispanija, kovo 20. — 
Policija suėmė penktus vyrus ir 
vieną moterį, kurie vežėsi su 
savimi komunistų sukilimo pla
nus.

/ > r ■■

109 metų senutė vedasi 
4-tą kartą i

St. Paul, Minn. ,kovo 20.— 
109 metų senute, švęsdama sa
vo gimimo dieną su 64 metų 
sunumi, parėiškė, kad ji vesis l!Bogotą ColombiaF kovo 20.

Del didelio kavos grudų pertek jau ketvirtą kartų. Naujasis 
liaus, kavos augintojų draugija 
pradėjo raginti gyventojus ne
gerti alkoholį ,bet kavą.

jos vyras yra tik “80 metų vai
kezas.” ’

šeši žuvo orlaivių ka 
tastrofoje

Indianapolis, Ind., kovo 20.— 
Muncie ir Anderson, Indianos 
valstijos majorai kartu su abie
jų miestų. policija bus teisia
mi už prasižengimus pVohibici- 
jos įstatymui.

Po
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Komunistai skverbėsi j
Peru mokyklas

■_____________

Lima, Peru, kovo 20
licija paskelbė, kad Peru, Pie
tų Amerikos valstybės mokyk
lose, veikė kelios komunistų 
grupes, kurios vari* akciją prieš 
mokytojus.

/

Rado vikingų auksą 
perlus

ir

Varšuva; kovo 20. — Vos spė
jo Lenkijos seimas išleisti pa
tvarkymą, kad valstybės pre
zidentui atiduodama teisė, be 
jokio seimo atsiklausimo skelb
ti dekretus, valdyti šalį ir at
likti svarbiausius šalies reikalus 
savo vieno nuožiūra, Lenkijos 
ministerių pirmininkas Prystor 
paskelbė vieną tų valdžios dek
retų, kuris atleido neapribotam 
laikui seimą.

Terminas, kuriam seimas at
leistas vadinamas “atostogo
mis”. Prezidentas, pats galėda
mas valdyti šalį, seimo nešauks 
ir tos “atostogos” bus arba la
bai ilgos arba visai nuolatinės.

Varšuva, kovo 20. — Kuriam 
laikui Amerikoje viešėjęs Ame 
rikos ambasadorius Lenkijai 
Willys, vėl grįžo į Varšuvą.

Varšuva, kovo 20. — Lenki
jos kabinete įvyko dvi permai
nos 
vedėjas, _____ _____
agrarinių reformų ■ ministerių 
vietą. O susisiekimo ministe- 
ris Kuehl gavo ir viešų darbų 
ministerio portfelį.

Panevėžys.—Paskutiniu laiku 
Panevėžyje buvo per 500 bedar
bių, kurie anksčiau triukšmavo, 
o nūnai pamainomis dirba. Visi 
bedarbiai suskirstyti j katego
rijas. Prie pirmos kategorijos 
priskaityti visi bedarbiai, kurie 
neturi jokio turto ir kurių šei
mos didelės, o jas maitina tik 
vienas žmogus. Prie antros ka
tegorijos, kurių šeimas maitina 
du žmoiiės; prie trečios — visi 
bedarbiai; kurie turi šiokį tokį 
turtą. Pirmos kategorijos be
darbiai į savaitę dirba tris as
tuonių valandų darbo dienas; 
antros—dvi keturių valandų 
darbo dienas; trečios kategori
jos bedarbiai darbo negauna. 
Už darbo valandą savivaldybe 
moka 50 centų bedarbiams.*

Kaunas.-— Kauno burmistras 
rengia projektą bedarbiams 
šelpti fondo įsteigimui. Tam rei- 
walui išleis ženklus, kurie bus 

į ir ki
tų svaiginamųjų gėrimų bute
lių. kiekvienas perkąs4 gėri
mus turės apmokėti ir ženklo 
vertę. Tie pinigai už ženklus 
eis bedarbiams.

Kaunas.—Kaune įvyko Mo
tinoms ir vaikams globoti orga
nizacijų s-gos centro komiteto 
posėdis, kuriame nutarta kreip
tis į vyriausybę ir prašyti ap
dėti mokesčiu visus turinčius 
šiokį ar tokį darbą ir gaunan
čius atlyginimą asmenis bedar
biams šelpti.

—Šiaulių miesto savivaldybės 
praėjusiais metais šelpė 266 ne
turtingas šeimas, išduodama 
5025 kg. kruopų, 1825 kg. cuk
raus 2681 kg. lašinių, 1248 kg. 
miltų, 37745 kg. juodos duonos 
ir 1537 kg. baltos, 15315 Itr. 
pieno, 49 centr. bulvių. Netur
tingiems mokiniams 593 ‘asme
nims išduota pašalpa, avalyne, 
rūbais ir mokslo priemonėmis. 
Mirus neturtingiems išduota 58 
karstai.

i. Ludkiewicz, ūkio ban^o-..... .. . . ’ _v- - v - i, . ■ TrlKiijaoti pne degtines leias, uzeme žemes ūkio ir . . 1 . . .

Sovietai pasmerkė 
aštuonius mirti

Maskva, kovo 20. — Sovietų 
teismai pasmerkė mirti aštuo
nius asmenis, kurie buvo kalti 
narni sabotažu. Daugelis kitų 
darbininkų nuteisti j kalėjimą 
ilgiems terminams. Vien Svėrd- 
lovsko teismas pasmerkė tris 
mirti ir 45 kalėti.

Areštavo 102 piketinin- 
kus

Scranton ,Pa., kovo 20. — 
Scrantono policija areštavo 102 
piketininkus, kurie dežuravo 
prie kasyklų, laike autorizuoto 
angliakasių streiko.

Policijos šuo privertė 
prisipažinti

vagilį

Buchana, Mich., kovo 20.— 
Kuomet policija negalėjo nei 
žodžio išgauti iš vieno automo
bilių vagilio,, jiems į pagalbą 
atėjo šilo. Pauostęs kaltinamą
jį, buvo besirengęs ant jo šok
ti, bet vagis, persigandęs, tuo
jau ėmė kalbėti.

Remarąue apleidžia Vo
kietiją

Berlynas, Vokietija, kovo 20. 
—Erich Maria Remarque, au- r 
torius “Vakarų fronte nieko 
nauja” nutarė amžinai apleisti 
Vokietiją ir apsigyventi Olan
dijoje. / •

4

VELYKOMSVisby, Švedija, kovo 19. — 
Švedijos žvejai rado paslėptą 
po akmeniu, didelę dėžę aukso 
ir perlų, užsilikusią dar nuo vi
kingų laikų. Visby yra sostinė 
Baltijos juros salos Gothl'ando.

Amerikos pajamos su• M • mažėjo

Vokietijoje švenčia Goe- 
. the’s jubiliejų .

r.... . .. . ......... 'J
Weimar, Vokietija, kovo 20. 

—Weimare, didžiojo Vokietijos 
poeto Johann Wofgang von 
Cj,oethe gimtinėj, gyventojai iš
kilmingai paminėjo jo mirties 
100 metų sukaktuves.

, ........ .—
Vieną .Ąustnja, kovo 20. — 

Vienas auątras patyrė ,kad sa- 
vo kūdikio OŽ kojų neapsimoka 
nešti. Policininkas Jj už tai

Pasveikinti savuosius LietuvojeORHS,

Valpąraiso, Chi|i, kovo 20.-< 
Chili valdžia. nutarė pmikinti 
aukso pagrindą savo valiutai.

Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 
telegrama per

INI Amu 0 EH ©S
1739 So. Halsted St

Ofisas atdaras nuo 8 iki 8.
šventadieniais nuo 9 iki 1 vąlnešti. Polįcipinkas Jj už tai 

areštavo. į- buvo skaudžiai pir 
niginiai nubaustas.

t■ ■

.... A-

Chicagai ir ap’elinkei Tedera 
Ils oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus oras; galimas 
sniegas ar lietus; Šiaurvakary 
vėjai.
‘ Vakar temperatūra buvo 25-
38. '

Saulė teka 5:53; leidžiasi 6 > 
02

Praleidžia $12,450, norė
dami sutaupyti $8,500

' Washington, D .C., kovo 20. 
—Ąmerikos kongresas praleido 
$12,450 norėdamas panaikinti 
biurą, kuris rūpinosi Navajo gi
minės indėnų reikalais. Metinęs 
išlaidos buirui lėšavo $8,500.

Calimesa, Gal., kovo 20. — 
Transportinis orlaivis, įsimai
šęs j unkštos jėgos elektros 
dratus, užsidegė ir nupuolęs 
tarp uolų, sudužo, žuvo šeši 
asmenys. Tik vienai išliko 
gyvas, bet sunkiai sužeistas.

VVashington, D. C., kovo 20. 
—Šių fiskalių metų- pirmi aš- 
tuoni mėnesys parodė, kad val
džios pajamos nupuolė $549r 
68(5,000, Įplaukų buvo $1,003, 
690,074
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Cleveland, 0.
,S’Lzl. 1 I kuopos reikalai.

Kadangi “Naujienų’-’ jau ke
liuose numeriuose buvo rašyta 
apie SLA. 1 I kuopos finansinę 
betvarkę ir buvo minima, kad 
yra trukumas ant keletos 
šimtų dol. ir kadangi “Nau
jienų” num. 63 iš kovo 15 d. 
koks tai Vienuolis surandi! 
jau net tuksiančius, tad lai 
hhna leista ir man porų žod
žiu tarti. Žinoma, aš čia visai 
neginsiu savęs, bet tarsiu vie-Į 
na kitą žodi, kaip dalykai bu-' 
vo ir yra. Turiu pasakyti, kad 
trejetas melų atgal aš pame
čiau surinktų SLA. pinigų ir 
negalėjau greitu laiku atsilei
sti. Bet 1931 metais aš band
žiau savo padarytus trukumus 
ir klaidas ištaisyti, taip kad 
dalykai nebūtų sukėlę jokio 
triukšmo.

Dabar kalbėsiu lik trumpai: 
išrinkus komisiją peržiūrėji
mui knygų, iš manęs buvo pa
reikalauta, kad atiduočiau vi
sas knygas ir visą kuopos ar- 
chivą minėtai komisijai ne vė
liau sausio 10 d. Minimą rei
kalavimą gavau sausio 1 1 d. 
Siųsta buvo registruotu laiš
ku. Aš gi visų knygų pas save 
neturėjau, nes buvau išsiuntęs 
i Centrą sulyginimui su.Cent- 
ro knygomis. Likusias knygas 
pridaviau naujam SLA. 1 1 kp. 
sekyetoriui, o knygas iš Cent
ro taipgi gavo sekretorius. 
Kaip komisija tas knygas vo
kavo ir kada, aš nieko neži
nau, nes man nebuvo praneš
ta, nors aš visuose komisijos 
posėdžiuose turėjau imti da- 
lyvumą. Komisija užbaigus 
darbą prisiunčia man laišką, 
kad suradusi trukumą ant 
$816.80, ir kviečia mane pasi
aiškinti. ką aš manau daryti. 
Aš gi parašiau jiems ;laišką, 
kad kuomet knygos buvo per
žiūrimos, jus manęs nekvietė- 
le ir aš nežinau kiek iš tik
rųjų yra trukumas. (Argi, iš 
tiesų, p.. Banionis nežino 
koks yra trukumas? Jei taip, 
lai pas jį buvo netvarka ne 
tik finansuose, bet ir knygose.

Red.). Dalykas jau buvo 
perduotas kaucijos kompani
jai ir aš nėjau pas komisiją 
-aiškintis, ka aš manau darvli. v • •
Komisija surado, kad už 1931 
metus pasiųsta į Centrą tik 
83.170.15. Iš tikrųjų už 1931 
imtus yra pasiusta $3,633.16. 
Skirtumas yra ant 163 dol. ir 
1 cento. Tai liek pinigų yra 
(langiaus pasiųsta, negu komi
sija tvirtina. Aš nežinau, ką 
mano komisija taip daryda
ma, kuomet ant ranku vra v * 
kvitus už siųstus pinigus ir 
kuomet komisija turi pas sa
ve gautas iš Centro blankas 
su nariu mokestimis, kaip jos 
buvo siunčiamos.. Dalykas no
rima kuodaugiausiai išpusti, 
nors buvo galima dalykus iš
taisyti, nekeliant jokio triukš
mo. Bet, mat. politika, ir dū
liai los nelemtos politikos tas 
triukšmas yra keliamas, nes 
jis yra reikalingas pigios rū
šies politikieriams. Mat, da
bar eina SLA. Pildomosios 
Tarybos rinkimai, tad reikia 
kuodaugiausiai gauti savo pa
sekėjų balsavimuose už Centro 
viršininkus. Dalykas nors nėra 
galutinai pataisytas, bet jau 
yra baigiama taisyti ir pi
giems politikieriams nėra rei
kalo lermo kelti ir persistaly- 
ti save “nuskriaustais.” Persi- 
statyti save ‘nuskriaustais” tai 
vien tik dėlto, kad vra reika
las. Nesakau nieko apie tuos, 
kurie dalykų nežino ir mano, 
kad jie yra suspenduoti ai 
tani panašiai, nes nė vienas 
nenorėtų kęsti už kito klaidas, 
bet tokie žmonės, kurie žino 
dalykus, o . laikraščiuose rašo 
ką kita. Tai vis dėl los politi
kos. Jeigu bus reikalo, kitą 
karią parašysiu daugiau.

