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Signitarės valstybės 
Klaipėdos klausimą 
paves Haagos teismui
Zauniaus skundas 

prieš Vokietijos 
žygius Klaipėdoje

Pareiškimas įteiktas signitari- 
nėms valstybėms

Klaipėda. — Lietuvos dele
gacija kovo* 8 d. įteikė Angli
jos, Franci jos ir Italijos vy
riausybių atstovams Ženevoje 
pro memoria, kuriame, nurodė:

1. Kad Vokietijos generalinis 
konsulas Klaipėdoj aktyviai ki
šosi j derybas dėl direktorijos 
sudarymo, kad dabartinės sei
melio daugumos partijos infor
muoja sakytą generalinį ' kon
sulą apie kiekvieną pasikalbė
jimą ir elgiasi pagal instruk
cijas, gaunamas iš Vokietijos 
generalinio konsulo ar, jam tar
pininkaujant, iš Berlyno;.

2. Kad Vokietijos reicho 
kancleris, dalyvaujant valsty
bes sekretoriui von Biulowui, 
priėmė atstovus vokiškos orga
nizacijos, vaidinamos “Memel- 
landbundu”, kuri yra įsikūrusi 
Berlyne ir Kuri yra užsibrėžusi 
atplėšti Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos; kad Voldetjos reicho 
kancleris priėmė iš tų asmenų 
memorandumą, kuriaTftc" jie iš
vardijo konkrečias priemones, 
kurių reicho vyriausybė yra 
kviečiama griebtis, pakeisti su
tartimis nustatytam teritori-

~ niam status įjuo.
3. Lietuvos delegacija pabrė

žia, kad tas Vokietijos vyriau
sybės galvos veiksmas, osten- 
tatyviai paskelbtas viešumai, 
yra sunki provokacija Lietuvos 
adresu ir yra nukreiptas prieš 
Lietuvos žemių integralumą bei 
gresia sudrumsti gera santar
vę tarp dviejų, valstybių;

4. Lietuvos delegacija pareiš
kė, kad ji laiko savo pareiga 
kreipti dėmesį vyriausybių vals
tybių, pasirašiusių kartu su 
Lietuva vadinamąją Klaipėdos 
konvenciją, į tai, kad aukščiau 
išvardytieji nauji faktai, prie 
kurių, tenka prijungti reicho 
kanclerio Briuningo išsišokimą 
recihstage, kurio Lietuvos de
legacija nenori šia proga kva
lifikuoti, be dalo apsunkina, 
jei nepasakyti daro negalimą, 
realizavimą tikslų, kurių Lietu
vos vyriausybė siekia, norėda
ma patenkinti pasirašiusių kar
tu su Lietuva valstybių vyriau
sybių pageidavimus dėl naujos 
Klaipėdos krašto direktorijos 
sudarymo.

Varšuva, kovo 24 - Atosto
gaudamas Egipte, Lenkijos dik
tatorius maršalas Pilsudskį ra
šo savo atsiminimus.

Sakoma, lietuviai 
raginami patapti 

krašto piliečiais
Simaičio persistatymas direkto

rijai—provokacija

Klaipėda, kovo 24. — Tarp 
Lietuvos valdžios ir vokiečių 
partijų daugumos Klaipėdos sei
melyje įvyko galutinis susikir
timas, kuomet gub. Merkys sei
melį paleido, negavęs pasitikė
jimo naujai Edvardo Simaičio 
sudarytai direktorijai.

Kaip vakar buvo pranešta, di
džiosios signital’inės valstybės 
Anglija, Francija ir Italija pa
siuntė Lietuvos valdžiai aštrias 
protesto notas, bet vėliausiomis 
žiniomis, tos valstybės ginčą 
perduos Tarptautiniam Teismui 
Haagoje.

Paskutiniame seimelio pasė- 
dyj, didžiumos atstovas perskai
tė pareiškimą, kuriame Edvar
do Simaičio persistatymas di
rektorijai apibudintas kaipo 
bjauriausios rųšies provokacija.

Vokiečių spauda, praneša, kad 
Lietuvos valdžia išleido įstaty
mą, kuris suteikia galimybę 
lietuviams be jokio sunkumo 
palikti»Klaipėdos .piliečiais. Lie
tuvos laikraščiuose buk tilpę 
straipsniai raginą darbininkus 
tapti krašto piliečiais ir balsuo
ti ateinančiuose rinkimuose, 
kurie įvyks už šešių savaičių.

Hitleris Į teismą pa
traukė Prūsiją

Berlynas, kovo 24. — Vokie
tijos fašistų vadas ir kandida 
tas į prezidentus Hitleris ap
skundė Prūsijos valdžią aukš
čiausiam Leipcigo teismui, rei
kalaudamas, kad ji sugrąžintų 
jam dokumentus, suimtus lai
ke kratų fašistų centruose.

Nors jrodymai, kad jis ren
gė sukilimą’ Vokietijoje buvo 
neabejotini, Hitleris juos užgin
čijo ir tikrina, kad vidaus reika
lų ir apsaugos ministerio kratos 
buvo be jokio pamato ir nele
galiai padarytos.

Anglija tikisi $50,000, 
000 perviršiaus

V

London, Anglija, kovo 24.— 
Amerikai, Franci jai' ir kitoms 
valstybėms paneša'nt didžiau
sius deficitus,\An&lija paskelbė, 
kad jos biudžetas rodo $50,000,- 
000 perviršiaus.

Vokietija uždraudė Hit
leriui kalbėti per radio

Berlynas, Vokietija, kovo 24. 
—Valdžia uždraudė Vokietijos 
fašistų vadui Adolf Hitleriui sa
kyti kalbas per radio.

Gėrimai plaukte plau
kia j Suomiją

Helsinki, Suomija, kovo 24.— 
Prohibicijos erai artinantis prie 
galo, Francija, Škotija* ir Šve
dija pasiuntė į Suomiją tūks
tančius dėžių degtinės, konjako, 
ir kitų svaiginamųjų gėrimų. 
Prohibicijos įstatymas, atmes
tas visuotinu balsavimu, nustos 
veikęs balandžio 5 d.
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Northport, Ala. — Miestas, kuris labai nukentėjo nuo tornado.

Kongreso atstovų rūmai atmetė 
pardavimo mokestį -- “sales tax”
Aug. Voldemaras 

vėl areštuotas?
Areštas padarytas ryšy su jp 
pastangomis grįžti į politiką

Berlynas, kovo 24. — Vokie
čių spauda Berlyne praneša, 
kad buvęs Lietuvos diktatorius 
prof. Augustinas Voldemaras 
yra areštuotas. - - *< •>

Areštas padarytas ryšy su 
Voldemaro pastangomis vėl 
grįzti j politiką, joje lošti 153 atmetė pardavimo, prekių
svarbia rolę ir išleisti savo or^ 
ganą.

Estonijoje sudegė 15 be? 
nainiu
I............ ..........—

Helsinki, Suomija, kovo 24.— 
Revelyje, Estonijoje, daržinės 
gaisre sudegė 15 benamių, ku
rie ten ieškojo prieglaudos. 
Gaisro priežastis nežinoma.

Vilniuje pasirodė 
raupsai

Vilnius, kovo‘24. — Vietinis 
laikraštis praneša, kac^ Vilniu
je raupsais susirgęs vienas pirk
lys šulkinas. Ligęnis tuojau 
nugabentas j Varšuvą užplom
buotame vagone.

Vokiečių daktaras gy
dys Stalinų

Berlynas, kovo 24. —- Prof.7 
Herman Zondek, vidurinių ligų 
specialistas, f išvyko į Maskvą, 
kur jis gydys J. Staliną.

Pittsburgh, Pa., kovo 24. — 
Andrew Mellon, buvęs Amerikos 
iždo sekretorius, dabar amba
sadorius Anglijai, šventė 77 
metų sukaktuves.

Chicagai ir apylinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, bet kiek šilčiau, 
lengvi pietų vėjai.

Vakar temperatūra buvo 25*! 
36. u-

Sahlė teka 5:46"; leidžiasi 6:- 
06. • <

Didesnių mokesčių 
našta atkreipta į 

šalies turtuolius
Už balsavo 153 atstovai, 

prieš 233

VVashingtdn, D. C., kovo. 24. 
—Pq karštų trijų savaičių de
batų ir abiejų partijų skilimų 
į skirtingas grupes, kongreso 
atstovų rūmai, 233 balsais prieš 

mokesčių (sales tax)' Įnešimą.
Opoziciją 'prieš, įnešimą vedė 

atstovai ‘Dmighton ir Rankin, 
demokratai. iš Mississippi vals
tijos ir La Guardia, New Yoikd 
valstijos, nepriklausomų repub- 
ikonų vadas.

Atmetę ■’ šį įstatymą atstovų 
rūmai turės surasti būdą kaip 
padengti $600,000,000 valdžios 
deficitą. “Sales tax” pasiūly
mą atmesdami, atstovai nuėmė 
ant neturtingųjų pečių guldo
mą sunkią mokesčių naštą ir. 
atkreipė ją į turtuolius, pasiū
lę ^padidintus metinių įplaukų 
mokesčius ,karo laikais mokėtą 
“sur tax”, 45%’ palikimų mo
kestį ir uždrausdami kreditus 
turtuoliams apmokėti mokesčius 
kitoms valdžioms.

Waslnngton, D. C., kovo 24. 
—Wisconsin valstijos senato
rius Blaine įteikę kongresui 
bendrą abiejų kongreso rūmų 
“šlapių jų” narių rezoliuciją, ku
rioje reikalaujamąs 18-to kon
stitucijos amendmento (prohi
bicijos įstatymo) panaikinimas.