—V. /*. Ranionis, 
buvęs SLA, 11 kp. seki.

Toronto, Kanada
Tai bent “be&aliikumas”

Tūlas S. V. “Vilnies” kovo 7 
d. laidoj džiugaiija, kad social- 
fašistai palindo po kitu. Gar
maus skvcrnU. Tą jums taip 
labai mylimą sbciiilfašistų 
vardą atiduodu kaipo nuosa
vybę S. V. ir jo Viemninčianis, 
nūs jis jums yrd arlibiesnis; 
K. L. Kultūros d-ja panašiais 
vardais nes i puoši a.

S. V. savo “kūriniui” uždėjo 
antgalvį: “Socialfašistai su sa
vo demokratija palindo kuni
gui po skvernu.” Aš norėčiau 
paklausti S. V. ir jo pasekėjų, 
kaip jie senai išlindo iš po 
kunigo italijoho skverno? Per 
keletą praėjusių melų visi pa
žangesni Toronto lietuviai 
naudojosi daugiausia italijonų 
bažnytine sale ir už parengi
mus mokėdavo italijonų kuni
gui. Parengimuose “lavorš- 
čiai” stengdavosi paimt viršų, 
nes jų “daug” organizacijų ir 
kiekviena norėdavo pasirody
ti su savo parengimais, iš ko 
kunigui buvo nemažas pelitas. 
Gal ir šiandien jus dolerius 
tam kunigui būtumėt mokėję, 
jei ne jūsų pačių kunigui prie
šingi perstatymai ir davatkų 
skundai nebūtų los salės jums 
uždarę.

Jeigu spręsti suiig S. V. pro
tavimu, tai išeina, kad jei ku
ri nors organizacija rengia 
vakarus bažnytinėj Salėje, tai 
atsiduria po kunigo skvernu. 
Labai aš apgailestauju S. V., 
kad tamsta su savo vienmin
čiais taip ilgai išbuvai po ku
nigo skvernu ir (ik dėka tam 
pačiam kunigui, dabar jautie
si kunigu nusikratęs. Jeigu 
S. V. priskaitai save prie. *‘ap- 
.sitrynusių” žmonių, lai turė
tum suprasti, kad laisvam nuo 
tikybiškų burtų žmogui nėra 
jokio skirtumo, ar lietuvis, ar 
italijonas, ar kokios nors kitos 
tautos kunigas.

S. V., norėdamas įgnybti 
rengėjams, rašo: “Praėjusį 
šeštadienį socialisteliai turėjo 
šiokį-tokį baliuką, šitam (gal 
būt šitame? V. B.) baliuje 
dalyvavo visi extra (gal būt 
ekstra? V. R.) jaunuoliai so- 
cialistėliai, davatkos, špitol- 
ninkai ir dusių ganytojas Gar
mus.”

Reiškia, visi įdomavusi mu
sų parengimu ir prisirinko 
pilnutėlė salė, nes toront ie
čiai gerai žino, kad ši organi
zacija savo veiklumu ir pasi
šventimu davė jau ne vieną 
gražų parengimą. Tat visi atsi
lankiusieji tuo yra pilnai pa
tenkinti ir teiraujasi, kada vėl 
bus “Kultūros” d r-jos paren
gimas.

Jeigu Tamsta S. V. neturi 
rimtesnių argumentų pakenki
mui minėtam parengimui ir 
bendrai visai organizacijai, tai 
geriau tokių nesąmonių nera- 
šinėk, nes tokiu savo kerštavi
mu musų veikimui nepakenk
si; antra, savo išvadžiojimais 
parodai silpnumą, neatskirda- 
mas juodo nuo balto.

S. V. veplioja, buk tai: “už
baigiant šito Maliauš progra
mą atsistojo scen'oje “duka li
ną” asaba, Garmus pareikš
damas, buk tai ko trūksta prie 
užbaigimo programo.” Aš 
čionai visko nekartosiu, tik 
priminsiu, kad kitą kartą S. 
V. eidamas į parengimus užsi- 
detum akinius ir gerai ausis 
išsivalytum. Kun. Garmus vi
sai nebuvo scenoje; jis atsilie
pė iš publikos, primindaibas, 
kad užbaigiant lietuviškus, į>a- 

. rengimus reikia sugiedoti Lie
tuvos himnas. ‘Tuomet išėjo 
j sceUą vakaro vedėjas ir pra
nešė, kad šio vakaro rengėjai 
hera kokia tautiška organiza
cija, kad himnas su panašiais 
parengimais nesiriša ir kad 
choras nėra prisirengęs himno 
giedojimui.

Ml

, [Acme-P. £4 A. Photo J & ?.

Clihtdh, ta. — J. H. ^Hsscn, City National banko kasieridš, 
stovi prie pinikų dėžės, iš kurios plėšikai pasišlavė $106,000. 

Vėliau plėšikai tapo suimti ir pinigai atgauti.

Kokiais sumetimais kun. Gal
inus bereiškė pageidavinią gie
doti liiihhą, slinku tikrai pa
sakyti. Aš nuo savęs dabau 
dvi išvadas: pirma, kad kaip 
kuHb asmenys ir hėt Oi’^ahiža- 
cijds hį hiihlVą valkioja foeh, 
kur jis visai netihka; antra, 
kūli. 'Garmus, norėdamas suži\ 
hol musų organizacijos nusis
tatymą link himno (jam at
rodo, kad musų organ. per
daug bolševikiška) pasiskubi
no su pasiūlymu. Publika gal 
palaikydama kun. Garmaus 
pasiūlymą ar žingeidumo (lė
liai savo vietose sėdėjo. Ren
gėjai, nurodami patenkinti at
silankiusius, sugiedoję Lietu
vos himną.

Kitas S. V. tvirtinimas, kad 
po giedojimo himno \"ėl “du- 
kauna” asaba atsistojo ir kal

bėjo, visdi h'ėtėišingUS^ Jokš' 
“dukauna” ASžiba, kaip S. V. 
midi, nektlibejo. Ciū pasirodo, 
kad S. V. tiiip m'eliiodamnš 
duodi Suprast, kad tame pa
rengime nesi būvęs ir pasiten
kinai kitų nėteisihgū nupašd- 
kojimu.

PageidautiiU, kad S. V. daž
niau atsilankytum į musų pa- 
rengimus ir parašytum kritiką 
to parengimo rimtoj formoj. 
Panašus aprašymas musų pa
rengimo duoda suprast, kad 
Ue lik S. V., bet ir kiti, kurie 
rašinėja “Laisvėj” ir “Vilnyj” 
žinutes iš Toronto, nesilaiko 
mažiausios teisybės. Kiekvie
noj jų korespondencijoj aiš
kiai pamatui jų asmeninius 
kerštus, ir išlietą pagiežą prie
šingų pažiūrų asmenims.

Pabaigoj: savo koresponden-

čia
jūsų paragavimas pažins

Paragauti Bowman’s Pieno yra neabejo
tinai įsitikinti, kad jis yra nepalygina-tinai įsitikinti, kad 
inai geresnio skonio. Pacidainas_ tiktai iš 
geriausių melžiami)
Pienas jau pačioj pradžioj yra' extra ge
ras. Ir extra priežiūra ant kiekvieno žin
gsnio užtikrina, kati tas gerumas niekad 
nebūna pražudomas.

Tik kelioms dienoms pereikite prie 
Bowman's Pieno. Padarykite kiekvieną 
banhymą — dėl riebumo,, dėl šviežumo 
ir dėl skonio. Tikrai jis jus užganėdins, 
kaip jis užganėdina jūsų kaimynus ir 
draugus. Ar neužsisakytumėt bonką šian
dien ? >•

Patelefonuokite artimiausiai jūsų na
mams Bovvman išvežįojimo stočiai. Arba 
užsisakykite iš mandagaus pienininko, 
kuris praeina pro šalį jūsų namo.

TELEFONAS:
Superior 6800

karvių. Bowman's

BOKMAN
DAIR.Y COMPANY

M I LK
geresnio SKONIO PIENA.S

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra į
LIETUVIŲ • . 1 .

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazi! — S. Paulo, Rua da Mooca, 424 -
Mcliiič prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai ?
’-V r •

GARSINKITES “NAUJIENOSE

ei jos S. V. šų didėle baline pa- zacijos siekius, kaipo pažan- 
žymi, kad 'Toronto socialistu-
kai sušiblokavd su špitolnin- nei manyt apie susiblokavimą 
kilis. Jie Dori suvaryti visus 
“susipratusius” darbininkus į|škia susi bloką vilną ir tai, kad 
ožio ragą. Kas link s'ušibloka- “Kuturos 
viind, lai aš jau pirmini! minė
jau, kad išnuomavimas salės pavienių asmenų, kaip kad da- 
nereiškia susiblokavimą. Ir tu- ro musų “lavorščiai”. 
rint minty kultūrinės organi-

gios organizacijos, negalima

arba bendrą, veikimą. Norel

draugija nešmeižia 
priešingų jai organizacijų nei

r Don’t 1 
neglect 
. Colds J

Vienas Rengėjų.

Greitai Sdiiiioinekile Inkstų Ar Pūslės 
Nereguliarumais,

jEIGU jus vargina pūsles, nereguliarumai, 
kurtus strėriij skatidėiimis ir jautimasis 

riūvargušai, nervišku, prislėgtu, paeiną deki 
pakrikusių inkstų ar pilstės nereguliarumų, 
nevilkinkit.
, VAųčVdjal Visur atsideda ant Doan's 
Pilis. Giriamos per daugiau kaip 50 metų. 
Rekdihėndiidjamos visoje šalyje.

A Diuretic 
for 

the Kidneys

Salėtai krutinėję ar gerklėje rali 
pasidaryti rimtus. PalenrvinkU 
juos i 5 minutes su "Musterole”.

“counter-irrUant” I Uždedamas 
karta | vąlundo, jis turi sutelkti 
pagelbij. Milionų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

Viši, kaš kpvoja prieš juodų fašizmų
SKAITO

- . PLATINA IR
REMIA

Kovą
Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.

Kaina melams 2 dol., pusei melų 1 dol.
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

AMERICAN BOSCH
Jlatest model. E* A T\|SUPER-HETERODYNE

COMPLETE
WITH TUBES

ancL

MODEL 31-H 
į , SUPER-HETERODYNE 

Other models from 
$43-5° to $139-50 
complete with tubes.

Ar galės atsirasti toks 
žmogus, kuris galėtų 

1 • • •

sakyti, kad dabar pas 
Budrikę nėra dviguba 

Vfertė Bosch Radio

HOOVER Elektrikinis Dulkių
Valytojas vertės ....................

DYKAI su kiekvienu BOSCH
RADIO .......... ....................

arba didelė nuolaida už jūsų senų radio.
Krautuvė. Atdara Kiekvieną Vakarą 

ir Nedėlioję iki 6 v(d. vakaro.

H 13 ES OI

3417-21 South Halsted Street
Tel, Boulevard 8167 ir 4/05

Iš štotieš WCFL, 970 kilocycles, lietuvių programai kas 

nedeldicnį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

Iš stoties WilFC, 1120 kilocycles, lietuvių radio progra- 
a ■ -

ū- ;mni kas ketvergų nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

LISTERINE
re/ieves

SORE THROAT
Listerinc beveik momci.uliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais Šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos jį su- 
skaudina. Ir Listerinc yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 % žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie,# Luri^ plauna 
gerklę su Listcrine piktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir 14, lengvesnius 
už tuos, kurie nesiptovė. 
Lambcrt ,Pharmacai Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

BEAUTY
CONTEST

Evcfy time eyes glance your way, 
you’rc in a Bcauty Contcst. If you vvant 
pcąplc to think, “How charming shc 
iooksl"—tum Yo Camay, the Soap of 
Bcautiful \Vomcn. It is so dclicatc, so 
bland, that your skin will become as 
fresh and soft as May-blossoms! And 
you’11 vvin cach daily Bcauty Contcst!

CAMAY
The Soap of Beautiful Wom©n

PROBAK-
suteikia

barzda skutyklos
■MHMMi k ori for t ū

skutimos
namie
i PROBAK BlADFI

(o
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Pirmadienis, kovo 21, 1932
—" ■■ - —r •————————■«

'paaiškinus supratau, kad tai 
nebuvo oldaperiai, bot geri Ba- 
chuno darbininkai, kurie išplėšė, 
nusidėvėjusias ir vieton jų su
dėjo naujas gražias grindis, iš- 
nialevojo sienas ir lubas, žodžiu 
sakant, padarė reikalinga bučėr- 
nei operaciją.

Dabar bučernė, tiek iš lauko, 
tiek iš vidaus, atrodo labai pui
kiai, ir kostumeriam bus daug 
maloniau jon užėjus ką norint 
iš mėsos r.r groserių nusipirkti.

Boto, Jonas Eachunas, Petro 
brolis, minėtu, cučornės adresu 
užlaiko aaip ir express biznį, iš
važinio visokias rūšies kurą 
(anglis, malkas) ir daro kito- 

Jis yra dar 
i jaunas, neženotas vyras, bet jau!

Keistučio Kliubo narys, valandą ryto, 
<lelto kliubiečiai privalėtų savo atnaujino puolimą T. Alekšan- 

taip sakyti? Iš jūsų i.išto atio- linrj paremti bizny. Kam reikia, Įdravičiauš. valgyklos, kuri ran- 
! Si adresu 8456 South Halsted 
street.

Nežinomi, vyrai atvažiavo 
ties aptieka, kuri yra prie 35 ir 
Halsted gatvių, Fordo karu ir 
sustojo. Vienas vyrų išlipo iš 
mašinos, priėjo prie Aleksand- 

valgyklos, plaktuku 
l ;,o jc< luiguj ir pasileido 

ėgli linkui sustojusio karo.
Policininkas, pastebėjęs dau

žymą langų, ■ leidosi bomelį vy
tis ir šovė į jį. Bet piktadaris 
pasiekė automobilį, kuris jo 
laukė. Piktadaris prie automo
bilio suklupo. Atrodė, kad jis 
butų pašautas. Bet spėjo įką
rą įvirsti. Automobilis nuva
žiavo savais keliais, nes poli
cininkas neturėjo mašinos ir 
negalėjo vytis.

šis keršto žygis T. Aleksand
ravičiaus valgyklai yra jau ket
virtas penkių mėnesių laiku. 
Matyt, kad Aleksandravičiaus

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Cicero

Esu priverstas tarti keletą

iais, kurie gražiu bildu stengiasi 
patys šiek tiek užsidirbti.

Taigi šioj apiolinkej gyvenan
tys, kurio neturite “Naujienų” 
ir norėtumėt jas gauti per iš
nešiotojus, paskambykit Eva- 
nauskams— Lafayette 0964, 
Taigi moterys ir merginos, ku
rios norite pasigražinti - 
jaunyti, dėl susitarimo
mirakite to paties telefono nu- 

, įnorio.

atsi- 
nepa-

NAUJIENOS, Chicago, III

praėju- 
“Naujienosc” 

iš mu- 
politi-

.. ........ . ..... ... ............ .. .
priešai nori išbombarduoti jį iš 
biznio. O nori, kaip žmones 
kalba, išvaryti jį iš biznio todėl, 
kad buk Aleksandravičiaus vai* 
gykloj valgiai pardavinėjami pi
giau, nei kitose vietose.

Pirmą kartą mėgino valgyk
lą padegti. Bet ugnis buvo lai
ku pastebėta ir užgesinta. Vė
liau bomba tapo padėta ir sprog

dama išmušė, langus'ir duris. 
Trečią kartą patį Aleksandravi
čių du vyrai sumušė. O šį ket
virtą karią vėl išmušė valgyk
los langus.—Senas Petras.

nė vieno tarakono sriuboje ne
radau.

-~O, niekados tamsta neraai 1 
Mes juos visus išrenkime iš 
sriubos virtuvėje!

Valgykloje■ ■ ! * Gerai foką

Svečias pavalgęs sako tarnui: 
—Pas tamstą švaru, aš dar

> —Kai aš .su tavim, Onute, 
Lšoku, tai rodos, žemės po kojo-

3EEžodžių savo kaimynui kuris pa
sirašė vardu “Pilietis 
šio antradienio 
tilpusią korespondenciją
su miesto antrašte “Iš 
kos lauko”..

P-as Pilietis gana 
margina
bėgius. Tikrąjį kaltininką Pa'(RĮlls pervežimus, 
slepia, o vaizduoja didžiausiais 
priešais miesto valdininkus.

Ar ne sarmata, p. Pilieti,

keistai
16 gatvės gelžkelio

do, kad turėtumėt žinoti visą 
reikalą. Bet jį verčiate antraip. 
/Pati pradžia buvo gen graži, 
ir miestelio valdininkai ėjo su 
žmonėmis, ir butų buvęs reika
las varomas gerai. Bet karštuo
liai ir pats Pilietis šventai pa
tikėjo avantiūristu lietuviu, ku- 

o . ršo č.a v-cniinėsiu. ba .r 
nėra.n.nt visi jį žino. O pasė
koj galite džiaugtis.

Toliau p. Pilietis kalba apie 
sleitus. Esą, kuris nelaimės, 
tai vis lietuvį turėsime. Ir dar 
kaip: iš demokratų lietuvis 
gauna urėdą žemiau džianito- 
riaus. Tokios tai reprezentaci
jos galima tikėtis.

Oi, Pilieti, pagalvok ką kalbi 
N. Rašejas.

Brighton Park
Kas buvo, yra ir bus.

Vėl

senas

paskambykit— Lafayette 3223 
O kuriem arčiau, ateikite i bu- 
černę nusipirkit maisto, užsior- 
deriuosit kuro, ir čia gausit nu
sipirkti dienraštį “Naujienas”.

GH hut iš jaunuju vra Frigh-

Bridgeporta
Aleksandravičiaus valgykla 

atakuojama

Kovo 19 dieną, 'kaip 12:15 
piktadariai vėl

mis nejaučiu.
—Taip, visai tikiu, nes nuo

lat mini man ant kojų.
-—;I.I| I., ym.yyi --- -

Phone Hemloęk 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. tyafhtenaiv Avė. 

CHICAGO. ILL.

*

Dar ne taip seniai adresu 
2841 W. 40th str., kur iš pusės 
K. Berensas ir D. Sinjakas už
laiko minkštų gėrimų dirbtuvę 
vardu “Pigeon Bottling Works”, 
apie 8 vai. vakaro bomeliai at
plėšė dirbtuvės dūri? ir išyogė 
daug dėžių su gatavai padary
tu minkštu gėrimu, kitaip sa
kant, išvogė k vąšą ir lemonadą.

Nors vagys ir anksti tą darbą 
atliko, betgi jų niekas nepaste
bėjo. O kada duota žinia polici
jai, tai jau buvo pervėlu juos 
sugauti. Nežiūrint to, dirbtuvės 
savininkai žada teirautis, kad 
sužinojus kas tai padarė. Pa
sak jų, greičiausia bus artimų 
darbas, žinoma, suradus ne sun
ku butų įrodyti, kadangi ant 
pavogtų dėžių yra įspaustas 
viršminėtas firmos vardas.

Mr. ir Mrs. Berensai ir D. 
Sinjakas yra ištikimi Keistučio 
Kliubo nariai, o pastarasis (D. 
Sinjakas) turi ir garbės žiedą iš 
Draugystės Savitarpinės Pašal
pos North Sidėje. Kad ši žinutė 
ir biskį suvėlinta, betgi turi bū
ti žinoma 
Brighton P 
ne rožių žemė, 
pasigirti, 
barsčių-burokų 
metu daugelis Brighton partie
čių savo daržuose augina tos a 
rūšies daržoves.

—o—
Vieną dieną (kaip buvo šal

ta), eidamas pro kampą 40th ir [ 
Francisco gatvių, išgirdau di- I 
džiausi triukšmą-bildėsį Petro 
Bachuno bučernėj, 2859 W. I 
40th. str. Žinoma, tokiam atsi- Ę 
tikime nesiskubinau eiti vidun, 
kad kartais nepatekus į kokių 
oldaperių rankas, o pro apšalusį 
langą buvo sunku matyti kas 
viduj darosi. Visgi šiaip taip 
pradėjau įžiūrėti, kad keturi 
yyrai kirviais ir kitokiais įran
kiais skubina, daužo, lupa bu- 
černės grindis.

Na, manau sau, jau bučernės 
savininkas, p. Bachunas, įstum
tas kur nors užpakaliniam kam
bary ir prispirtas pasakė, kad 
pinigai yra paslėpti po bučernės 
grindimis, oldaperiai gi lupa 
grindis, kad suradus pinigus.

Ilgai netrukus, pastebėjau ir 
’ pati p. Bachuną linksmai besi
darbuojanti. O ir tie, kurį lupo 
grindis, taipgi buvo pažjstami. 
įėjus man vidun ir p. Bafchunui

«’atinto!ai tai broliai Evnnaus- 
kučiai (Jonas ir Kazys), gyve
nantys adresu 3959 Archer 
Avė. Jų pastangomis jau bus 
suverš penki metai kaip “Nau
jienas” daugeliui Brighton par- 
kiečių pristatoma tiesiai į na
mus. Nežiūrėdami kartais ir la
bai blogo oro jie dažniausia 
dar anksti prieš eisiant mokyk
lon išnešioja savo kostumeriams 
“Naujienas”

“Naujienas” platinti reiškia 
platinti apšvietę,, ir broliai Eva- 
nauskučiai tai daro, o jų vy
resnėj i sesutė Veronika, nors 
dar jauna (apie 18 metų), bet 
jau baigus mokytis plaukų tai
symo—’ Beauty Culture. Dabar 
ji tą pagražinimo darbą sėkmin
gai atlieka virš pažymėtu ad
resu, kur turi įsitaisius ir tam 
reikalingus įrankius. Manau, ge
rai ir tėvams turėti tokius vai-

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

i

ATSKAITA UŽBAIGUS PUSMETI SAUSIO 31 D.. 1932 M.

Uotu Mino ir hvojino Hr-įos No. I 
(KEISTUTO LOAN & BUILDING ASSOCIATION NO. 1) 

Įsteigta 1897 Metais - - - Inkorporuota 1901 Metais
PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

(Under State Government Supervision)
įplaukos Baigiant Pusmeti Sausio 31, 1932

(Receipts for 6 months ending January 31, 1932)
Pinigai banke ..............
Pinigai pas sekretorių . 
įnešimai ........... ; ............
Primokytos akcijos . .. 
Nuošimčiai ........... ..........
Premijos ......................
Įstojimai ............... ..
Pervedimai ......................
Bausmes ..........................
Nuoma ...............................
Paskolos atmokėtos: 

ant nejudinamo turto, 
ant akcijų .......... 

Nejudinamas turtas ... 
./ Priteisimai .. ..................

Taksai ............................
Apdraudos premijos ... 
Mokamos bilos ....... 
Priimamos bilos .........
Mokamos sąskaitos ... 
Priimamos sąskaitos ... 
Nepllųos paskolos ..... 
Sugrąžinimas spaudos . 

Viso Įplaukų .................
Išmokėjimai Baigiant Pusmetį Sausio 31,1932
(Disbursements for 6 months ending January 31, 1932)

Paskolos ant nuosavybių 
Paskolos ant akcijų .... 
Įnešimai ............................
Primokėtos akcijos .... 
Nuošimtis už jnešiinus . •. 
Nejudinamas turtas .... 
Apdraudos premijos .... 
Mokamos bilos ...............
Gaunamos bilos ...........
Mokamos sąskaitos .... 
Gaunamos sąskaitos .... 
Nuošimčiai už mokamas 

bilas .. ..........................
Nepilnos paskolos ...........
Abelnos išlaidos ........ 
Algos ............................... ..
Raštines išlaidos (spau

da, t.t.) ........................
Pinigai banke ....................
Pinigai pas sekretorių .. 
Raštines Išlaidos (Nejudi 

dinarno turto) .......
Viso Išlaidų ........................

■■
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ZALATORIS
STANEVICH

- I. A. -pupauskas 
S. F. MARTINKUS 
K. DEMERECKIS 
JOHN GAURAS 
< -./v J-

A. F. CZESNA’S BATHS
Turkiškos, Rusiškos Sulfurinės Vanos ir 
Elektros Treatmentai. švediški Mankštini- 

mai ir Elektros Masažas.
Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir tt. si* 
elektriniais prietaisais. Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai. Mineralinės 
Sulfurinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuomi galima išgel
bėti nuo visokių ligų. Kambariai dėl pergulėjimo.

Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8- iki 12 vai. nakties.

1657 West 45th Street
Kampas So. Paulina Street. Tel. BOULEVARD 4552

-

ANTON j.
STANLEY
THOS. S. JANULIS

< JOHN P.
MASKOLIŪNAS 
POLYANSKAS 

JOHN BYANSKAS
J. W. ZACHAREVIOIA, Notaras

j.
JOS.

EWALP

39.932.43 
500 00 

1 19.943 13 
186.050 00 
28,015.50 

1,348.09 
747.60 

12.25 
499.26 
290.00

117,350.00 
26,500.00 

261.93 
2,931.71 

590.95 
247.60 

8.500.00 
2,900.00 
3,418.12 

15.00 
11,000.00 

120.00
$501,173.47

126,300.00 
61,755.00 

127,084.91
101,400.00

14,322.28
4,845.57

172.55 
31,000.00 

2,700.00 
2,329.25 
2,089.87
5,853.35 
2,100.00 
1,256.88 
4,174.50

510.13
12,257.40 

700.00

321.78

Cnsh in bank
Cnsh in hands o f secretary 
InMalImcntR
Paid-up stock
Interest
Premlums
Adinission feoR
Transfer fees
Finos
Renta
Loans ropaid:- 

on real estate 
on stock pledged

Real Estate
Judgemėiits
Taxes
Insurance premlums
Bills payable
Bills Receivable
Accounts Payable 
Accounts ReCeivable 
Incomplete Loans 
Refund PHntlhir

Totai Recelpts

Tald> 
ęstatc

Loans on real estate
Loans on stock pledged
Installments on stock wlth- 

drawn
Paid-up stock
Interest on stock withdrawn
Real Estate
Insurance premlums advanced
Bills payable
Bills receivable
Accounts payable
Accounts receivable
Interest on bills payable
Incomplete Loans
Expenses general

4 ‘Balades
Statlonery, printing, et c.