Karaliaučiuje užsidegė 
operos rūmai ,

■ — j r*
Karaliaučius, Prūsija, kovo 

24.— Laike “Trijų Muškietinin
kų” operos pastatymo, Kara
liaučiaus operos, pantuose įvy
ko gaisras. žiūrėtojai ir-daini
ninkai apleido salę nieko nenu
kentėję. ,

7,000 > naujų mokyklų 
Ispanijoje f

l. i| HIĮIII ■

Madrid, kovo 24 .-r- Ispanijos 
švietimo ministeris Fernando 
det Los Rios paskelbė, kad nuo 
respublikos įsteigimo balandžio 
men., 1931 metais, .Ispanijoje 
buvo pastatyta 7,000 natijų' mo
kyklų.

wr • • • •Kinų ir .Japonijos 
atstovai derisi, o 

armijos stiprinąs

400 Naujamiesčio gy
ventojų į kalėjimą

‘ ... -: 
, ,, 1

Nuteisti už malkų vogimą iš 
valdžios miško

z

. Kaunas, kovo 24. — Lietuvo
je apskričio \ teismas nuteisė vi
sus Naujamiesčio
gyventojus į kalėjimą. Kadahgi 
kalėjimas yra permažas ir su
augusių gyventojų virš 400, tai 
nuteistieji sėdi kalėjime apsi-
mainydami nuo dviejų iki ke
turių savaičių.

Gyventojai buvo nuteisti už 
vogimą šakų ir kirtimą medžių 
kurui "iš gretimo valstybės miš
ko; Valdžia' Naujamiesčio gy
ventojus nuolat persekiojo ir 
traukė atsakomybėn už prasi
žengimą, bet naujamiestiečiai 
per gentkartės taip darę, ne
kreipė domės į draudimus. Teis
mas nusitęsė ilgą klaiką, ir iki 
jis padarė galutiną nuosprendį, 
visi suaugę buvo kartą *aY bent 
du įkalinti.

<

Austrijos darbininkų 
bankas padarė pelno

l» .

Viena, Austrija, kovo 24.— 
Vienos Darbininkų bankas 'pa
skelbė išmokėsiąs 12% dividen
dus. Per 1931 metus pelne 
$120,000, o tuo tarpu vienas di • 
džiausiu Austrijos bankų su- 
bankrutijo, įvarydamas šalį be
veik į bankrotą.

Amerikos senatas ne
prielankus Haagos 

teismui

Washington, D. C., kovo 24. 
-—Amerikos senato nariai pasi
reiškė labai priešingai Tarptau
tiniam teismui Haagoje ir, ne
žiūrint visų įstojimo šalininkų 
pastangų^ to klausimo nesvars
to. ; ' c

___________
Pranyko 1,200 butelių 

degtinės iš valdžios 
sandėlio

• »

Indianapolis, Ind., kovo 24.— 
Iš valdžios ; sandėlio pranyko 
1,200 buteliai konfiskuotos deg
tinės. Dabar dalyką tyrinėja 
ir ieško kaltininkų. Suimtas 
prohibicijos agentas, kuris buvo 
užtiktas girtas.

Tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos įvyksiąs 

kompromisas?

Negali susitarti japonų armijos 
evakuacijos klausimu

Shanghai, kovo 24. — Kinų 
ir japonų taikos konferencija 
kalba apie taiką, bet nedaro 
jokio progreso, o tuo tarpu 
abiejos armijos stiprinasi fron
tuose, kasa naujus apkasus ir 
ruošiasi prie naujų musių, ku
rie gali greitu laiku įvykti.

Klausimas, kuris taikos kon
ferencijoje sukėlė daugiausiai 
sunkumų, buvo japonų evakua
cija iš Sha’nghajaus, be to, ki
niečių generolų tarpe nėra su
sitarimo.

Kinai reikalauja, kad japonai 
tuojau ištrauktų savo kariuome
nę iš okupuotos srities, jos ad
ministracijai palikdami kinų 
miliciją. Bet japonai nesutin
ka, siūlydami laipsnišką kariuo
menės ištraukimą ir pasilaiko 
sau privilegiją laikyti armijos 
dalis neapribotam laikui Kiang- 
wan’o ir VVoosung’o sektoriuo-

Studentų riaušės Ru
munijoje

Viena, Austrija’, kovo 24. — 
Iš Rumunijos pranešė, kad Bu
karešte įvyko smarkios studen
tų riaušės, kuriose 47 asmenys 
buvo sužaloti. Anksčiau paskli
do žinios, kad riaušininkai pro
testavo prieš universitetų ku
nkulų pasunkinimą, bet vėliau 
paaiškėjo, kad riaušių priežastis 
buvo politinis nepasitenkinimas, 
protestas prieš komunistus. Ru
munijos karalius sutiko priimti 
studentų delegaciją.

« ——I!!' . ........................................ .■■■!■!........ ■■„■.I.

Komunistų riaušės Da
nijos parliamente

Kopenhaga, Danija, kovo 24. 
—Danijos komunistai sukėlė 
riaušes Danijos parliamente, 
folkletinge, buk tai reikalauda
mi pašalpos bedarbiams. Dani
jos valdžia visiems bedarbiams 
prieš tai suteikė 10% nuolaidą 
nuo valgių ir rūbų kainų.

Kuboje generalis strei
kas

Havana, Kuba, kovo 24. — 
Kubos darbihinkų organizacijos 
vakar rengėsi prie generalio 
streiko. Valdžia organizavo po
liciją, kad palaikyti tvarką sa-
loję.

PAVASARY!■
kiekvienas iš mus jau pradeda svajoti apie vasarą 
ir apie tai, kpr ir kaip praleisti tą liuoslaikį, vadi
namu ATOSTOGAS.
Mes, lietuviai mylime gamtą, o Lietuvos gamta su 
jos gražiomis pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vyliojo. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvą? .
Laivakortėms, atpigus, šią vasarą galima butų pra
leisti Lietuvoj!

Laivu kompanijos siūlo ir kitus dar niekad nebūtus patogumus ir nuolaidas. 
Užeikite pasiteirauti į

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

No. 72

Kauno ir Vilniaus 
spauda kalba apie 

lenkų nusileidimą
M. Yčas Smetonos organe ra

gina prie susitarimo

Kaunas, kovo 24. — Pablo
gėjus Lietuvos-Vokietijos san
tykiams dėl Klaipėdos ginčo, 
spaudoje pradėjo kursuoti gan
dai, buk tarp lenkų ir Lietu
vos eina užkulisinės derybos.

Anot lenkų Raudos, Sme
tonos organe “Lietuvos Aide” 
pasirodė žymaus politiko Mar
tyno Yčo straipsnis, kuriame 
autorius sakė, kad tarp Lenki
jos ir Lietuvos turįs įvykti kom
promisas.

Berlyno spauda (“Berliner 
Tageblatt”) praneša, kad, kiek 
laiko anksčiau paskelbta žy
niaus lenkų politiko Lednickio 
kelionė į Kauną, Varšuvoje lai
koma svarbia. To laikraščio 
Kauno kdrespondentas rašo, 
kad prieš išvykstant Lednickiui, 
Varšuvoje buvo derėtasi ir jis 
turįs paruošti dirvą Lietuvos- 
Lenkijos susiartinimui.

Tas pats laikraštis ypačiai 
svffl-biu laiko Vilniuje einan
čio lenkų laikraščio “Przegląd 
AVileriski” ątrąįpsųį, , kuriame 
sakoma, kad dabar atėjęs ge
riausias laikas dėl lietuvių len
kų suartėjimo. Lenkai link 
Lietuvos dabar turi vesti lanks
čią ir gyvą politiką ir būti pri
sikošę Lietuvai padaryti reię 
kalingų nusileidimų.

Ispanijoje susekė ko
munistų rengiamų 

sukilimų
Madridas, Ispanija, kovo 24. 

—Valdžia susekė ruošiamą ko
munistų sukilimą, kuris turėjo 
įvykti balandžio mėnesyje. Su
kilime rengėsi dalyvauti visi 
Ispanijos komunistai.

New Yorko mokesčių 
mokėtojai rengiasi 

streikuoti
New York, kovo 24. — Pro

testuodami prieš miesto valdžios 
išlaidumą, New Yorko gyvento
jai rengiasi sustreikuoti ir mo
kesčių nemokėti.

Grafas Zepelinos Bra
zilijoje

Pernambuco, Brazilija, kovo 
24.—Vakar naktį į Braziliją at
vyko vokiečių dirižablis Grafas 
Zcpelinas.
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DABARTINĖ LIE
TUVOS EKONOMI

NĖ PADĖTIS

jo sviesto kiekis augo dar grei
tesniu tempu. 1924 fne.tais pa- i 
gaminta sviesto 53,100 kg.; 
1925 — 316,000 kg.; 1927 —

(Tąsa)
Kredito reikalai.

Daugeliui -Europos valstybių 
dideliu nelaimiu atnešė ir kri
zių atėjimą pagreitino didžių
jų Europos ir Ąmeril 
bankrutavimas. Kaip tas reiš
kinys atsiliepė Lietuvoje?

Ir šioje srity 
mališkomis sąl 
laikyti blogu ženklu, !.» 
išėjo į gerą. Lietuva 
niams tėra visiškai maža, le- 
skolinga, vos 145,6 mik litų. 
Tai yra visa valstybės skola, 
kurių mokėjimas yra t ksliai 
ir aiškiai sureguliuotas ir lo
kių siurprizų Lietuvai atauš
ti negali, šitų skolų mokėji
mas kasmet reikalauja iš ir i- 
dž'to palyginti nežymios su 
mos. Daugiausia vargo k:.onis 
valstybėms atnešė vadinamieji 
trumpalaikiai kred’iai, ku
riuos kreditorius gali atšaukti.

lams. Pavyzdžiui, šiais metais 
pradėjo veikti pirmasai Lietu
voje cukraus fabrikas, duodan
tis gero uždarbio ūkininkams, 
cukrinių runkulių augintojams, | 1,g.85,000 kg.; 1920 — 3,055,- 
ir galėsiąs pagaminti apie treč-;OQO; 'kg.; 1^30 — '% 
dalį Lietuvoje suvartojamo | svieste kdogi^amų. Tokiu bildu 
cukraus, šie metai itin buvo sviesto .gamyba beveik kasmet; 
palankus toms pramonės 
koms, kurios yra susijusios su!

i statybos darbais. Dar niekuo- yna susiburusios į galingą Lie- i 
ko.s banku i Lietuvoje nėra buvę tokio tuvoije koopeiatyvą “Pionocem

..i , • i i.__ Vi i____ h__ ___________ “s. _

1980 m. 51,2%. šitie ir auk
ščiau paduotieji skaičiai pakan
kamai įrodo, kokią milžinfšką 
pa^ąngą padarė Lietuvoje že
mes ūkis, nors čia dar toli ne
išnaudotos visos gamybos gali
mybės.- Tačiau šioje, daugiau* 

j šia pažengusioje Lietuvos ūkio 
šakoje nūdien skaudžiausia ir 
atsiliepia pasauly siaučiantis 
krizis. Lietuvos žemės ūkis ga
mina eksportui, vadinasi, labai 

> nuo 'Užsienio
kurios beveik Visur yra skau-

(>,378,000 *’1’1^aut<>

j džiai kiužio paliestos. Visur, lą- 
ša- išauBvtevo daugiau nega 100%.nukrito kainus, ■ dauguma.

Pkmo perdirbimo bendrovės i

lai, kas ncr-

Jin ai 
uzsie-

gyvaus statybos sezono, kaip j trą’\ !por kurio rankas pereina 
pereitieji metai. Ypač tAi tei-1 viso eksportuojamo , sviesto 
giamai atsiliepė medžio nramo- Į 90% . Mvją pardavimu popinąs 
nėję. Nors medžio gaminių oks- aptirta galinga kooperatyvų, 
portas gerokai sumažėjo, tačiau jupga 

darbo daugiau 
gamykloms. “Meistras” lepinasi bekonų, gy-

Todėl 
ir dau- 
seniau,

[Atmę-P. ii A. Photo]

Tokiigaro Nakahashi, Japoni
jos vidaus idealų ministeris, 
kuria prieš porų dienų įteikė 
savo rezignaciją.

n=s: =;

gausioji statyba dav 
medžio dirbinių
Pakilo ir Lietuvos manufaktū
ros bei audimo pramone, vie- 

sekmingai konku- 
importo prekėmis 
šias pastarias iš- 

1930 metais veikė

tos rinkoje 
mojanti su 
ir daug kur 
stumianti.

• Lietuvoje 1,100 pramonės įmo
nės, turėjusios 20,217 darbi
ninkų. šiais 1931 metais, pra
dėjo darbą nemaža ir naujų 
įmonių — dailidžių dirbtuvių, 
malūnų, bravorų bei bravorė-

• lių. vaisiams apdirbti įmonių,
šaukimas žymioj daly pakirto ypač gi mėsos ir pieno produk- 
ir vokiečių finansus. O Licdu-j tams sudoroti. Ypač pakilo vai
vos šis reiškinys visiškai ne 
liečia. Per visą Lietuvos ne- pramonė, 
priklausomą gyvenimą didž-io-j nių (kojinės), 
sios valstybės, daugiausia <151* minias visiška/ baigia išstumti 
įvairių politinių motyvų, ne
reiškė Lietuvai ypatingo pasi
tikėjimo ir kreditu neduoda- 
v<». Dabar jos neturi ko iš Lie
tuvos atšaukti.

sinio vyno gamyba. O tokia 
kair. maišų ar neri- 

tai užsienio ga-

Lietuvos rinkos.

Europos ir Amerikos bankų 
bankrotavimas Lietuvos ne-

; Lietuvos pramonei augti itin 
padeda valdžios vedamoji at
sargi muitų politika, globojan- 

* ti savo pramonę. Antra‘ver
tus, vietos pramonė, suvartoda
ma vietos žaliavą, duodama dar-

paliete ir iš antros pusės. Lie- l>0 darbininkams ir aprupinda-
tuvoje paprastai imant visuo
met buvo

ma vietos rinitų, mažina im-
— mažiba valiutos išve-jaučiama pinigų bei jx)rta, 

kredito stoka. Lietuvoje brcdi-l^jn)^ j užsienius ir tokiu budu

negu kur kitur. Todėl lygiai 
Lietuvos piliečiams, lygiai Lie
tuvos institucijoms nebuvo 
prasmės savo pinigus laikyti 
užsienio bankuose, Lietuvo
je jie duodavo didesnių palū
kanų. Todėl Lietuvos bankuo
se. Lietuvoje jie duodavo 
didesnių palūkanų. Todėl Lie
tuvos pinigų užsienio bankuo
se būdavo tiktai liek, kiek tai 
buvo reikalinga bėgamosioms 
operacijoms. Todėl tat užsie
nio bankų bankrotai Lietuvai 
stambesnių nuostolių nepada
rė, nes ir negalėjo padaryti.

Lietuva verčiasi savo vidu
jiniu kreditu ir to jai gana. Ir

.padeda finansų 
bilizacijai.

Tačiau jeigu 
zis tiesioginiai
monės ir nepalietė, tačiau jo 
netiesiogines pasekmės vis tik
tai čia šiek tiek jaučiamos. Il
tie pa j učiai, tarytum diegliai, 
ateina per žemės ūki bei užsie
nio prekybų.

žemės ūkis

Lietūkis”. Pagaliau, 
valstybinė įmonė

v ulių, dešrų, kumpių) konservų, 
mėsos iii pn. ekspo’pta.

‘Gyvulių ir pienio tokio eks
porto skaičiai P®1’ keletą pasta
rųjų metų taip pat labai reikš? 
mįngį-:
EkMrttt'O

valstybių pakėlė importuoja
miems maisto produktams auk
štus muitus bei kitokiais 'bu
dais įvežimą suvaržė, 
ūkininkas nors dabar 
;gį-au pagamina^ negu
bet už savb gaminius inažiau 
beguuna. Mažėją ūkininko pir
kimo galia) o Ui -šiek tiek atin-, 
liepia ir jįt vietos pramonę, nes 
ūkininkai mažiau 'neperka, VPa- 
galiau, ir maisto produktų par
davimas užsieny kaskart vis 
daugiau rupesnių teikia. Lietu
vos eksportas -4- dabar aktua
liausia Lietuvoje ekonominė 
pix>blema.

luks-

objekt. ■1924 1926 1928
(tonų)
Šviest. 5 24 1,747 2,64 3
Suris 602 688
Pienas ir gretine 2.621 5.740
Mėsa 4.74 J 3.1 20 1.9 58
(galvų)
Kiaul. 43.5 37 72.016 4 1.827
Galv. 27.976 3 7.210 28.106
Arki. 2 2.782 10.15| 21.18 3

1930m,

7.357 
877 

4.928
1 3.340

54.1 1 5 
36.206 
20.647

Šių dalykų eksportas bendra
me Lietuvos eksporte sudarė: 
1924 m. — 14,4% ; 1926 m. 
26,4%; 1928

Užsienio • prekyba
šiais metais Lietuvos preky

ba su užsieniais pc‘r pirmuo
sius 9 menesius davė apie 10 
milijonų litų pasyvo. Norint 
tiksliau suprasti šio skaičiaus 
reikšmę Lietuvos gyvenimui, 
tenka prisiminti užsienio pre
kybos balansą per 
melus anksčiau.

(Sk ajčiai paduodami 
tankiais litų):

Ekspor
tas 

146794,7 
266583.6 
24-2'714,9 
25 3299.6 
245929.3 
256881.3 
32984-1,9 
,333'738.9 31.2415,2 -|
Šios lentelės matyti, kad 

ir praeity Lietuva turėdavo 
kartais pasyvų užsienių pre
kybos balansą. 1928 metais jis 
buvo net labai didelis — net 
daugiau 34 milijonų litų, o 
1927 metais — beveik dvide
šimts milijonų? Todėl jeigu 
tai butų normhlųs laikai, lai 
šiemet per pirmuosius devy
ni us mėnesius pasireiškęs ba
lanso pasyvumas jokių ypa\ 
tingų rūpesčių galėtų ir netei-

‘Metai

>192 3 
1924 
1925 
192-6

1928 
1929 
1930

Iš

Impor
tas 

15 6627.2 
206533.8 
Ž5į7O2,8 
2407'6'0.8 
265 694.0 
2'91091,4 
30642’2.4

‘ Skirtu
mas 

=9832,5 
-1-60049.8 
= 9987.9

=<1 9764,7 
=34210.1

>ti. Juo labiau, kad Lietuva 
vasaros menesiais visuomet 
daugiau importuodavo (staty- 
)os darbai, ūkio mašinos, sė- 

, a, trąšos) ir mažiau ekspor- 
uodavo (javai tebėra laukuo

se). Gyviausias Lietuvos eks- 
)orto sežonas paprastai bū
davo rudenį ir žiemą. Reikia 
tikėtis, — ir yra pagrindo 
aukti, —kad ir šimečiai ru

dens mėnesiai (spalis, lapkri
tis, gruodis) tojo balanso pa
syvumą gerokai aplygins. Pa
vyzdžiui, spalio meilusis jau 
davė balanso aktyvą, nors dar 
tebėjo smarkus importas.