Cash in bank
Casli in hands of secretary 
Office Ėspėnses (Real Estate)

i

Totai Disburgements$501,173.47
*

t Keistučio ‘ ‘ Spulka ’ ’ išmoka pinigus ant pareikalavimo nuo 
1897 metų. Aprūpina neapribotą saugumą po Valstijos priežiū 
ra. Aukščiaus-is atlyginimas dėl taupymo Akcijų skyriuose. 
Lengvas būdas įsigyti namą. Fondas senatvei.

Keistučio “Spulka” įvedė specialį taupymo skyrių vaikams.
Keistučio “Spulkos” Taupymo Skyriai susideda iš sekan

čių skyrių:— 
Skyrius 
Skyrius 
Skyrius 
Skyrius 
Skyrius 
įkyrius

f ^Skyrius
Skyrius

Keistučio
pirkimui arba statymui namų, su lengvais mėnesiniais atmokė* 
jimais.

Visais reikalais kreipkitės:
KEISTUČIO SPULKOS RAŠTINE 

840 West 33rd Street, Chicago, III.
Telefonas — Yards 2790 

VALANDOS:
Pirmadieniais, Antradieniais ir Penktadieniais puo 9 ryto 

iki 6 vai. vakaro. Trečiadieniais, Ketvirtadieniais ir Šeštadie
niais nuo 9 lyto iki 8:30 vakaro.
LIETUVIŲ SENIAUSIA. TVIRČIAUSIA IR DIDįlAUSlA SKOLI
NIMO IR BUDAVOJIMO DRAUGIJĄ SUVIENYTOSE VALSTIJOSE

Pavelytas Kapitalas $5,000,000.00

Paskolos ant nuosavybių 919,050.00
Paskolos ant akcijų ..
Ncdamokėt i n u oš i m ei a i
Įnešimai ‘nedamokėti ..

Loans on real estate 
Loans on stock pledged 
I'nterest u n paid 
Installments on stock 

paid į 
Real Estate 
Judgements 
Taxes Advanced 
Insurance Premiums ad

vanced
' Accounts receivable/ • 
Office building 
Furnitųre- & Fixtures 
Cash i n bank

un-

- 674.17

-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER

Įnešimai 547,307.66■■
. /

Contingent fund 
Profits (divided)

Įnešimai
Įnešimai

m.
m.
m.

m.
m.
m.
m.

permokėti .. 
nedamokėti ..

4,583.64
8.471.30

651.19

14,000.00
31,500.00
79,807.51

10,411.98
29,562.14

66,525.00
5,888.77

29,562.14

“M”, 
<<T>”

PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai' gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim^ krau
jo. odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

kas įvyksta musų- 
ark. Taigi, mat, čia 

kaip kiti myli 
bet tikriau sakant, 

nes vasaros!

VVISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

11,609.26
1,200.00

12,257.40
700.00 Eash in hands of. secretary

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

4 . I

HE

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514 16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St Louis Are. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

IN OUR OFFICE

HH

Nejudinamas turtas ..
Priteisimai ................
Taksai ........................
A pmokėtos apdraudos 

premijos . ...........
Priimamos sąskaitos ..
Namas ,. /........... .
Rakandai ir įtaisymai
Pinigai banke .........
Pinigai pas sekretorių
Viso Turto ........... $1,063,347.74. Totai Asscts

Primokėtos akcijos .. 
Nuošimčiai primokėti'.. 
Nepilnos paskolos .... 
Mokamos bilos .........
Mokamos sąskaitos .. 
Pinigų perviršis .... 
Nuošimčiai už mokamas 

bilas , į.......... .....
Atsargos fondas ...... 
Pelnas (išdalintas) ..
Viso Skolingumų , . $1,063,347.74 Totai Liabilitaes

334,350.00
1,318.99

11,000,00
1,500.00
2,389.46

200.00

Installments pajd in on 
stock

Installments in advance
Installments due and un- 

paid
Paid-up stock
Interest paid in advance
Incomplete Loans
Bills payable
Accounts payable
Cash over
Interest on bills payable

STRONGr

“A”, Akcija kainuoja 12*4c — išmokama apie į U 
“B”, Akcija kainuoja 25c. — išmokama apie į 6% 
“C”, Akcija kainuoja 50c. - 
“D”, Akcija kamuoja $100.

Akcija kainuoja 10c. -
Akcija kainuoja 15c. -
Akcija kainuoja 30c. - 
Akcija kainuoja 40c. - 
“Spulka” suteikia paskolas ant pirmo Morgičio

išmokama apie j 3V^
— moka 4%
išmokama apie į 15 

išmokama apie į 9^ 
išmokama apie į 5V& 
išmokama apie į 4^

4

■■



BIEDNO8 MASKVOS DAVATKOS
Kerti A. Kaioada

DRAKULA
Permission Doubiedav. Doran & Co

NAUJIENOS, UBIėSp, III 
.. | • I ■ .^.1. ....Į.Į ■    

BRAM STUKER

GRAFAS
NAUJIENOS

The Lithuanlan Daily New» 
**ublished Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co., inc.

T739 South Halsted Street 
Telephone Rooeevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS . _ ------- i . ------ — 

Subscriptiop Ratee:
|8.00 per year in Canada 
|7 00 per year outside of Chicago 
ėh.'Hi per year in Chica«rt>

Lntered a* Second Clas* Matter 
.4 a ne h 7tb 1914 ai the Poni Office 
>f Chicagu, 111 under the act of 
M a re h 3rd 1879

Pirmadienis, Kovo 21, 1932

Naujienom eina kasdien. tinkinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Hatated SU. Chicago, , 
IU Telefonu* Rooaevelt 8600.

ką’ veikėją, p. Birštoną, kuris 
dabar yra įstatą Komisijos na
rys, o prieš dvidešimt penke
rius metus buvo net SLA. pre
zidentas. Jisai amerikoniškai 
apsikrikštijo kąipo “Bierslein”, 
bet “runydąmas” į įvairias įs-’ 
taigas Susivienijime jisai vi
suomet vadinasi Birštonu. Ko
kiu budu šitas žmogus gali ne
šioti dvi pavardes, ir tauti
ninkai jam nieko nesako?

Aišku, kad politikierių triuk
šmas prieš Bagočių dėl jo pi
lietybės buvo grynas humbu- 
gas. Stebėtina, kad jie dar iki 
šiol to 
ja, bet

$8 004*00 Savo “Laisvėje” bimbininkai skundžiasi, kad sočia- 
į so j listai "dar kontroliuoja plačias mases Vokietijos dar- 

•7B bininkų”.
“Šiuose rinkimuose (Vokietijos prezidento rin

kimuose, — “N.” Red.)”, skaitome tame Maskvos 
davatkų organe, “socialfašistai sušilę darbavosi už 
ex-kaizerio berną Hindenburgą. Vokietijos Social
demokratų Partijos prezidentas Otto Wels ir kiti 
vadai masiniuose mitinguose ragino savo partijos 
narius ir kbelnai darbininkus balsuoti už Hinden
burgą. Jie šaukę rėkė, jog Hindenburgas esąs res
publikos gelbėtojas, jog jis esąs ‘atspara prieš ci
vilį karą’, buk jis taikiu budu iš vesiąs Vokietiją iš 
dabartinės blogos padėties į ‘gerovę’.

“Ir tam socialfašistų blofui, tai socialistų at
virai, bjauriai išdavystei patikėjo .plačios masės 
Vokietijos darbininkų, tos masės, kurios dar tebė
ra užnuodytos / socialfašistų demagogija. Tie dar
bininkai balsavo už Hindenburgą, nesuprasdami, 
kad jie balsuoja už skurdą ir badą, už algų kapoji
mą, už pusiau fašistinę diktatūrą, pridengtą plo
nyte demokratijos skraiste.”
Kiek čia melo šitame stalincų organo pasakojime! 

Visų-pirma, jeigu Hindenburgas yra “ex-kaizerio bėr- 
nas”, tai kodėl jo nerėmė monarchistiška nacionalistų 
partija, bet statė savo kandidatą pulk. Duesterbergą 
prieš Hindenburgą?

Jeigu Vokietijoje yra dabar “pusiau fašistiška dik
tatūra”, tai kokiu budu tenai gali legaliai gyvuoti ko
munistų partija, kuri stato savo kandidatus rinkimuo
se, veda agitaciją spaudoje ir masiniuose mitinguose? 

Ir ar netiesa, kad jeigu rinkimus butų laimėjęs ne 
respublikos šalininkų kandidatas Hindenburgas, bet fa
šistų vadas Hitleris, tai Vokietijoje butų kilęs civilis 
karas? Ar netiesa, kad komunistai butų buvę pirmuti
niai šaudomi, jeigu fašistų Hitleris butų pasigrobęs 
valdžią į savo rankas?

Socialdemokratai, eidami kartu su kitomis respub
likinėmis partijomis šiuose prezidento rinkimuose, iš
gelbėjo ne. tik respubliką, bet ir pačių komunistų lyderių 
galvas!

Akloms Maskvos davatkoms yra sarmata prisipa
žinti, kad tik dėka jų neapkenčiamų “socialfašistų” jų 
vienminčiai Vokietijoje dar šiandie gali skeryčiotis ir 
“revoliucioniškai” plepėti. Vokietijos darbininkų masės 
savo balsavimu parodė, kad kvaili komunistų plepalai 
jų nesuklaidino. v

Savo “Laisvėje” bimbininkai skundžiasi, kad sočia- • z/ i j i 1.

$7.00 
8.60 
1.76 
1.25 
.76

Uisi«akrmo kalnai
Chicagoje — paAtu: 

Metams ... .. ......... ........
Pusei metu ................ .. .....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam ......... .
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui ______   75c

Suvienytose .Valstijose, ne Chicagoj,
IMfcAtU

Metam* ...............
Pusei metu .........
Tnms mėnesiams 
Dviem mėnesiam* 
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur uAnieniunse 
(Atpiginta >

Metama .......................... $8.00
Pusei metu .................. 4.00
Trini* mėnesiam* ................. 2-60
Pinigu* reikta siusti oaiu« Money

1 Orderiu kartu «u uisakyrau

KOVA DeL TAKSŲ

Didelis žmonių pasipiktinimas sumanymu imti va
dinamus pardavimo mokesnius (sales tax) privertė 
Jungtinių Valstijų kongreso daugumą balsuoti už pa
didinimą mokesnių nuo stambiųjų pajamų. Konservą- 
tyvės spaudos korespondentai su nubudimu praneša, 
kad abiejų kapitalistinių partijų atstovai kongrese pa
sipriešino savo vadams ir nubalsavo, kad butų pakelti 
mokesniai turtuoliams. Nuo didesnių, kaip $8,000, me
tinių pajamų atstovų rūmas nutarė 121 balsu prieš 81 
imti 7% mokesnių, (vietoje dabartinių 5%); o nuo pa
jamų virš $100,000 per metus tapo nutarta 153 balsais 
prieš 87 imti iki 65% mokesnių (vietoje dabartinio 
maksimumo 20%).

Šitoks kongreso daugumos nusistatymas yra ir 
teisingesnis ir sveikesnis bizniui. Taksas'privalo mokė
ti tie, kurie gali, o ne tie, kurie neturi iš ko žmoniškai 
gyventi. Taksos nuo pajamų negali būt suverstos var
totojams, todėl neapsunkina pramonės ir prekybos. Ka
pitalistinė spauda dejuoja, kad kongresas norjs atgai
vinti karo laikų^mokesnius turtingiemsiems. Bet ar ka
ras buvo svarbesnis reikalas, negu kad šiandie yra nor
malės ekonominės padėties atgaivinimas?

“Naujienos” -atkartotinai gvildeno tą taksų klausi
mą, ir mums yra malonu pažymėti, kad musų išreikšta 
nuomonė ima viršų pačiame Jungtinių Valstijų kongre
se. Bet kova dėl taksų dar anaiptol nepasibaigė. Jeigu 
žmonės atidžiai neseks, ką jų išrinktieji atstovai kon
grese daro, tai šie, galų gale, vėl persimes į atžagarei
vių pusę ir užgirs tuos sumanymus, kuriuos jiems pa
kiš republikonų ir demokratų lyderiai.

FAŠISTIŠKAS DESPOTIZMAS LIETUVOJE SLA. Reikalai

humbugo nesisarmati- 
drįsta jį minėti.

— Rytinis.
ar negalėtų sandarie-

už ką. buvo
Beje, 

čiai paaiškinti, 
pašalintas iš Sandaros sekre
toriaus ir administratoriaus 
vietos p. Čekanauskas, kuris 
dabar vadinasi Mr. Walter 
Chase? —R.

DANTYS IR
SVEIKATA

Ražo Df. C. Kasputis.

Maistas ir pantys.

tik už 
žaizda

ligoni-

garsiai linksmai

šiau- 
bure- 
kuric

Kauno karo komendantas nubaudė J. Sabaliauską, 
socialdemokratų jaunuomenės sąjungos pirmininką, 500 
litij arba vienu mėnesiu kalėjimo “už kurstymą vienos 
dalies gyventojų prieš kitą ir už valdžios autoriteto 
žeminimą”.