Tačiau dabar gyvenamoji 
crizio gadynė verčia Lietuvos 
ekonomistus labai opiai susi
rūpinti pasireiškusiuoju pasy
vu. Nes beveik kasdieną iš už
sienio rinkų ateina įvairių 
siurprizų. Tai čia muilas pa
keliamas, tai čia įvedama kon
tingentai, lai čia kokie kiti su
varžymai pramanesni. Ypač 
tokių siurprizų teikia tos vals- 
tybės\ į kurias Lietuva iki šiol 
daugiausia eksportuodavo. 
Pavyzdžiui, 1930 metais eks
portas į Vokietiją sudarė 59,91 
nuoš. viso Lietuvos eksporto,

į Angliją — 19,49 nuoš., į Lat
viją — 6,85 nuoš., toliau dar 
ėjo į Belgiją, Olandiją, Švei
cariją ir kitur, šiais metais 
eksporto vaizdas jau kiek pa
sikeitė. Per pirmuosius aštuo- 
nius mėnesius į Vokietiją eks
portas nukrito iki 47,61 nuoš. 
(viso Lietuvos eksporto), tuo 
tarpu eksportas į Angliją pa
kilo iki 31,43 nuoš., į Latviją 
—iki 7,18 nuoš., į Belgiją iki 
4,3Ž nuoš. Pakilo dar Lietuvos 
eksportas ir į Prhncuziją.

Ypač sumažėjo Lietuvos li
nų ir medžio eksportas. Per 
pirmuosius devynius mėnesius 
buvo išvežta (1000 lit.) :

1929.m. 1930 1U. 1931 m. 
Me
džio 35.906,7 24,012,1 12.010,8 
Linija 27.073,1 17,956,7 7.392,6

Šitoksai žymiųjų Lietuvos 
eksporto prekrų išvežimo su
mažėjimas bei užsienio rinkų 
dabartinis netikrumas kitoms 
prekėms, ir verčia Lietuvos 
ekonomistus rūpintis pasireiš
kusiu balanso pasyvo. Kovai 
su šia negerove dabar Lietu
voje naudojama trijų rųšių 
priemonės: (Bus daugiau)

AMERICAN BOSCH 
-Catest modoL D A 1^1

SU PE R - H E TE RODYNEJvZVM I

mistiniu nuotaikų nežadina.
1930 melų pradžioje Lietuvos
bankai turėjo indėlių viso 
215,2 mil. litų. Ilgainiui ši su
ma pergyveno šiokių tokių 
svyravimų ..  tai kiek pašoks
ią, tai nukrinta. Ir vis (iktai
1931 m. spalių mėn. 1 d. indė
lių į Lietuvos bankus suma 
siekė 227,7 mil. litų.

Panašiai atrodo ir Lietuvos 
bankų išduotųjų paskolų skai
čiai. Iki šių metų spalių mėn. 
1 d. iš įvairių Ličiu vos bankų

1930 metais iki spalių m. 1 d. 
buvo išduota paskolų 222,2 
mil. litu ir 1929 mct. iki to 
paties laikotarpio -- 184,6 
mil. litų, šie skaičiai rodo, kad 
Lietuvos bankai sugebėjo nuo 
1929 m. iki š. m. padidinti iš
duotų paskolų sumų beveik 
200 mil. litų. Tai įrodo, kad

likęs užsienio katastrofų ne
paliestas ir kad Lietuvos ka
pitalų ir kredito rinka rutu- 
luojasi visiškai normaliai.

Pramonės reikalai
Pasaulinis krizis kol kas ne

palietė, ir Lietuvos pramonės. 
Net priešingai. IPramonė Lie
tuvoje rodo aiškios tendencijos 
augti ir tobulėti. Ypač didėlio 
gyvumo rodo toji pramonės ša
ka, kuri remias žemės ukiu ir 
gamina Lietuvos rinkos reika-

m.

ir valiutos sta-

pasaulinis 
Lietuvos pra-

Pristatyk atliekamus pinigus prie darbo
. čia pat CHICAGOJE

Nežiūrint, kad Lietuvos že
mės ūkis palyginti per labai 
trumpą laiką turėjo pakeisti 
savo orientaciją. — iš linų ir 
javų ūkio pereiti į gyvulių ūkį, 
— gamybos atžvilgiu jisai pa
siekė tokio laipsnio, kokio jis 
niekuomet dar nėra turėjęs, — 
ir kokybės ir kiekybės atžvil
giu. žemės ūkio pažangumas 
itin bus raiškus, jei palyginsi
me dabartinius ir prieškarinius 
davinius. Pavyzdžiui,
Lietuvoje buvo (skaitant 
tančiais

KAD NEŠTŲ
APIE

gyvulių
tuks-

galvų):
Gyvuliai 1913 1920 1930
Kiaulių 458 1,118 1,058
Galvijų 766 605 1,103
Arklių 373 335 530
Aviu 577 894 1,082

Vadine si, palyginti lt

1981 
1,463 
1,226 

568 
1,198 
31 ir

1913 metus, kiaulių skaičius 
išaugo visais 220'/, galvijų — 
60%, arklių — 52% ir avių — 
101 %. Šie skaičiai bus dar reik
šmingesni, jei prisiminsime, 
kad dabar, palyginti su prieš
kariniais laikais, labai pagerėjo 
gyvulių rųšis. Lietuva daug 
importavo (ir tebeimportuoja) 
veislinius gyvulius iš Danijos, 
Švedijos,' Anglijos ir kitų kraš
tų, pristeigė kergimo punktų, 
ir Lietuvoj gyvulių kokybė 
tai į metus eina geryn.

Dar žymesni rezultatai 
siekti. pieno ūkio srity.

me-

pa- 
Del

vaizdingumo, pąlygipsime porą 
skaitlinių eilių. 1924 metais 
Lietuvoje tebuvo vos 24 pieni
nės — pieno bendrovės. 1925 
metais jų skaičius jau siekė 
97; 1927 metais 252; 1929 — 
262; 1930 — 272 ir 1931 — 
275. Tačiau pieninių gaminamo-

Viršuj yra paveikslas Cohmonwealth Edison Co> didelių turbinų ge
neratorių elektros pajėgos dirbtuvėj prie Crawflord Avė. ir 35th St. 
Kada jus perkate Edison serus, jūsų pinigai būna investuojami į ge
neratorius, vielas ir kitus įrengimus, reikalingus aprūpinti Chicago 
su elektros aptarnavimu. Investuo'kit dabar į

COMMQNWEALTH EDISON COMPANY
Capital Stock

kuriuos jie turi, uždirba jiems po 
$8 į metiųs. Jie žino, kad kas 90 
dienų laiškanešys, atneš jiems di
videndų čekius.

DABAR mos pasiūlome šiuos Še
rus išmokėjimais Mėnesinių 

Ta upinių Pienu, {mokėkit tiktai po 
4?i() ant šėro, o likusius mėnesiniais 
išmokėjimajs.

Lengvas Parduoti
Edison Šerai yra padėti Chicago 
Stock Exchange biržoje. Jus leng
vai galite parduoti savo serus, kada 
tik norėsite. Bet dauguma 87,000 
žmonių, kurie turi arba dabar per
ka Edison Šerus, pasideda juos sau
gioji vieton. Jie žino, kad šorai,

Saugus Investmentas
Dabar marketo kaina yra v.ylio- 
jančiai žema. Jus galite dabar in
vestuoti už žemiausią per daugelį 
metų kainą. Nepraleiskite šios re
tos iirogos įsigyti Edison šė 
pelnytis kartu 
musų miesto augimu, 
kuponą DABAR!

serų ir 
su Kompanijos ir 

Siųskit šį

Utility Securities Company
230 South La Šalie Street, Chjcago y,,

H N Alt w -• H « n 4 I' M —• MII M tl"»»*• U H — H • HM II l| «»m|'|| II» NEMOKAMAS KUPONAS
% .. . ' - ; _ . .. . . i

Utility Securities Company, 230 South La Šalie Street, Cliięago-
Meldžiu prisiųsti man bę jokių pareigų iš mano pusės pilnas informacijas apie tai 
kaip aš galiu pirkti Edison Šerų sulig mėnesinių taupimų pienu.

‘ . ■ ■ . " . '.v' ■ ■ «.. . > . '

Vardas ................     Adresas ......................... ......................
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07
COMPLETE 
WITH TUBES

r (i

Pigios kainos, 1932 modeliai 
dabar liktai K
Duodame didc-O ■ aOU 
lę nuolaidą už jūsų seną ra- 
dio ar victrolą.

HERE 
IT IS/

Kaip 
mus

MODEL 31-H
5UPIR-HETERODYNE

Other models from 
$43-5° to 39-50 
complete with tubes.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
jus girdite per radio Lietuvių programus duoda- 
Budriko Krautuves Nedaliomis nuo 1:15 iki 2 vai.

po pietų ir Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakaro; kurie tu
ri radios, jie gėrisi ir džiaugiasi Lietuvių dainomis ir 
muzika, bet kurie dar neturite savo namuose radio, da
bar Budriki) Krautuvėje galite įsigyti už labai mažą ir 
prieinamą kainą, kaip tai: 
Baby Grand Radios nuo $19«50 
iki ........... ...................... ............. .
Elektrikinės Skalbimui Mašinos, 
kainos nuo $39.00 iki ...................
Hoover Elektrikinis Dulkių

$95.00 
$100.00 
$19.50 
$39.00 
$98.00

Gražus Mohair Parlor Setai 
pu ....................................... ............. ... ....
Nauja Fada Radio ir Viktrola kombi
nacija, vertės $200, už ......... ..... ......... . _ _
ant kurios jųš galite groti visus Lietuvių rekordus aiškiai 
ir gražiai. > \

NAUJI LIETUVIŲ REKORDAI
Štai yra sąrašas Naujų Lietuvių Rekordų, jų kainos po 
75c kiekvienas. Dabar prieš Velykas su kiekvienu r<^ 
kordu jus gausite dovana. / 

16241 —Prezidento Smetonos Maršas
K. Rupeikos Polka. Lietuvos Viešbučio Orkestrą. 