Šitokiomis bausmėmis Lietuvos fašistiška vyriau
sybė šiandie nuolatos persekioja savo priešus. Karo ko
mendantas savo nuožiūra skiria bausmes, be jokio tar
dymo arba teismo sprendimo. Lygiai tokiu pat budu 
kitąsyk Lietuvos žmones bausdavo caro gubernatoriai 
ir policijos viršininkai. Karo komendantai turi galią ne 
tik skirti pinigines pabaudas, bet ir bausti asmenis ka
lėjimu ir ištrėmimu; jie gali savo auką išgabenti iš jos 
gyvenamos vietos ir priversti ją gyventi kitur.

Kad šis komendantų sauvaliavimas galėtų būti 
praktikuojamas, tai valdžia laiko visą kraštą karo sto
vyje. Karo su kuo? Nė su viena svetima šalim Lietuva 
nekariauja ir nesirengia kariauti; seniai jau yra at
šaukta karo padėtis net su Lenkija. Bet Lietuvos žmo
nėms yra uždėtas karo stovio jungas — tartum, jie visi 
gyventų karo apimtoje šalyje.

Tas karo stovis reiškia valdžios karą prieš žmones. 
Dabartinė tautininkų (tiesą pasakius, tautos priešų) 
valdžia elgiasi su žmonėmis, kaip svetimi okupantai, 
kurie tiki tik savo ginkluota jėga.

Dar apie tą seną tau*l 
tininkų humbugą

i šiandie tautininkai ir san- 
dariečiai ima. j^aukas iš As-

Astramsko “istorijoje” apra
šoma, kaip prieš 21 metus 
tautininką politikieriai surado, 
kad F. J. Bagočius negalįs bū
ti SLA. prezidentu, kadangi 
jisai buvo pakeitęs savo vardą, 
imdamas Jungt. Valstijų pi
lietybės popieras. Tareila, Že- 
manlauskas ir kiti tautininkai 
tuomet kėlė baisiausią lermą 
prieš Bagočių, šaukdami, kad 
jisai “neteisėtai įsiskverbė” į 
prezidento vietą. Tas triukš
mas ir tautininką sabotažas 
Bagoeiui taip įkyrėjo, kad ji
sai, tuomet dėl šventos ramy
bės ir organizacijos labo iš 
savo vietos rezignavo.
-----į-........-........   ' n,,.,, r ... ;>N'|.......Žm

traiųąko “istorijos” ir sakų, 
kad Bagočius jau sykį buvę 
SLAk prezidentu, bet pasirodę

pilietis savo vardu.
Bet kaip šiandie gali kandi

datuoti į Pildomą Tarybą fa
šistų remiamas V. M. Čeka
nauskas, kuris pilietines po
pieras turi išsiėmęs irgi ne sa
vo vardu? šis kandidatas, ma
tyt, norėjo pasirodyti “tikru 
amerikonu” ir savo lietuvišką 
pavardę Čekanauskas pakeitė 
į “Chase”. Ant pilietinių popic- 
rų jisai vadinasi “Waller 
Chase” bet ant rinkimų ba-

(Tąsa)
“žinoma, greičiausiai 

savaitės; ilgiau — jeigu 
neužgys.

Musų atsilankymas
nėję užtruko ilgiau negu spėjo
me ir saulė jau buvo bepra- 
nykstanti, kuomet mes išėjome 
į gatvę. Van Helsingas pama
tęs kaip jau buvo tamsu, tarė:

“Mums nėra ko skubėtis. Da
bar jau vėliau negu maniau. 
Eikim kur nors sustokime pa
valgyti ir tuomet vėl grįšime 
prie darbo.”

Vakarieniavome Jono 
dinio Bakūžėje kartu su 
liu dviratininkų ir kitų,

triukšmavo. 
Dešimtą valandą išėjome iš 
valgyklos. Tuomet buvo labai 
tamsu ir išmėtyti gatvės žibu
riai tamsumą daro dar gilesnę, 
išėjus mums iš kiekvieno jų pa
mažu temstančios šviesos rato, 
profesorius, matyli, jau buvo 
susipažinęs su keliu, nes ėjo 
visai neabejodamas; o aš, tie
są pasakius, tikrai nežinojau 
kur ir kokioj apylinkėj buvau. 
Beeinant toliau, praeivių skai
čius nuolat mažėjo ir mažėjo 
ir kiek vėliau mes gerokai nu
stebome pamatę naktinį raito
sios policijos patrolį, kuris di- 
žųravo priemiesčius. Netrukus 
pasiekėme kapinyno sieną ir 
skubiai per ją perlipome. Gana 
ilgai užtrukome, nes kapinyne 
buvo labai 'tamsų ir vieta visai 
mums svetima — iki suradome 
Vestenrų šeimynos koplyčią. 
Profesorius ištraukė raktą, ati
darė girgždančias duris, ir atsi
traukęs, mandagiai, lyg užsi
miršęs, pamojo man eiti pir
myn. Jo judesyje ir mandagu
me pamačiau geroką dožą iro
nijos. Duoti man pirmenybę su
sidurti su tokiu šmėklišku dar
bu! '

Van Helsingas ėjo tučtuojau 
užpakalyje manęs, pirmiausiai 
persitikrinęs, kad durų spyna 
neužsirakintų, nes tokiame at
vejyje, meą tikrai būtume ne
labai maloniame padėjime. Pa
graibęs savo krepšyje, išėmė 
dėžutę degtukų, trumpą žvakės 
galą ir pradėjo ją degti. Die
nos laiku, ir kuemet dar gėlės 
ir vainikai ant grabo atrodė 
šviežios ir nenuVytusios, koply
tėlė atrodė užtektinai niūri ir 
bauginanti;
Įetos dienų, kuomet gėlės kabė
jo sauso?, numirusios, jų balti 
žiedai pradėjo juoduoti ir žali 
lapai virsti į rusvus; kuomet 
vabalai ir vorai vėl užvaldė vi
sų? kampui ir ląlko nudėvėti 
akmenys, dulkėmis apneštos 
grindys, aprūdiję, drėgni gelež
galiai, pajuodusios misinginės 
grabų rankenos, apnešti sidab
ro sluoksniai neaiškiai atmušė 
silpnus žvakes šviesos spindu
lius, įspūdis buvo daug biau- 
fesnis ir nejątikeshis, negu bu
vo kalįijna tikėtis. Visas vaizdas 
suteikė man nenuslopinamą įs
pūdį, kad gyvybė — gyvulio! 
gyvybė, nėra vienintelis daik
tas, kuris gali pasibaigti šiame 
pasaulyje.

Van Helsingas tuo tarpu sis- 
tematiįkai ėmėsi darbo. Laiky
damas žvakę tokioje pozicijoje, 
ka4 perskaityti karstų
pafašuk persitikrino tikrai su
radęs Lucijos karstą. Nuo žva
kės lašąs vašką? pUolė ant tų 
metalinių parašų ir -tuojau ant 
rusvo metalo užšalo į baltas 
dėmesį Vėliau profesorius dar 
kartą pasigraibė po krepšį ir 
išėmė šriubąsukį.

viršų. Apatinėje viršaus, švino 
sluoksniu apvilktoje dalyje, tik
rai šmėkliškai atsimušė žvakės 
šviesa ir negalėjau susivaldyti " 
nesudrebėjęs, nusipurtęs šal- 1 
čiu. Man to viso buvo perdaug. 
Mano nuomone, tai buvo tikrai 
šventvagiškas darbas, įžeidi
mas, atėmimas Lucijai ramumo 
paskutinėje, atilsio vietoje; bu
vau pagriebęs profesoriaus ran
ką, norėdamas jį sulaikyti, bet 
jis tik pastebėjo: “Tu persitik
rinsi”, ir vėl pradėjo grabalio
tis krepšyje. Išėmė mažą piuk- 
lelį. Smarkiu smūgi u ant grąž- . 
to koto padarė mažą tarpą švi
ne ir pro jį įkišo piuklelį. Kas 
valandėlę jo darbas man rodėsi 
vis baisesnis. Kodėl tuo laiku 
nepraradau sąmonę ar neišėjau 
iš proto, nežinau. Tikėjausi, kad 
iš karste padaryto plyšio pra
dės veržtis savaites laiko ap
gadinto Lucijos kūno dvokian
tis kvapas. Mes daktarai, 
rie turime atsiminti nuolat 
sjančius pavojus, turime 
prasti prie tokių dalykų,
aš pamažu pradėjau trauktis 
prie durų. Profesorius, tačiau, 
nesustojo nei valandėlei; piuk- 
lu piovč apie dvi pėdas į vieną 
karsto šoną, į kitą ir netru
kus išpiovė keturkampę atvarą. 
Išėmęs išpjautą didį ir prikišęs 
žvakę prie plyšio, ranka pamo
jo man pažiūrėti.

Prisiartinęs nusilenkiau. Gra
bas buvo tuščias.

1 f

(Bus daugiau)

Kiekviena motina pageidauja, 
kad jos vaikas butų sveikas, 
gražus ir stiprus. Apie tai mo
tina turi pradėti rūpintis jau 
iš anksto, t. y. kada jinai būna 
nėščia. Tuo aš noriu pabrėžti, 
kad jinai ypatingai tokiame lai
ke turi prižiūrėti savo dietą 
(maisto patvarkymas kūno rei
kalavimams). Kad vaikas turėtų 
gerus dantis, motina privalo da- 
pildyti savo dietą maistu, kuris 
savyją turi užtektinai kalkių ir 
kitų dantims reikalingų mine
ralų. Pirmiausiai prie tokio 
maisto priklauso pienas ir iš jo 
pagamintas sviestas, suris ir it. 
Antra, visokios daržovės, ypa
tingai lapuotos, vAisiai ir įkais
tas, turintis vitaminą D, kąip 
treskos aliejus (Cod liver oil). 
Apie vitaminus — žiūrėk perei
tą straipsnį. Saulės vonibs taip
gi žmogaus* kūne pagamina vi
taminą D. 

■< .

Vaikams reikia duoti užtekti
nai tokio maisto, kuris turi 
daug kalkių ir kuriame randa
si vitaminai D ir A. Vitaminas 
A padidina musų kūne viso
kioms ligoms atsparą ir tokiu 
budu apsaugoja mus nuo už
sikrėtimo jomis, taipgi apsau
goja nuo dantų puvimo. Vita
minas A randasi tokiame mais
te kaip: pienas, sviestas, suris, 
treskos aliejus, kiaušinių try
niai, špįnakas ir morkvos. Kad 
sveikai užlaikius dantų smege
nis, ^patingai, kad iš jų nebėg
tų kraujas, tai turime užtekti
nai vartoti maisto, kuriame 
randasi vitamino C. Tokie vak 
šiai, kaip apelsinai (orendžiai) 
ir citrinos (lemonai) turi savy
je daug vitamino C.

Kad turėti gerus dantis, vie
no maisto dar neužtenka. Mank
šta taipgi reikalinga. Todėl rei
kia kramtyti kietus valgius, 
kaip tai: žalius vaisius, daržo
ves ir kietą duoną, ypatingai 
plutą. Toks maistas dantims 
būna ne tik gera mankšta, bet 
jisai taipgi juos išvalo.

Nekurie gyvuliai tuo atžvil
giu yra sumanesni nei žmonės. 
Duokite šuniui du šmočiuku 
duonos — vieną minkštą, kitą 
kietą. Pamatysite, kad šuo be
veik visados griebs kietą. Jo 
instinktas tox reikalauja. Kodėl 
sunes mėgsta' graužti kaulus? 
Svarbiausiai, kąd dantis ir j,ų 
smegenis pamankštinti ir kar
tų juofc išvalyti.

Taigi, kad dantis .užlaikyti 
geroje sveikatoje, kasdien var
tokite atsakantį maistą. Geri, 
gražus, stiprus dantys labai rei
kalingi gerai sveikatai ir žmo
gaus grožiui.

Maisto įtąką sveikatai ir dąm 
Įtins yraf kibai platus ir painus 
klausimas. Viską apsakyti 
trumpamu ^trąįpsnyj negalima. 
Kas skaitytųjų turi klausimų 
ryšyj su dantimis bei burna, 
inelžiu"užklausti pęr “Naujie-. 
nas” ir aš mielai atsakysiu.. sukti'Šriubus ir pamažu pakele

ku-
grę- 
pri- 
bet

GAUTA "Kultūra” No. 2. 
Galima gauti Naujienose.

Naujas No. 22 “Kovos* 
mautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

“NAUJOJI BANGA” 
. Atėjo pirmas numeris, 
Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina tik 5 centai.

bet dabar, už ke-

Reikalaukite “N A l L 
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
♦enai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 

’»mo delei.

Ifi U JOJIMUS
i Dovtrrautif)

GERAS SOCIALISTŲ REKORDAS

LIETUVON

“Ką dabar darysi?” paklau- 
?iąu.

“Mėginsiu atidaryti karstą. 
Galų gale ir tu busi įtikintas.” 
Nieko’nelaukdamas pradėjo iš-.

Dėka to, kad Milwaukee’s meras socialistas Hoan 
turi puikų rekordą, kaipo miesto gaspadorius, tąi so
cialistų įtaka nuolatos kyla ne tik tahie mieste, bet ir 
visoje Wisconsino valstijoje. Tai parode pereito antra
dienio balsavimai, kuriuose socialistų kandidatas Mįl- 
waukee’je, Racine ir West Allis’e gavo daug daugiau 
balsų, negu kad jie gaudavo pirmiauš.