1'624.2—Lietuvaitė, Polka. Armonika. 
Močiutė. Vaitas, Klarnetas ir Piano. 

16244—Senas Kanklininkas. V. Dineika ir J. Petrauskas. 
0Kanklininkų Polka. 

16253--Suktinis, Lietuvos Viešbučio Orkestrą. 
Lietuvių Popuri. 

16252—Kukutis. Vaitas su V. Dineikos ir Petrausko įdainavimu. 
Myliu. Tango. 

1625 1—Adomo ir Jievos. Polka, Mainicrių Orkestrą. 
Rinkai Man Bernelį. 

16250—-Lietuvaitė, Fokstrotas, įdainavo D. Dolskis. 
Leisk Man. Fokstrotas? 

1 624 9—-Onyte, Eikim su Manim pašokti. D. Dolskis. 
Čigonės Akys, Fokstrotas.

1 624 8-1—Saulelė Raudona, Kipras Petrauskas. 
Nesistumdyk, Polka, .Armonikos solo. 

16247—Dumblas. Diologas,. V. Dineika ir 3. Petrauskas. 
Sis Tas. Diologas.

1624 5—širdelė Mano, Tango. D. Dolskis. 
Tavo Saldžių, Malonių, Tango.

Musų. Krautuvėje dabar prieš Velykas eina didžiausis 
išpardainmas su dideliu kailių suipaiinijnu. 

Nevėluokite, ateikite dabar.

'fos.F.Budrik,!!
34X7-21 South Halsted Street

Tol. Boulevard 8167 ir 4705

m >■ n t ii t1 "iimiiii'r^
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kunti. — Buvęs prakalbose.

Charleroi, Pa
SLA. 1 10 kuopos balsavimo 

pasekmės

Kovo 6 d. SLA. 110 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame buvo balsuojama Pil-

mos :
J prez. Bagočius 12 balsu.
J vice-prez. Mikalauskas 

balsu.

rengimo šių prakalbų LDS. 
kuopos vardu, ir kelti triukš
mą, kam jie čia garsina savo 
“Naujosios Gadynės” koncertą. 
Pirmininkas nori ką tai pasa
kyt, bet jo jau nesigirdi. Ir 
nepajėgdamas alsteigti tvarką, 
uždaro prakalbas. Iškyla di- 
džiausis triukšmas: vieni pa
kyla nuo.sėdynių ir eina link 
duru, kili dar sėdi, manydami, * »•

I kad kas nors čia dar kalbės ir 
bombarduos Pruseiką. Pakvla 
Abckas (kuris irgi čia buvo ai-

Toronto, Kanada
Įvairios žinutes 
l

Kovo 13 d. įvyko Kanado1 
Lietuvių 1 Kultūros drnugijo 
nariu susirinkimas. Buvo 
svarstoma nauji įstatai, kurie 
priimta su 
mis.

Kultūros 
apima visą

mažomis pataiso

draugijos išlala’ 
Kanadą ir numato

balsų.
Į iždininkus Gugis 12 balsų

kia lai moteris nuo komunistu

sirastų lietuvių būrelis.
Kultūros draugija turi gana 

chorą, kuris per

šiaip’T'oronlo gyvenimo die- žiau, bus Imama papildomai 
uos slenka paprastai ir nieko penki Amerikos centui; kur 
gero nesimato. Bedarbių dau-j mokesnis bus tarp (j dol ir-10 

dol. — papildomai 10 centų; 
imant mokesnius didesnius kaip 
10 dol. - papildomai.

gybe, o darbai vis mažėja ir 
nėra žinios, kas loliaus bus, jei 
laip dar eisis, Lietuvių bedar
bių mažai matosi vaikštinėjant 
gatvėmis, nes jie dirba “puil- 
ruimiuose” tarpe surukusių 
sienų. Apgailėtinas lietuvių 
nirotis lankyti .“pulruimius” ir1 
atiduoti paskuiinius centus žy- 
’tnr;;. Reiki’?.) jau susiprasti' 
r mesti tą įnor? nes jis nau-
!CS 

r

Ir. pasiūlai koki nors 
už:5.;rcmimeruoti, tai

12 balsų.

12 balsų.
Į daktarus kvotėjus Bronu- 

šas 12 balsu, c
Kazys Milleris.

' ba labai silpnu balsu (angliš
kai), pasmerkia Pruseiką ir 
sklokininkus. Užbaigus lai 
moteriai kalbėt, atsistojo Ahe- 
kas ir pareiškia, kad jis kal
bės 15 miliutų, o Pruseiką ga
lės i jo kalbų atsakyti, .lis pra-

.mu “Karolio 'Teta”. Publikos 
buvo gana daug ir pelno ne
mažai liko.

Antras svarbus Kultūros 
draugijos darbas las, kad šū

luvišką programą. Tai pir-

Rockford, 11!
.S’ A* loki ninku prakalbi >s

Kovo 15 d. čia vietos taip 
dinaini “sklokininkai” tu 
surengę prakalbas. Kalbėto
jais buvo M. Bacevičius ir L. 
Pruseiką. Buvo garsinta, kad 
šias prakalbas rengia LDS. 
(“darbininkų susivienijimo”)

va-

nėj užgesina šviesas... I Abekas 
nustoja kalbėti. šviesos vėl 
užsidega. Publika sukyla nuo 
sėdynių ir eina per duris; su
mišimas: vienur girdisi: “tas 
durnius”! o kitur, “įmanytų,
tai jie Pruseiką pakartų”.. Ir 
taip tai užsibaigė sklokininkų 
prakalbos.

Žinoma, atėjus į kilų sureng
tas prakalbas ir be jokio ren-

this

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo koiiHtlpneljos, prasto apetito, 

KtthoM Hkaudėjlino, bemiegi1*.
Visose npliekose, _______

Garsinkitės “N-nose

you go, you find 
malt that is ajways 
l^dependable Z

vių istorijoj. Manau, kad ir 
ateityje Kultūros d r-j a pasi
stengs vėl tokį puikų koncčHą 
surengti, vadovaujant drg. J.
Jokubvnui 
v • •cienei.

Kovo 13 d. ponus Indrelius 
ndras ilgakojis ir

Zogb.es, 
moteris 
piešėjų 

mitetas.

De 
esto

gražiausi Budm- 
Tą titulą jai su- 
ir skulptorių ko-

gauni
nėra kaip ne

tį u n I ra,
oda žino-'į

ii p many-

greičiausia pasveikti ir vėl sto
ti i kultūrini darbų bei prie 
choro, kuris jau šenai jos lau-

Praeitais metais Toronte bu- 
i vo susitverus ,KBKA. kuopa ir 
kai kurį laiką veikė. Bet šiais 
metais apie lą kuopą nieko ne-

Įgui. .Jeigu.
Įsil, lai dar
jungą ant savo pečių ir nema
tysit šviesesnio rytojaus.

žinoma, ne kiekvienas lai
kraštis duoda naudos darbo 
žmogui, bet yra ir naudingų, 
kaip lai: “Naujienos” ir “Ke
leivis”, kurie jau nuo pal pra
džios išlaiko savo nusistatymą.

Pndaryl.-i* iš rink
tini.miežių, 
nesuskattyius karinu 
handoma*!. niuo 
Ribbon Malt yra 
tiek pat užtikimai* 
kaip šaltųjų šiau
rių Alinos. Visuo
met Mupakuotl ke
be piku 3 sva
rai.

mirusi. Manau, kad tam dar- Lito kursas

ręs temą, ir kalbėjo apie LDS. 
Visų pirmiausiai jis pasakė, 
kad LDS. yra sutvertas dėlto, 
kad “išmesti nariai iš seno Su
sivienijimo (SLA.) neliktų be 
apdraudos”. Čia “darbininkų 
susivienijimo” preridentas pa
sakė neteisybę. Visi žino, kad 
niekas bolševikų iš SLA. ne
metė laukan, o tik bolševiku 
vadai Andrulis, Mizara — ne
išskiriant ir Bacevičiaus — bei 
kiti mažai suprantančius daly
ką savo pasekėjus — narius iš-

jiems, kad išėję iš SLA. jie ga
lėsią atsiimti savo pinigus! 
Tad kam dabar tas žiųogus 
važinėdamas pasakoja neteisy-

viską”, šokinėjo nuo vieno da
lyko ant kito. Su tuo tiek to, 
— tas man nesvarbu. Tas tik 
parodo kalbėtojo kalbos ne
tvarką. Pruseiką pasakė, kad 
Susivienijime kova ėjo ne dėl 
vietų centre, o tik dėlto, kad 
“darbininkiškas susipratimas”

dos drožti spycių yra prasižen
gimas prieš tvarkos ir manda
gumo taisykles. Bei ar prusei- 
kiniai 
davo?

Indreliai yra mandagus ir 
darbštus kultūros dirvoj žmo
nės. P-nia Indrclienė yra vei
kli .Kultūros dr-jos narė.

P-niai Indrelienei linkiu kuo

KBKA. pirmininko vielos Dr. 
A. L. Graičuno.