Pernai metais, kada pirmu kartu buvo išrinktas 
socialistas Racine miesto,meru, vienas “mandras” mu* 
sų tautininkas rašė savo partijos organe, jogei socia
listų kandidatas tenai laimėjęs tik “per nesusipratimą”. 
Bet pasirodo, kad šį kartą tąme mieste socialistai su
kirto savo oponentus penkiose ward’ose iš septynių.

Wisconsino socialistai įrodė ne žodžiais, ne turčiais 
pasigyrimais, bet praktiškų darbu,; kad jie yra k.ompe- 
tentiškėjui vesti valdžios reikalus, negu republikonai 
arba demokratai.

kananskas.
Arba imkime kitą “taųtiŠ

■■■— .. . .................... II. ■ I, „U, r».

Už ką balsuoti
SLA. Vakarų Veikėjų Komitetas ir taip pat Pittsburgbo, 

Brooklyno. Massachusetts ir Copnecttcut pažangieji S^A. vet-> 
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto kryželius taip, kaip 
nurodyta žėmiaus —• ties Betgočieus,. ęągipt Bakano, * Stungio 
ir Bronuto vardait. '

No. t 
Ant Pre

zidento
1 *

P. J. B 

S. Gegu 

J. J. B

................ i 1 .......
agočius, S. Boston, Mass........

žis. Mahanov Citv Pa. .........

................

.  .. ......................... ...

lachunas, Sodus, Mich.......... .

No. 2 
Ant Viee-

A. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y........
M. J. Vokietaitis, New Haven, Conn.
M. Mockevičius, Maltby, Pa. ........

r 
į , 4

No. 3
Ant Sek* 
tttoriani

* • ■ v* ■■ ■' . t /

P. Jurgeliutč, Nev York N. Y. ....

J. Miliauskas, McKees Rocks,' Pa. ....
V. MJ Čekanauskas. Hartford, Con#. įi

No. 4 
Ant Iždi

ninko

iC. P. Gugb. Chicago, III...................
J. Tareila, Wat«rBury, Conn. ........

P. Mažeika, Wiikes Barte, Pa...........

.4.x—•

. ■

No.
* Ant

Globto
Balsuok
už du

J. Jūa 
?. B4» 
<5- f. ( 
M. X< 
4 Mo<į

rę • - i.
Ikevičia, Hartford, Conn.........
mat, Pitųbprgb, Pa. ....... .......
Stungis, Chicago, III. ...............
Ragtaskas,! Plymouth, Pa........
įtuši So. Bdston, MaSs.............
rs, Hžrtfotd, Conn. i ............. .

...... 1 —f

-t-X—••
***** X*””

■ 1 ' /•

"■"—i.1’

No. 7 
Ant Dak- 
tr.-Kvot.

U 
pr. fe.' 

I>r? j.

J. Broąušas, Baltimųrt, Md. .
G. Klimai Philadcl|ihia, Pa.

S. Stąąesįov, Watcrbury, Ct.

■ .T!""......

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur •»

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL

Siunčiame Pinigui Pai
ru ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
it Saugiai.

Parduodame Laivakorte* 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED 8T. 

CHICAGO. ILL.
t

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 
8 valandai, ivencadieniafo nuo



Lietuviai Gydytojai

Sugavę kidnaperių gfeh

Permainos policijoj

■raboriai

Ne ta užkabino

Lietuvės AkušerėsGraboriai

JARUSH

Town of Lakė
Lachavich ir Sūnūs ir Vaikų Ligų

LIETUVIS GRABORIUS
Akių GydytojaiGraftas mokyklose

susirinkimas

Rez

Town of LakeUžmušė senį

John Kuchinskas

Lietuviai Gydytojai

kuris esti 
svaigimo, 
skaudama 

atsitaiso 
Prirengia

kitur
Avė

pačiam galinti grūmoti ftiiML 
dėl šio prisipažinimo.

IGN. J. ŽOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chica^oj

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

1327 So. 49tb Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46tb St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

OFISAS: .
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 6. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 65 15 So Rockwell S t
Tel. Republic 9723

N. W. Liet. Moterų Kliubo 
susirinkimas

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9101

staigos turi sumažinti savo iš
laidas, ba kitaip šaliai grūmojąs 
bankrotas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

ažjsta nušovę Tri 
une reporterį

Penkiolika policijos kapitonų 
—apie trečdalį visos jų pajėgos 
—tapo perkelta į kitas stotis 
policijos komisionierio James 
P. AUmano įsakymu. Be to, per
kelta į kitas stotis 14 leitenan
tų, 8 seržantai ir 97 paprasti 
policininkai arba patroliuotojai.

Perkėlimo aiškinimas duota 
toks, kad tai padaryta tarnybos 
labui.. Kai kurie tečiau speku
liuoja, ar tai nepadaryta ryšy 
su besiartinančiomis nominaci
jomis.

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Krikščionis dc.inoka.rlas 
prievartos 1

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

2400 IV Madison St.
ral.: I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak

Tel. Wesi 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

25 METŲ PATYRIMO , 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marguetti Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovebill 1595

Valandos ouo 9 iki U ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų. seredoms po pietų ir 

nedėliom* pagal susitarimą

Dr Vinccnt C. Sirr
Dentistas

118(1 Archer Avenue

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Vogtu karu važiavęs piktada- 
ris užmušė Martiną Pederseną, 
70 m., 1532 North Kedvale avė 
Pavažiavęs toliau pusę bloko 
piktadaris paliko automobilį ir 
pabėgo. Vėliau sužinota, kad 
tas automobilis buvo pavogtas.

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

Tel. Calumet 3294 x 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakarė

blogo oro
neskaitlingas, o kliubas

— Jo, je. Aš žinau, tik ta 
čurč (bažnyčia) neduoda man 
miegoti — atsakė vaikas.

3307 Auburn A ve 
ČUlCAGb. ILL

Penktadienį anksti rytą (ga
lėjo būti penkiolika po pen
kių) einu i slokjardus darban. 
Ir štai stovi mano kaimyno, vai
kas, bernaitis kokių 9 nielų, 
apsiašarojęs prie durų.

— Na, kas tau, Jonuli? Ko 
tu veęki taip anksti rytą?' Tau 
vieta lovoj, o ne čia stovėti. Ir 
šalta. DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4 14 2 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki I po pietų. 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom ouo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

DR. JOHN SMETANA 
oPTONtef Ristas

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashlahd AVėnue

Platt Blg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mario. iškabas

ValaAdbs niio 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. ROom 8. Phone Canal 0523.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterį

Pbone Canal 6122

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

Vjiando* I - , 3 n ? —M 
Seredortii* ir nedėliomis pagal rutarrj 
Penttenctjo h6 28 $o Ruhmond Street 

telefoną* Repuhhi

Vai 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utam. ir Ketv iki 8 vai.) 
Sėredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hvde Park 3395

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
Tėl. Pifospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso .valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

buvo 
turi narių apie 50. <

Northsidės moterys, gal “su- 
bytino” visus kitus kliubus sa
vo parengimais. Jos jūu mano 
ruoštis prie pavasarinio pikniko 
rengimo. Pernai jos tūrėjo net 
kelis išvažiavimus.—Vyras.

Jolieto kalinys, Curtis Daviš, 
24 metų, sėdįs čia nuo 1 metų 
iki gyvos galvos už plėšimą, pa
reiškė, kad jisai nušovęs Alfre
dą Lingle, Tribūne reporterį, o 
ne Leo Brothers, kuris buvo 
rastas kaltas dėl tos galvažudys- 
tės. Davis sakosi, kad galvažu- 
dyste prisipažinęs todėl, jogei 
nenori, idant Brothersui tektų 
bausmė už jo žygį, nors jam

pavykęs, 
neturėjo, — 
pridėti apie

Tuo tarpti pHŠIVėi’e nnftio 
durys ir pasirodė ktiiminką.

— Jonuk, ar th dar čia stdvi! 
Skubėk, kad nfepavėluottiihei.

— Aš laukiu Toniuko* atei
nant; mes eisime kartu — aiš
kinasi vaikas.

Už keleto minučių pasirodė 
ir Toniukas, kokią porą metų 
senesnis, bet, iiiatyti, daugiau 
pripumpuotas krikščiohišktti 
demokratiškų idėjų.

Budy yra laimingas. Jam 
hibkuomet nereikia eiti į baž
nyčių, jei jis neboti. 6 jeigu 
eina, tat tik nedėlioję po pietų. 
Gi iki pietų gali sau miegoli. 
Aš būčiau laiinlngaš, jei mama 
leistų mane į jo bažnyčią feiii. 

Tą pasakęs Johtikas niitilo.
i— Je, bet neužmiršk; kad jo 

DažhyČia nėra palaiminta po
piežiaus. Ir j b bažhyčios irtal- 
dbš neVėrtos tie... čid Tbttiii- 
khš iŠtabč tokį žodį, ktibiš be
tinka spausdinti.

Taigi matote iŠ šito pasikal
bėjimo, kad Toniukas išaugęs 
bus getas krikščibhis deihu-

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Strėet
Ofišb TH. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlotk 2615

Kovo 18 d. Almira, Simmons 
svet. N. W. Lietuvių Moterų 
Kliubas turėjo . susirinkimą. 
Kliubo pirmininkė, p-nia Pru- 
sienė, serga ir randasi ligoni
nėj, tai susirinkimui pirminin
kavo p-nia Kriaučiūnienė.

Buvo išduotas raportas iš 
“Bunco Party” parengimo, ku
ris įvyko kovo 13 d., toj pačioj 
svetainėj. Iš raporto pasirodė, 
kad vakarėlis gerai 
bet pelno kliubas 
dar iš 
$4.00.

phrheštisios silkių ir supaka
vusios vyrams lūnčių, skubū į 
-bažnytėlę, o vyrai vėl pasiga
vę hinčių skuba į karčiūmelę, 
o jau iš ten j darbą.

Taigi matote, jei ir kitos ko
lonijos imlų pavyzdį iš tolei- 
kiečių, tai bematant biznio de
presija išnyktų. Ratilas.

Lietuvis Advokatas
2221 Wesl 22nd Street 

Arti Leavitt Št.
Felefonas Canal 2552 

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

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:. ,

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Pbone 
Hemlock 9252

George W. Rossetlcr, pirkly- 
bos asociacijos prezidentas, kal
bėdamas asociacijos susirinkime 
tarp kitko pareiškė ,kad pasta
raisiais keletu mėnesių buvę 
iškelta aikštėn veik negalimas 
tikėti graftas konstrukcijoj kai 
kurių viešųjų mokyklų. Jisai 
nurodė, kad iškeltieji faktai tu
rėtų būt pamatu specialės grand 
džiures tyrinėjimui.

Hossetter, be to, įrodinėjo,

[Acme-P. 8 A. Photo]

Eriiilia Quaranta, pagarsėjusi 
Italijos dentistė, kuri šiomis 
dienomis buvo nuvykusi į 
Doorn, Olandiją, ištraukti bu
vusiam Vokietijos kaizeriui tris 
dantis.

Petfer Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na 
trinose arba studijoj

730 W. 62 St.
Tel Englpwood 5 R 40

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31 st Street 

CHICAGO ILL
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet 

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
švehtadieniiis 10-12 dieną

Nežinau kaip kitose koloni
jose žiūrima į pavasario šven
tę, bet musų kolonijos biznie
riai tai nesnaudžia, vieni su 
kitais lenktiniuoja, kad tik pa
daryti daugiau peilio.

Pavyzdžiui, bučeriūi atidaro 
savo krautuves p ūkę pb ketit- 
rių ryte ir laiko jas atdūi’as net 
iki devintos valandos vakaro. 
Toks patvarkymas buvo iki 
šiol vien pas bučeriuš.

Dabar tečiau ir kai kurie 
karčiamninkai atidaro karčia- 
mas kartu su bučeriais, o ir 
barbenai pradeda pamėgdžioti 
bučeriūs. Galų gale ir pats 
prabaščius nepasilieka: jau ir 
jis atidaro bažnyčią prieš 
penktą ryte. Ir, matyti, visi 
geras pasėkas turi; mamos,

.PETRAS PUŽAUSKAS . .
Persiskyrė su šiuo pasaulių ko

vo 19 dieną. 4:66 vaalndą ryte 
4 932 m., 'sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs- Vilniaus ąpskr.. Marciko- 
nių parapijoj ir kaime. y

Paliko dtdelianfc nuliūdiinc : irtd- 
terį Moniką, po tęvais-Girdžykę, 
dukterį Oną. 15 metų ir gimines, 
o ‘ Lietuvoj brdlj Jonį girtines. 

, Kūnas pašarvotas, randasi 3 24 2 
Limo St. j ......

Laidotuves įvyks utarninke, ko- 
vo 22 dieną. 8:00 vai. ryte iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią.- . .kuriąje . atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sieįą, o iš 
ten bus nulydčts į Sv. Kazimiero 
kapines.