Tačiau aš manau, kad Dr. A. 
L. Graicunas, užbaigęs laisva
manių kapinių darbą, vėl stos 
prie įkūnijimo Liaudies Namo 
Kupiškyj. Tada ir vėl Toron-

Ii, kaip ir seniau.

Lietuvos Užsienių* Reikalų ir 
Finansų Ministerijų susitarimu, 
lito kursas priimant Amerikos 
•Jungtinių Valstijų valiutą, nu
statytas $1.00 — Lt. 9.90.

Vykinant ši susitarimą, Gen. 
Konsulatas ims mokesnius se
kamai: už pasus ir Įgaliojimus, 
kur mokesnis yra $5.00 ar ma-

BLUE RIBBON MALT
^MERICA'S BICGEST SELLER

Federal Meat Markei
Gerai pamenu, kaip 

viename SLA. 77tos kp. susi
rinkime, bolševikai sukėlė 
triukšmą ir kuopos pirminin
kui uždarius susirinkimą A. 
š. (kuris buvo šių prakalbų 
pirmininku) užbėgo už pirmi
ninko stalelio ir pasakė, kad 
“draugai aš dabar vesiu susi
rinkimą”. Ir “vedė”. Ar tai 
gali būti didesnė netvarka? 
šiose prakalbose jis gavo pa

Bet kaip ten nebūtų, norisi 
pastebėti, kad jeigu ^klokinin- 

_kai su Pruseiką jaučiasi tvirtoj 
rpie P°zicijoj, tai kodėl nebuvo lei- 

Abckui kelioliką minutų

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
PALENGVINS DANTŲ

DYGIMĄ

i k? i h s ■/
JĄ *»«**• ^\ DIDELIS NUPIGINIMAS

ANT RŪKYTOS MĖSOS
RŪKYTAS ŠOLDERIS...........
Rūkyta Nedidelė Liesa Šinka . 
Šmotukai Kiaulienos dėl Dešrę 
be kaulo, liesus ...... .................
Geriausi Švieži Kiaus’.niaį.tiktai.... 1254c tuz. 
' Tctarpinti Taukai tiktai penktadienį 
nuo 8 ryto iki 12 v. piety bus po...... 23/<c sv.
Rūkyti geri Lašiniukai po..............lO’/^c sv.
Rūkyti supiaustyti Lašiniai tik po 7^c sv. 
Priešakinė dalis Veršiuko po ............ 654c sv.
Veršvo Kulšis no ...............  ll’^c sv.

10'M
SV.
SV

sv.

3631 S. Halsted S t. 1949 S. Halsted St

Bet kaip žinome, tas nepavy
ko. Tačiau, Pruseiką dar vil
ties nenustojęs ir tiki, kad 
“darbininkiškas susipratimas”

dėl Pruseiko.s vilties, tai 
pasakyt jam į ausį: “it 
late”.., Tegul Pruseiką 
kad iis nepasiliktu iš-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

"^w«smbmbbbb

WISSIG
Specialistas iŠ 

Rusijos

ir motinoms taipgi.Kai 
reikia 
is too V • _ _•žiuri,
spirtas iš “darbininkų susivie
nijimo” laukan.

Nors Pruseiką savo kalboje 
akyse Jįjpibininkų stengėsi pa
sirodyti geru bolševiku, ta- 
čiaus bimbininkai arba “tik
rieji” bolševikai matyt jo kal
bos neėmė už gryną pinigą.

Užsibaigus prakalboms, pir
mininkas pareiškė, kad kas 
turi klausimų, tai gali duoti.

Prižiurėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Eletcher‘s Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkute tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

GRAŽIAUSIOS
t

GĖLĖS
LINKSMIAUSIAS..... VELYKfls

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 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 I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4 200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cratvford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

5514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Are. Tel. Kcdzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimrning pool.

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

klausimus pirmininkui kaslink ^^BJ***

DOS 
yAbus 
SWK«ETn

! THE 
’feOLLIMG PINS C 
MOfeE THAN T
X.SPAGHETTI

X/OU VEOPLE GOT tAN BILUS 
\NteONGr. lOfcDER’ED 17- 
DOZĖM SAtePS OF SPACHETTI 
KHD NOU SENT ME 17- 
. EOUMHG PINS !’

Naujausios Mados Ve
lykoms Skrybėlės 

dėl moterų, merginų ir mergaičių. 
Skrybėlės, kurios kitose vietose kai
nuoja $3. mes parduodame už vie

ną kainą —

SI.88
Universal Millinery 

Shop
3341 So. Halsted St.

Užlaikome-visokių mierų. nuo 21-25 
didumo.

MRS. M. ADOMAITIS, 
Sav.

Atdara vakarais iki 9-tos valandos.

IN OUR OFFICE 
_ —i

Zogb.es
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ŽODŽIO LAISVE

Pereitu antradienį vienoje lietuvių svetainėje Chi- 
cagoje “tikrieji” komunistai suardė opozicinių komu
nistų prakalbas.

Opozicininkų kalbėtojas buvo Leonas Pruseika, ku
ris daugiau kaip per dešimtį metų buvo laikomas lie
tuvių komunistų vadu, redagavo jų laikraščius ir agi
tavo už jų partiją. Pernai metais Pruseika, dėl nesuti
kimo su oficiale lietuviij komunistų vadovybe, buvo iš 
partijos pašalintas, ir dabar jisai su savo vienminčiais 
leidžia atskirą laikraštį ir steigia savo opozicines orga
nizacijas.

Pruseika minėtoje svetainėje norėjo išdėstyti savo 
nusistatymą ir išaiškinti savo skirtumus su Bimbos va
dovaujamais partiniais komunistais. Bet vos tik pra
kalbų vedėjas pristatė jį publikai, kai “bimbininkai” 
pakėlė triukšmą. Jie šukavo ir skandalino tol, kol atėjo 
tvarką daryti policija. Nors du triukšmadarių vadai, 
Andriulis ir Milleris, buvo pašalinti iš svetainės, bet li
kusieji publikoje “ištikimieji” komunistai nesiliovė kal
bėtoją trukdyti, ir prakalbų rengėjai buvo priversti, 
galų gale, susirinkimą uždaryti.

Šis “bimbininkų” žygis yra biaurus smurto aktas. 
Tegul jie tauzija, kiek nori, kad “Naujienos” simpati
zuojančios opozicininkams, bet tai yra paika demago
gija. Pruseika ir jo gizelis Strazdas šmeižė “Naujienas” 
ir “Naujienų” redaktorių, tur būt, aršiau, negu kas ki
tas, ir apie jokias “simpatijas” jiems musų pusėje ne-
gali būti nė kalbos. Bet čia eina reikalas ne apie asme
nis ir net ne apib politines sroves, žodžio laisvė yra vie
na pamatinių žmonių teisių. Šitą teisę komunistų par
tijos gauja bandė opozicininkams atimti, užpuldama jų 
mitingą!

“Bimbininkai” negali teisintis, kad Pruseika juos 
išprovokavęs, nes jie ėmė kelti triukšmą. pirma, negu 
jisai gavo progos pasakyti savo kalbą. Patys partiniai 
komunistai savo spaudoje prisipažįsta, kad jie pradėjo 
statyti “reikalavimus” kalbėtojui ir prakalbų rengė
jams, neduodami jam nė pradėti kalbą. Jie buvo atsi- 
vedę “partijos atstovą” ir triukšmo kėlimu jie norėjo 
priversti prakalbų rengėjus, kad jie leistų jam kalbėti 
nuo estrados “apie svarbius partijos reikalus”. Ar tai 
ne gengsterių taktika?

Juo bjauresnis yra šis komunistų užpuolimą^ ant 
savo oponentų, kad jisai buvo iš kalno suplanuotas ir 
atliktas su partinės organizacijos pagelba. Vadinasi, 
komunistų partija užsiima smurto žygių organizavimu 
prieš sroves ir asmenis, kurių nuomonės skiriasi nuo 
oficialės partijos doktrinos. Komunistų partija kovoja 
prieš oponentų idėjas chuliganizmo priemonėmis.

Andriulis, Mileris ir kiti “ištikimieji” Angariečio 
pastumdėliai, tur būt, nė neįsivaizduoja, kokį šlykštų, 
atžagareivišką darbą jie daro, rengdami šitokius chu
liganiškus žygius. Juk lygiai tokiomis pat priemonėmis 
kitąsyk kovodavo Rusijoje prieš revoliucionierius juo
dašimčiai. Juk tokį chuliganizmą čia Amerikoje nuola
tos vartoja prieš darbininkų organizacijas ku-kluksai 
ir kitokį reakcijos padugnių atstovai. Kuomet šitie juo
di gaivalai užpuola ir suardo 'komunistų prakalbas, tai 
komunistų laikraščiai ir agitatoriai šaukia gvoltu ir 
skundžiasi pasauliui, kaip jų partija esanti skriaudžia
ma. O tuo tarpu patys komunistai, su savo partinės or
ganizacijos žinia ir pagelba, elgiasi tokiu pat budu 
prieš kitaip manančius žmones!

Ar jiems ne gėda?
Butų vienpusišką sakyti, kad vieni tik “bimbinin

kai” yra atsakomingi už tą chuliganizmą. Pruseika, 
Strazdas ir kiti asmens* kurie šiandie stovi opozicijoje 
komunistų partijai, pirmiaus elgdavosi taip pat. Per 
desėtką metų jie kartu su dabartiniais savo oponentais 
partijoje, skelbė smurto evangeliją ir fanatizavo ne^ 
protaujančius lietuvius darbininkus, kurstydami juos 
prieš kitas sroves, ypač prieš socialistus. Strazdas-Va- 
lonis toje pačioje “Vilnyje”, kuri jį dabar garbina “re
negatu7’, reikšdavo didelį džiaugsmą, jeigu koks “susi
pratęs” komunistų žioplelis pabandydavo daryti triukš
mą “naujieniečiu” surengtose prakalbose. Pruseika to
kius prakalbų ardymus pateisindavo; “teoretiškai^, įro
dinėdamas, kad skandalu kelti viešame mitinge tai — 
“revoliucinis nuopelnas”.

Šitokia savo propaganda dabartiniai “sklokininkai”, 
kartu su “bimbininkais”, prirengė dirvą tam, kas įvyko 
pereitą antradienį. Pruseika dabar gavo paragauti savo 
“teorijos”. Bet vistiek, nors ir jisai yra dėl to chuliga
nizmo kaltas, pats dalykas yra svarbesnis, negu besi
pešančių komunistų frakcijų kivirčai, žodžio laisvė yra 
visos visuomenės reikalas, ir organizuotos klikos pasi
kėsinimas šitą laisvę kam nors atimti yra griežtai 
smerktinas, neatsižvelgiant, prieš ką jisai yra atkreip
tas !
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LEDŲ GADYNĖS 
ŽMOGUS

lat didėjo. Viršutinis molio 
sluoksnis greit užsibaigė, — te 
ko kasti giliau. Bet beveik vi- 
sur nuo astuonių ligi penkipli 
kos pėdų gilumoj užtikta nau 
jas žemės sluoksnis, kuriame 
buvo suakmenėjusių kaulų, 
medžio anglies ir pelenų. Pa
aiškėjo, kad t.u buvo liūtų, ur 

20,000 vinių meškų ir vilkų kaulai 
miesto1 Kiek giliau surasta mamutų

Naujos rųšies istorikai. —Pir
mieji europiečiai. — Pred- 
mosto iškasenos. — Miątnutų 
medžiotojai. — Įdomus ka
pas. — Predmosto žmonių 
smegenys. — Prieš 
metų. — Pompejaus
iškasenos. — Laipsniškas ci
vilizacijos besivystymas.

Europos istorija yra nepap
rastai įdomi. Senovės graikų ir 
.omėnų istorikai bei mokslo vy
rai labai mažai težinojo apie 
tai, kokie žmones gyveno Eu
ropoj prieš penkiolika tūkstan
čių metų. Daugumoj atvejų jie 
turėjo pasitenkinti visokiais pa
davimais ir mitais. Turėjo pra
eiti keliolika šimtmečių, kol 
mokslas tiek išsivystė, jog pra
dėjo sklaidyti praeities rukus. 
Atsirado, taip sakant, naujos 
rųšies istorikų,, kurie, praeitį 
studijuoja ne iš senovės knygų, 
bet iš prieš istoriškų kapų, se-, 
novės urvų ir iš visokių įran
kių, kuriuos žmonės naudojo 
prieš daug tūkstančių metų.

Iš pradžių mažai kas nekrei
pė dėmesio į tų naujos rųšies

kaulai ir įvairių įvairiausių 
1 įrankių bei papuošalų, kuriuo 
' naudojo senovės žmonės.

Kompanija tiesiog nežinojo 
nei ką daryti su tais radiniais,. 
— jai jie jokios vertes neturė
jo. Daugiau to: jie sudarė daug 
kliūčių sėkmingam1 darbui. Ta 
čiau mokslo atžvilgiu tie radi
niai turi neįmanomos vertės. 
Moravijos valdžia tuoj pasiun
tė į Predmostą prof. Absoloną, 
kad jis surinktų ir eutvarkytų 
visas iškasenas. Tos iškasenos 
dabartiniu laiku randasi Berno 
muziejuj*

Iškasenos labai daug pasako 
apie mamutų medžiotojų gyve
nimų. Pasirodo, jog jau tais lai
kais žmonės rūpinosi ne vien 
tik savo pilvu. Pas juos buvo 
palinkimas prie artistiškumo. 
Jų įrankiai buvo papuošti gra
žiais braižiniais, mamutų ir Iš

istorikų (archeologų) darbus. 
Francijos archeologai buvo pir
mieji, kuriems pasisekė įtikin
ti žmones, jog apie, praeitį ga
lima'daug naii!fjb: patirti iš už
silikusių liekanų. Nuo to laiko 
susidomėjimas, archeologų dar
bais nuolat didėjo. Ir kai prieš 
septynis metus Prahos univer
siteto profesorius, D. K. Abso- 
lon, paskelbė savo tyrinėjimo 
davinius, tai mokslo pasaulyj 
kilo tikra sensacija.

•Prcf. Absolono atradimas yra 
neįmanomai svarbus. Jis, taip 
sakant, meta šviesą į tolimų 
praeitį ir parodo, kaip musų 
pirmtak unai gyveno Europoj 
prieš kelioliką tūkstančių me
tų. šiandien beveik visi arche
ologai sutinka, jog pirmieji eu
ropiečiai atkeliavo iš kitur. Iš 
pradžių jie apsigyveno apie Vi
duržemių jurą, ' o iš ten jau 
pradėjo skverbtis toliau į šiau
rius.

(Prof. Absolon savo atradimą 
padarė Moravijoj, kuri randasi 
Europos ‘viduryj. Tas senovės 
kraštas dabartiniu laiku pri
klauso Čekoslovakijos respubli
kai. Moravijos kaime Predmost 
pasisekė užtikti seniausių Eu
ropos gyventojų kaulus. Iš iš
kasenų pasirodė, jog tie senovės 
žmonės užsiimdavo medžiojimu 
mamutų.

Tiesa, archeologams ir pirma 
buvo žinoma, kad Predmost kai
mo apylinkėj senovėj gyveno 
mamutų medžiotojai. Pripuola
mai buvo surasta mamutų kau
lai bei senovės žmonių kaukuo- 
lės. Iš tų radinių buvo aišku, 
jog senovėj toj vietoj gyveno 
dabar jau išnykę mamutai. 
Randami įnagiai liudijo taip 
pat, jog tų laikų žmonės užsi
imdavo mamutų ihėdžiojimu.

1924’ rh*v Moravijoj pradėjo 
smarkiai Vystytis statybos dar
bai. Buvo reikalinga daug ply
tų. Siisikt«*ė kompanija ply
toms gaminti.. Vietą savo dirb
tuvei ji pasirinko Predmost 
apylinkėj, kadangi ten randasi 
daug tinkamo molio.

Savo kompanija pradė
jo smarkiai' varyti pirmyn, ka
dangi užsakymai plytoitib nuo-,

tokių, gyvulių paveikslais,.
Iš surastų daiktų galima taip 

pat spręsti, jog tie senovės gy
ventojai biivb gana prietaringi. 
Bet tuo pačih laiku jie buvo la
bai drąsus. Tatai liudija liūtų 
ir kitų plėšrių žvėrių kaulai, 
kurie randama visur, kur tik tie 
žmonės gyveno. Su žvėrimis jie 
stodavo į kovą, apsiginklavę 
primityviškais, iš akmens ir 
kaulų padarytais, kirviais bei 
dunklais. įveikti milžiną ma
mutą, — tai ne vieno žmogaus 
darbas. Todėl jie eidavo me
džioklėn būriais.

IPredmoste tapo surastas se
niausias šeimos kapas, koki: 
tik ligi šiol yra žinčmas Euro
poj. Jį surado prof. Maska 
maždaug prieš 40 metų. Kapas 
buvo 13 pėdų ilgio ir beveik 8 
pėdų pločio; jis slėpė 20 žmo
nių kaulus, -- vyrų, moterų ir 
vaikų. Kartu- su vieno vaiko 
kaulais gulėjo gražus karteliai.

Iš tame kape surastų kaukuo- 
lių, sako Sir Arthur Keith, 
antropologui nesunku pasakyti, 
jog Predmosto žmonės buvo 
dabartinių europiečių pirmtaku- 
nai, Tiesa, niekur dabar Euro
poj tokių žmonių nesiranda. 

43et tai visai natūralia dalykas: 
žmogaus fiziška išvaizda nuo
lat kinta. O reikia gi atsiminti, 
kad Predmosto žmones gyveno 
prieš 20,000 metų. Suprantamas 
daiktas, kad per tą laiką turė
jo įvykti didelių permainų.

Tarp vyrų ir moterų pasi
reiškę daug didesnis skirtumas, 
negu dabar. Vyrai buvo vidu
tiniško ūgio, bet nepaprastai 
raumeningi ir tvirto sudėjimo. 
Tub tarpu moterys buvo labai 
grakščios. Predmosto. tipo mo
terų dar ir šiandien galima su
rasti šiaurinėj Europoj, ypač 
Švedijoj, Norvegijoj ir Danijoj. 
Bet antropologui įdomiausia yra 
tai, kad tų žmonių kaukuolių 
smegenų įtalpa Buvo ant 10 
nuošimčių didesnė, negu dabar
tinių europiečių.

Klaidinga tad yra manyti, 
jog žmones visais^ atžvilgiais 
progresuoja. Kai kuriais at
žvilgiais jie per kelioliką tūks
tančių metų nepadarė! beveik

Neville Chamberlain, Anglijos 
kabineto ministeris, kuris įspė
jo Airijos prezidentą de Valė; 
?ą, kad nepanaikintų priesaiką 
karaliui.

,okio progreso. Tatai parodo 
kad ir ‘Predmosto žmonės, ku
rte turėjo daugiau smegenų, 
negu dabartiniai europiečiai. 
Ką jie veikė su tais smegeni
mis? f , tą klausimą dalinai at
kako surinkti jų civilizacijos 
fragmentai. Jie užsiėmė nau
jais išradimais, stengėsi page
rinti bei’ palengvinti savo gy
venimą.