Viši a. a. Petro Pučausko gi
minės. draugai ir pažįstami,, esat 
nuoširdžiai kviečiartii dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutihį 
patarriavinią ir atsisveikinimą, i

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė ir Giminei.
L

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138. ,

€HAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room 909
Tdcphone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Tdcphone Victory 2213

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po Or 

1645 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

GVDYto 
2420 Marguktte Road

Valatltfds: AnUadieni h
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Aurora polciija areštavo tris 
asmėhis, kurie hūžiuHmi kaip 
kiflnapeHų gengės nAriai. Vife- 
nas areštuotųjų sakohiū prisi
pažinęs deliai daromų jam kal
tinimų. <to vardas yta 
Tryzbyl, 5^27 Wfest 25 št., Ci
cero. Kitu du taippat iš Ci
cerus. Jie, manoma, esą bariai 
gengčs, kūri kidnapiiiimu išrei
kalavusi tūkstančius dolerių iš 
pasiturinčių jiHėmiėščių builė- 
gerių, gcmblerių ib mažesnių rA- 
kietieHų. Tryzbyl vėliau užsi
gynė savo prisipažinimo.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakaro, 
nedėliotais ‘ pagal kUtartj. 
4847 IVėst \4th Street, 

CICERO. ILL , 
X-Ray....Pbone Cicero 1260

tratas. 0 phhašiii tbniukų 
musų kolonijoj randasi nema
žai. Gi vargšas Jonukas pasi
rodo esąs krikščionis demo
kratas tik iŠ prievartos.

Ratilas.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 labo* 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vąikų ligų 
OFISO VALANDOS»

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v ‘iena 

Pbone Midway 2880

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

- i » į f r\

Mušu Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangūs to
dėl, kad neturime iš-

t laidų Užlaikymui įky-

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 5914

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35tli St.

(Cor of ,35tb U Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1. iki 4 ir puo 7 iki 9 v. 
NedHiottis nuo 10 iki 12.’ 
3343.6'out/? Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401 \

DR. VJ8. NARES
LSryiRCCHIRUkdA^S

4145 Archer Avė. TtL Lafayette 7337 

Namų Tel Hydl Park 3395

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

. ■ Stigtyio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptetaimo. nervųotumo. 
akių karštį,- nuima katarakta 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas sn elektra, paro
dančią . mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos taikūs. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 V. 
KREIVAS AR.IS ATITAISO l TRUM
PĄ lAiką su Nauju išradimu. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

ąkinių. Kainos pigiau kaip 
4712 South Ashland

Pbone Boulevard 7589

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėlidmis nuo 10 iki 12

S. M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

-• Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. K. Rutkauskas, M. D 
' 4442 South Westecn Avenue '

Tel. Lafayette 4146

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 VV. Adame St., Room 21.7 
Telepbone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 w 22nd St. nab 4-9 
THepbobe Roosevelt 9090 

Narni* 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Patarnabja laidotuvėse kuopigiabsia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti. 
Tol. Roosevelt 2515 arba 2516

>314 W. 23rd PI., Chicajro
SKYRIUS:

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

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Getai lietuviam* žinoma* per 25 me 
<us kaipo patyrę* gydytojas chirurgai 
it *kušens

Gvdo įtaigia* ir chroniška* liga* vy 
rų. moterų ir vaikų pagal aanjaasiur 
metodus X-Rav ir kitokia* elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 IV IS t h St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10——12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hude Park 6755 ar Randolph 6800

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbotn St.. Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 tyro iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
1323 South Halsted Street 

TH. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 -iki 8 vai kiekvieną 

vakarą išskyrus ketvergą 
Nedėlioj hub 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St 
Rbom 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam.. Ketv. ir Subatos

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: ■ .

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. CbicSgo. III.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Di. A. R. BLUMENTHAL 
optometrist

Praktikuoja viri 20 m.
4649 5. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 6487

Penki plėšikai šeštadienio va
karą mėgino padaryti holdapą 
policininkui Francis iG'Toole, 
kuris išėjo iš savo namų (2845 
Burling st.) į aptieką, kad par
nešti sergančiai žmonai vaistų. 
Kada jis grįžo namo, tai beveik 
visai prie namų jam pastojo 
kelią plėšikai. Policininkas šo
vė į juos. Vienas piktadarių 
nušautas. Piktadariai atsakė 
šūviais, bet policininkas nenu
kentėjo. Palikę nušautą bend
rą kiti keturi pabėgo.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KARTS
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piei

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

DR. MARGER1S
Valandos: nuo 10 rvto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek 
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbon* Boulevard 8483

6600 South Artesian Aveniu 
Pbone Prospect 6659' 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

Telefonai Vards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamubtojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliui visokiems reika

lams- Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

. - .'J.,.., y / - _____

Phonr Boulevard 704?

DR. C; Z. VEZELIS 
Dentistas 

g 1.5 Sn Ashland \v*
• rr» *?rh Sireei

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4. Petnyčioj 1-7

H ■ ■ ...... ■■■ I III .......................  «. Į i i

Advokatai

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS ČHICAGOJ 
i ■ » 1 r ' . ’

Laidotuvėse patardah- 
įĮĮįįįfa jh gėriau ir pigiau 

kiti todėl, kad 
priklausau, .prie gra-

Ofiso ir Rez Tel Boulevard 591T

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:3

Nedėldieniais pagal sutartį

Lietuviai Gydytojai

DrvC. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais Kervergais ir Subarom* 
24 20 W Marųuette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, S e rėdo m i* ir Pelnyčio -te 

1821 So Halsted Street

Teofilius Strodomskis
•Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 19 d., 5:15 vai. vak. 

1932 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Raseinių apskr., 
Kražių parap. Paliko dideliame nubudime moterį Bronis- 
lavą, 5 sūnūs — Stanislovą, Antaną, Leoną, Bronislovą ir 
Rorūaną, marčią Lucillę, 3 dukteris — Emiliją, Eleną 
Brovvn ir .Jadvigą, žentą James, .du anukus ir gimines, o 
Lietuvoje seserį Karęliną Deimontienę, švogerį Leoną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas randasi 6623 S. Rockwell St. 
Tel. Grovehill 0427, \ -

Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 23 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Gimimo Paneles Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Sv. Kažimiero kapines.

Visi a. a. Teofiliais Strodomskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: MoteHs, Sunai, Dukterys/ Marti, 
Žentas, Anūkai ir giminės.

4 Laidotuvėse patarnauja graboriūs S. P. Mažeika, tel. 
Yards 1138.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR ‘NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą 

• paturnuvim

J. F. EUDEIKIS & CO
JŪSŲ’ GRABORIAI V 

Didysis Ofisąs • * , . r 
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai'. YARP^,^ 74|i.J|itĮ742| , .M1į, Hri(.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Velykų Party” ne
turtingiems vaikams

šeštadienyje, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje įvyko Chica
gos Lietuvių Moterų Draugijos 
surengta “Velykų Party” netur
tingų ir bedarbių lietuvių vai
kams.

400 vaikų, iš visų Chciagos 
lietuvių apgyventų vietų susi
rinko į pramogą ir džiaugsmin
gai, triukšmingai, klykdami, 
kaip vaikai, praleido bene links
miausias valandas, apdovanoti 
margučiais, saldainiais ir palin
ksminti Bijūnėlio ir Jaunosios 
Biru.ės pampintu programų.

Apie antrą valandą visiems 
jauniesiems Moterų kliubo sve
čiams buvo suteikta gausus pie
tus, kurių skanumą, gardumą, 
jaunieji tikrai gerai įvertina 
garsiais lupų čiauškėjimais, sa
vo liežuvių manevrais ant lė
ti^; saldainių ir kitų skanėsių 
suvilgintų lupų. Didelės jų 
akys, vos neišpuolusios iš anta
kių kuo atydžiausiai sekė, kad 
nuo stalo nepražūtų jų numaty
tas gardesnis valgio gabalėlis, o 
jeigu pranykdavo, tai skanda
las, triukšmas, rankų mosikavi- 
mas, protestas.

Vaikams pavalgius, kiekvie
nas gavo po maišiuką skanėsių 
parsinešti namo, čia vėl vaikų 
tarpe didžiausias džiaugsmas, 
linksmumas, triukšmavimas, bet 
tas triukšmas nebuvo vien tik 
triukšmas. Tuo tie vaikai, ku
riuos neturtas, tėvų nedarbas, 
laikė tiesiog nepakenčiamose 
gyvenimo aplinkybėse ,mėgino 
išreikšti geroms Moterų draugi
jos narėms savo dėkingumą, 
tikrą, nekaltą vaikų dėkingu
mą už jiems suteiktas dovanas, 
jiems suteiktas dvi linksmas, 
smagias valandas.

Vėliau Bijūnėlis ir Birutė mė
gino “svetelius” palinksminti, 
bet kur tau. Vaikams rupi kas 
jų maišeluiose yra, kuris gavo 
daugiau ir gardesnų gabalėlių, 
kurio margučiai buvo gražiau 
nudažyti. Į programą
nekreipė domės. Arba vėl visi 
stojasi, kaišioja galvas į viršų, 
kad patekti į fotografo imamą 
paveikslą, kiekvienas nori pama
tyti, kaip jis atrodys ant “pit- 
* • _ 99seno .

Apie ketvirtą pramogėlė pra
dėjo artintis prie galo ir besi
stumdanti, kilnodami savo ke
puraites, dėkodami šeiminin
kėms, vaikai pradėjo skirstytis 
namo. Tolimesnių apylinkių vai
kus, pačios narės tvarkingai nu
vežė namo ant gatvekarių.

Pramogėlėje buvo atsilankęs 
ir konsulas p. Kalvaitis ir eilė 
kitų žymesnių žmonių. Buvo at
ėję ir kelių angliškų laikraščių 
korespondentai ir fotografai.

—Eks.

.......... ...

naujieniečių surengė p. Juod- 
snukienci Universal Klube va
karienę. Vakarienėj dalyvavo 
be viešnios, pp. P. Stogiai, šili
mai, K. Augustinavičiai, Kemė- 
šiai, Dr. Karalius, Dr. Kasputis, 
J. Čeponis, J. Janus, J. Strazdas 
ir V. Ručinskas.

Po skanios, vakarienės, kurią 
rūpestingai pagamino smar
kiausia “Naujienų” kontestan- 
tė p. Kemėšienė, svečiai linksmi
nosi iki ankstybo ryto. Buvo, 
malonu dalintis.su p-nia Juods- 
nukiene įgytais VVisconšin ato
stogų laiku įspūdžiais ir prisi
minti malonius ir vaišingus 
McNaughton, Woodruff ir Rhi- 
nelander apielinkių lietuvius.

Apie vidurį šios savaitės p-nia 
Juodsnukienė žada grįžti namo, 
į Woodruff.—Rep. V.

Juozas Orinlas išmainė savo 
namą ant ūkio netoli CrovVn 
Point, Ind., ir išvažiavo ten 
apsigyventi. Orintas seniau 
mėgino ir biznį. Paskutiniu 
laiku dirbo Illinois Central 
dirbtuvėje; netekęs darbo per
sikėlė į ūkį pamėginti gyventi.

Serga
O. Yasaitienė buvo pirmiau 

ligonbuty. Dabartiniu laiku 
serga namie. U. Kuosaitienė 
buvo ligonbuty; dabartiniu 
laiku randasi namuose 8042 S. 
Prairie Avė. V.

/

Dviejų bedarbių 
pasikalbėjimas
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S. Prince David, Kanados laivas, kuris tapo gerokai apgadintas ir nebegali toliau plaukti. Jis randasi netoli Bermudos. Ua- 

sažierus paėmė laivas S. S. Lady Somers.

kaip ir bučernėj. Užtai bedar 
biams miestas rendų nemoka, 
ką dešimtį milionų dolerių ant 
biznio išleido. Ar ne taip, Pet 
rai?

—Cit. Taip balsiai nekalbėk. 
Gal kas tave įtarti ir kaipo 
maištininką j kalėjimą įgrūsti. 
Geriau skirkimės.—EKS.

au-
At-

Line

t

prie 125tos ir Carondolet avė. 
Paga\ policijos pranešimą, jis 
jai seniai buvo reikalingas. 
Pirmiau jis gyveno adresu 
4001 Sheridan Road, bet vė
liausių laikų antrašo nesuran
da, ir jokių dokumentų jis prie 
savęs neturėjo. Užtikta tik
tai viena nosinė su raidėmis

, American Tailor
Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas. 
Turim daug rankų darbo siutų, labai pi
giai, tikrų vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

Pirmadienis, kovo 21, 1922

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa*

apsaugokite savo
PLAUKUS

DR. S. LINET
speci/listas

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų augimui.

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust U Savings Bank Bldg., 

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
x Kedzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedėliotais nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laiks navai susitarimą.

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skar

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
garbę ką nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelias, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Mokytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už po
litiką, tiek už laisvę, tiek už darbi
ninkų ekonominius reikalus. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai- 

^mingesnis .bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, UI.

South Chicago
Didelis triukšmas

10 wardos, aldermanas W. A. 
Rowan, gyvenąs adresu 10741 
Avenue B., buvo apiplėštas 
prie pat savo namų. Iš pat 
ryto jis ir A. W. XVoodman, 
cemento pardavėjas, kaip tik

tomobiliu smarkiai važiavo 
Gary, Ind. Mat, pirmutinis tc- 
kinys atsiliuosavo ir visas 
tomobilis į griovį nuvirto, 
sargumas daug reiškia.

Ugnis
New York Central 

kiemuose, prie 89tos ir
Chicago avenue, kilo gaisras. 
Sudegė vienas tavorinis vago
nas, o 2 vagonai feerai apdegė. 
Ugncgesiai turėjo sujudimo. 
Manė, kad ir daugiaus vagonų 
pradės degti. Buvo sušaukta 
ugnegęsių iš visų artimiausių 
apielinkių gaisro gesinti.

Neklauso
Central RailroadIllinois 

kompanija yrW verčiama Jš- 
jie išėjo iš stubos ir sėdo į au-'kelti savo linijos bėgius. Ji 
tomobilį važiuoti, tai kitu au- vis aiškindavosi, kad sunkus 
tomobiliu privažiavę prie šo-,laikai kompanijai.
no žmonės pasakė: tylėkite!! met aldermanos W. A. Rovvan

Policija mano paimti gangs
terį Charles O’Donncll, kuris 
buvo sužeistas kelios dienos. 
Gal jis ką paaiškins apie Mar
tin Capnody. Toje vietoje, kur 
negyvėlis rastas, yra laukai ir 
balos, žmonės negyvena, ir tik 
porą dirbtuvių randasi — tai 
General Cheniical Company ir 
The 
tion.

MADOS MADOS

Viešnia iš Woodruff, 
Wisconsin

šiomis dienomis atvyko Chi- 
cagon p-nia Juodsnukienė iš 
Woodruff, Wis., tos Wisconsin 
dalies, kur daug chicagiečių va
saros laiku praleidžia atostogas. 
P-ai Juodsnukiai yra gan- stam
bus -biznieriai. Jie turi gražų 
viėšbutj Woodruffe. P-nia Juod
snukienė yra bene viena veik
liausių ir ' energingiausių mo
terų McNaughton ir Rhineland- 
derio lietuvių kolonijoje. Re
tai būna kokis lietuvių paren
gimas, kuriame ji neimtų daly 
vumo.

Ateinančią vasarą p-nia Juod
snukienė žada praleisti Lietu
voj. Atvažiavus atlankyti sa
vo giminių Chicagon, ji ta pro
ga atlankė pereitą šeštadienį 
“Naujienas” ir naujieniečius. 
Teiravosi apie kelionės reikalus 
Lietuvon. Ji apsistojo pas sa
vo gimines pp. LachaVičius 
(graborius) West Sidėj.

šeštadienio vakare būrelis

—Na, Antanai, ar ne mano 
teisybė?

—Tavo, tai tavo. Bet paaiš
kink man, delko aukos plauks 
pas kun. S. Linkų, o ne į “Nau
jienas?”

—Tu, matyt, mažo moksllo 
esi, kad šio klausimo negali iš
rišti. Aš keturias Viekšnių na- 
rodnos adelenijas esu užbaigęs. 
Būdavo, man žadačiai išrišti 
kaip kleckai pietum suvalgyti. 
Ir dabar, tau šį uždavinį kaip 
ant delno išdėstysiu. Klausyk 
manęs:

žmonės paliks aukas pas 
kun. S. Linkų dėlto, kad “Nau
jienose” tokis antrašas yra nu
rodytas jiems. Supranti 
bar?

—Ir aš tą žinau. Vienok 
ne paaiškinai delko pas jį.

—čia jau yra pilazopiškas klau
simas. Darbininkas žmogus ne- 
gal ant to atsakyti, ^ai už 
mus mokytesni apie tai sati pa
kaušius pakrapšto .Mudu į tai 
nosės nekiškim. še tau ciga- 
retą ir eik namo durną trauk
damas.

—Palauk, brolau. Dar turi 
pasakyti man kur tie pietus 
bus.

—Nugi kun. S. Linkaus pa
rapijos svetainėj, ant 35 st., ir 
Union avė.

-—Ar tai galimas daigtas ?
Ir delko negalimas? Atsi

mink, kad jis yra vienas iš lie
tuvių ištvermingia'usis bedarbių 
šelpėjas. Per jo rankas tuks-, 
tančiai bakanų duonos ir įvai
raus maisto yra parėję suvar
gusių naudai. Ant jo pasitik/ 
žmonės ir kaipo tokiam visi pri
tars^—visi jį parems šiame lab
darybės darbe.

—Petrai, tu gražiai kalbi, žiū
rėk, man ašaros kaip pupos by
ra nuo tavo žodžių.

—E, brolau. Jei maho mo
tina nebūtų mirusi, tai šiandie 
aš bučiau pilazopas—ant kampų 
žmonėms pamokslus sakyčiau.

—Tu ir dabar esi mokytas. 
Delko neatsidarai ofiso?

—Negaliu. Tam reikia popie- 
ras turėti .

^-Ar tu ant tiek esi brok, kad 
nei popieros negali nusipikrti. 
Ateik pas mane, aš tau gerą 
pluoštą duosiu. * ,

—Žmogau, nesupranti daly
ką. Reik kad butų parašytas 
leidimas ofise biznį varyti.

—Aha. Suprantu. Tai ofi
se taip pat yra biznis daromas,

tomobiliu privažiavę prie šo-, laikai kompanijai. Bet kuo- 
no žmonės pasakė : tylėkite I! met aldermąnos. W. A. Rovvan 
Revolveriais grūmodami pik-'pasiuntė griežtą reikalavimą, 
tadariai iš aklermano atėmė kad kompanija' savo bėgius 
auksinę žvaigždę, 100 dol. ver
tės laikordėlį, $18 pinigais ir 
nuvilko visus viršutinius dra
bužius, o iš Woodmaiio jie at
ėmė deimantinį žiedą $400 
vertės, $2.50 pinigais ir taipgi 
visus viršutinius drabužius.
Palikę nurėdytus, banditai nu- 
Važiavo sako keliais.

Pakilo didelis triukšmas, pa
šaukta policija. Patyrus koks 
dalykas, policija tuoj aus pra
nešė per radio ir suėmė du nu
žiūrėtus vyrus prie 68tos ir 
State gatvių. Vienas jų buvo 
Walter Dahl, 43 mi, miesto ug- 
nagesis dirbantis prie inžino 
94 stotyje, 5758 W. Grace St., 
ir kadaise gyvenęs South Chi- 
cagoje ir buvęs geras alderma- 
no draugas. Antrasis —- Sing- 
leton Lolly, 20 m„ negras gy
venąs 4805 S. Dearborn St. Pas 
juos rasti visi paimti daiktai.

Klausinėjami policijos, ko
dėl jie taip darė; suimtieji sa
kėsi, kad jie buvę labai girti 
ir nežinoję ką dairą. Apie tai 
sužinoję ugnegesių viršiųinkai, 
. Dahl’ paleido tūojaus iš dar
bo. Mat, pasirpdp Hokie žmo
nės vagiliais- virstą. Išrodo 
gana keista. / ■ ■ '

Pinigus atėmė
Metropolitan Life Insurance 

kompanijos kolektorius, Max 
Levin, ėjo Bennett avenue ko- 
lektuoti pinigų už at>dfaudą 
pas Bert Webb, 8034 Bennett 
avė. Ties ta vieta, kur Le
vin ėjo, sustojo automobilius, 
du vyrai išlipo, iš kolektoriaus 
atėmė $100 pinigų ir dar gero
kai apmušė už nepasidavimą. 
Pp to, nuvažiavo savo keliais.

Smarkiai važiavo
Mrs. Sava Goich, gyvenanti 

9025 Burley avė., labai sun
kiai susižeidė, kai‘ ji savo au*

visai atsiimtų, tai nė atsakymo 
negauna.

Nelaimė įvyko
Mrs. Bcrtha Freiwald, ,60 1 1 gyvenanti 10454 Avenue

ir jos sūnūs Clareiice Freiwald, 
28 m., savo Chevrolet smarkiai 
važiuodami nepastebėjo, kad 
netoliese randasi Pennsylvania 
geležinkelio bėgiai ties 105ta 
ir Avenue E.

Freiwaldams užvažiavus ant 
gelžkelio greitai bėgąs palsažie- 
rinis traukinis juos pagavo ir 
užmušė ant vietos. Geležinke
lio kompanija yra kaltinama 
tuo, kad jokių nurodymų ir 
parašų nėra arti bėgių, jogei 
čia randasi geležinkelis. Sa-r 
koma, čia dažnai tokių nelai
mių atsitinka. Turėtų kas 
nors pasirūpinti geresnę ap
saugą.

J >

Apvogė nakties laiku
Valgomų daiktų krautuvės 

priklausančios Fred Henping, 
2303 East 83 Stį rado iš nak
ties duris ątplęŠI 
iŠ rcigistpo $500 • z • • t ' .

Republic Steel Corpora-

m 
II

Neatsargumas
r ■. ’ • . rv

C. Wilhelm, 23 m., gyve

PASKUTINĖS 2 DIENOS 
Antras Sovietų Filmų Triumfas! 

Meilė — Dainos — Muzika, etc.

Extral Stalino-Gorkio Pav. Žinios 

n 11M f* U Žemos kainos
rUnulltt35c 11 iki 1 v. d.

|||flV < Specialis kainos JUU | organizacijoms
VAN BUREN PRIE MICHIGAN

CLASSIFIED ADS

R. S.

iki 4

2749
Business Chances 

Pardavimui Bizniai

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikią________

EducationaI 
Mokyklos

PARDAVIMUI delicatessen groseris, 
tabako ir kendžių kampinė krautuvė 
5 kambarių flatas. Renda $34.00.

. 1101 W. 69 St.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE^

672 West Madisoh Street

REIKALINGA PARDAVĖJŲ 
darbas 
pamo-

moterų ir vyrų, jaunų ir senų, 
tinkamas dėl visų, nemokančius 
kinsim.

Kreipkitės
3352 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Panedėlyj ar|>a utarninke nuo 2 

valandai po pietų

2749 — Vasarinė suknele. Naujo
višku bet paprastu budu pasiūta. Su
kirptos mieroš 16, 18, taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus' arba pašto 'ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III.

PARSIDUODA restaurantas, geras 
biznis arba priimsiu partnerį.

6249 So. Ashland Avė.

H.
nąs 9330 Crandon avenue; sa
vininkas dviračio, ir Miss Julia 
Mason, 17 m., gyvenanti 9312 
Manistee avenue, išvažiavo ga
zolino dviračiu pasivažintėi 
Ties 114ta ir Torrencc avė 
smarkiai sukantis, smogė 
telegrafy) stulpą ir abudu mir
tinai susižeidė. Kovoja su 
mirtimi ligonbuty.

SPR1NG FASHIONS

ir išimta 
pinigais; ir 

visokių reikmenų po biskį pa- a’ ‘ i.- . \j.- . ' r'; - . * J. timta.
Visi jie niiįsistebėjo

/William West, Real Estate 
agentas, 9115 Colfax avenue, 
gavęs kostumerius nuvežė pa
rodyti naują tuščią stubą — 
bungalow. Jie visi nusistebėjo, 
kad visas plumbingas, elektros 
visi įtaisymai ir net medis nud 
sienų pražuvęs, kur tik buvo 
galima atlupti. Niekas nežino 
kas tokį gražų darbą atliko, 
nors pastangos dedamos su
rasti.

Rastas negyvas i
Martin Carmody rastas ne

gyvas peršauta galva grovyj

Pavasarinė Madų Knyga. Tos, ku
rios nori sušipažinti su vasarinėm ma
dom, patartina išsirašyti šią paskutines 
mados knygą. . Jos kaina tik 10 centų. 
Galima gauti Naujienose, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

MES PARDUODAME ir mainom na
mus, lotus, firmas ir visokius biznius 
visur.

Norintieji greitai parduoti ar išsimai
nyti savo bile kokią nuosavybę, kreipki
tės asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer Avė.. Chicago. III.

DOUBLE 1
ACTING

l

||fZ*BAKING
HVpowder
Pastebėkite puikią tei

tą , . t kaip piragai 
laikosi Švieži.

<OYEARS 3B■ i
' 25 ounces for 25£

NAUJIENOS Pattern D®pL -■ /
1739 > S. Halsted St, Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. _____
Mieros ___ ________ per krutinę

ENGLEWOODE, pardavimui 6 kam
barių cottage, furnace šildoma, 2 karų 
marinis garadžius. Šaukite Vincennes 
2711 arba pamatykite. Ottenhoff, 7110 
So. Halsted St.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

GERB. Naujienų skaityto 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose,

PARDAVIMUI 8 kambarių cottage, 
geriausis pasiūlymas paims jį. Turi būti 
parduotas tuo jaus. 3203 Lime St.

PARDAVIMUI namas — 7 kamba
rių bungalow, 4 kambariai viršuj, 8 j>ė- 
dų besementas karštu vandeniu šildomas. 
Taipgi Bridgeporce 5 pagyvenimų po 4 
kambarius namas. Parduosime abu kar
tu, ar atskirai, arba mainysime ant ko 
kas turite. Atsišaukite.

7004 S. Ashland Avė.

SENI žmonės turi parduoti namą — 
6 kamb. pirmame augšte, 3 viškose ir 
2 beismente. Karštu vandeniu šildo
mi. Kaina $5,800.

1529 S. Kedvale Avė.

MULU
BV

dalintis.su