Mnmutų medžiotojams teko

ografišku atžvilgiu vietose: prie 
jurų, upių, prekybos punktuo
se ir t. t. Predmost senovėj 
bfivo viena laimingiausių vietų 
visoj Europoj. Tai buvo savo 
rųšies punktas, kur susispies
davo tūkstančiai laukinių gy
vulių. Kadangi prieš 20,000 me
tų šiaurinėj Europoj žiemos 
buvo nepaprastai šaltos (ten 
dar tebebuvo ledų gadynė), tai 
visokie laukiniai gyvuliai trauk
davo į pietus. Moravija, o ypa-* 
tingai Predmost, buvo labai pa
ranki vieta susirinkti keliau
jantiems žvėrims. Kiekvieną pa
vasarį ir rudenį čia sustodavo 
tūkstančiai mamutų, urvinių 
meškų, vilkų ir liūtų. Medžioto- 
jamš tai buvo tikras rojus, štai 
kodėl Predmost tais laikais vai
dino labai svarbią rolę Europoj. 
Tai buvo savo rųšies sostinė.

Kaip žinia, medžiokle buvo 
vyriausias užsiėmimas.. žmo
nėms gerai buvo ten gyventi, 
kur netruko mamutų ir kitų 
žvėrių. O 'Predmost kaip tik. ir 
buvo tokia vieta. Įdomu dabar 
bus patirti, kiek ta Europos so
stinę turėjo gyventojų? Moks
lininkai mano, jog gyventojų 
ten buvo tik apie šimtas! Bet 
reikia neužmiršti to fakto, jog 
tais laikais visoj Europoj buvo 
gal apie dešimtį kartų mažiau 
žmonių, negu šiandien yra New 
Yorko mieste. Praėjo keli tūks
tančiai metų, kol europiečiai iš
moko prijaukinti gyvulius bei 
užsiimti žemdirbyste, žodžiu, 
kol jie išmoko apsirūpinti mais.

BRAM STOKER

tu. Mamutų medžiotojai jau 
seniai buvo išmirę ir apie juos 
mažai kas bebuvo žinoma.

Prieš kelioliką šimtmečių (79 
metais) įvyko ugniakalnio Ve
zuvijaus išsiveržimas, kuris už
liejo lava ir palaidojo Pompe,- 
jaus miestą. Palyginamai nese
niai pradėta tas miestas atka
sinėti. šiandien archeologai ga
li liuosai vaikščioti to senovės 
miesto siauromis gatvėmis ir 
tyrinėti praeities gyvenimą. Iš 
atkastų namų ir įvairių įvai
riausių daiktų visai nesunku 
įsivaizduoti tą gyvenimą, kokis 
tais laikais buvo IPompejaus 
mieste. Galima spręsti, kad 
prieš katastrofą tas miestas tu
rėjo* apie 20,000 gyventojų. Ma
tomai, neužilgo turėjo įvykti 
miesto rinkimai, kadangi suras
ta daug agitatyviškų užrašų. 
Vadinasi, politikierių jau ir ta
da buvo.

Predmost ir Pompejaus iška
senos daug pasako apie Euro
pos praeitį. Jie parodo laipsniš
ką civilizacijos besivystymą. 
Mamutų medžiotojai gyveno 
uo laiku, kada Europoj baigė

si paskutinė ledų gadynė. Jų 
gyvenimas buvo sunkus, ryto
jus neaprupintas. Praėjo keli 
tūkstančiai metų, kol europie
čiai išmoko apsirūpinti maistu: 
auginti gyvulius ir dirbti že
mę. Nuo to laiko pasireiškė 
smarkus progresas. Ir juo to
lyn, tuo labiau progresuojama.

K. A.

Kerti A. Vaivada

DRAKULA
Pertntsnoft Doubledav Dora n W Co

tokias jau sunkias ir 
komplikuotas problemas, kaip 
r musų dienų žmoriėms. Kiekr 

vieną valandą jo gyvybė pri
klausė nuo sumanumo ir grcL 
to protavimo. Apie žmogaus 
jmegenų gerumą dar negalima 
spręsti iš to, kaip sėkmingai 
,as žmogus gali išlaikyti tam 
tikrus kvotimus arba sugalvoti 
budus praturtėjimui, žymi sme
genų dalis turi reikalą .su emo
cijomis. Reikia manyti, kad 
europiečių pirmtakunai mokėjo 
naudotis tomis gyvenimo gery
bėmis, kokios prie tuolaikinių 
.aplinkybių buvo jiems prieina
mos, nes jų emocijos buvo išsi
vysčiusios labiau, negu jų in
telektas.

Dabar kyla klausimas, kada 
tie Predmosto žmonės gyveno? 
Yra dvejopas būdas nustatyti 
netarns, Pirmiauąiai mes gali

me naudotis geologų daviniais, 
ypatingai tų, , kurie studijuoja 
ledų gadynes. Antra, galime 
naudotis archeologų surinktais 
faktais bei jų padarytais ap
skaičiavimais.

Prieš keletą desėtkų tūks
tančių metų visa Europa buvo 
apdengta ledais. Praėjo tik apie 
10,000 metų, kai ledai pranyko 
Skandinavijoj. Centralinėj Eu
ropoj, kur randasi Moravija, le
dų gadynė pasibaigė daug anks
čiau. Geologai gana apytikriai" 
apskaičiuoja, jog prieš 20,000 
metų Moravija buvo pąsiliuosa1- 
vusi nuo ledų ir tuo laiku1 pra
dėjo bujoti Predrtiosto civiliza- • • cija.

Prie tokios pat išvados priei
na ir archeologai, kurie sura
do, jog žmonės jau gilioj seno
vėj "buvo, taip sakant, vHokių 
madų vergai. Friešistoriški 
Francijos urVų .gyventojai sa
vo įrankius ir papuošimus darė 
sulig ta mada, kurt tuo laiku 
egzistavo. Mados, kaip žinia, 
kinta.. Tačiau senovėj jos nesi- 
mainė taip greitu kaiį mųsų 
laikais.' Iš surastų 'Predmosto 
įrankių, braižinių ir paveiksiu 
archeologai nustato, jog jie bu
vo-padaryti maždaug prieš 20,- 
0001 metų.

Didieji pasaulio- miestai p

(Tąsa)
“Ačiū tamstai”, atsakė Van 

Religingas prisididžiuodamas. 
“Aš jau pirmiau pasisavinau 
tą malonumą, skaitydamas tam
stą draugu, kuriuo galiu pasi
tikėti, ir toks mano geidimo 
patvirtinimas iš jūsų pačių lu
pų, >vra man labai brangus.” 
Ištiesė Kvintui ranką, kurtą jis 
stipriai suspaudė.

Tuomet ir Arturas prabilo:
“Dr. Van Helsinge, aš nela

bai mėgstu “pirkti maiše už
rištą paršą” — kaip jie sako 
Škotijoje, ir jeigu jūsų reika
laujamas prižadas kokiu nors 
budu liečia mano kaipo krikš
čionio, tikybinius įsitikinimus 
ar mano garbę, aš jo negaliu 
padaryti. Bet jeigu gali man 
užtikrinti, kad jūsų planas tų 
dviejų išimčių neliečia, aš su
tinku tuojau; nors, Dievaž, ne
žinau, profesoriau, prie ko 
tamsta vedi.”

“Sutinku su tamstos apriba- 
vimais”, atsakė Van Helsin- 
gas, “ir jeigu rasi butinu pa
smukti mano pasiūlymą, pir
miausiai gerai apsigalvok ir pa
matyk, ar jie neprieštarauja 
vienai kuriai jūsų išimčių/’

“Sutinku!” sušuko Arturas; 
“tai visai1 teisingai. Ir dabar, 
kuomet įžangos pabaigtos, ar 
galiu paklausti, ką mes turime 
daryti?”

“Aš noriu, kad jus nueitu
mėte su manimi, paslaptingai, 
j Kinstead’o kapinyną.” x

Artūro veidas nublanko. Nu
stebęs sušuko:

“Kur musų Lucija yra palai
dota?” Profesorius patvirtino, 
0 Arturas tęsė toliau: “O ką 
tuomet?”
- “Nueiti į rūsį, kur ji yra pa

laidota!”
’^Prčfesoriau, ar jus juokau

jate ar kalbate rimtai? Atsi
prašau, aš nenorėjau išsišokti, 
matau kad jus kalbate nejuo
kais.” Arturas atsisėdo, bet pa
stebėjau, kad tai padarė su pa
siryžimu, pasididžiuodamas, lyg 
nogėdamas visiems parodyti sa
vo garbę, svarbą. Valandėlei 
visi tylėjo/ bet netrukus Artu-

“Ir rūsyje?”
“Atidaryti jos karstą.”
“To jau perdaug!” pašoko iš

keldamas į viršų rankas. “Man 
užtenka kantrybės pakęsti žo
džius, kurie turi bent kiek pa
grindo; bet kuomet pradedame 
kalbėti apie šį — šį grabo, mi
rusio asmens paniekinimą — 
asmens, kuris —.” Pasipiktini
mas tiesiog atėmė nuo jo kal
bą. Profesorius pažiurėjo į .jį 
su pasigailėjimu.

“Jeigu aš galėčiau, mano ne
laimingas drauge, aš kuo la
biausiai vengčiau suteikti tam
stai skausmą”, pradėjo Van 
Helsingas, “Dievas tai težino; 

į tet šį vakar turėsime eiti erš
kėčių klotu keliu; arba dabar 
arba vėliau, per visą jūsų gy
venimą jus turėsite eiti tuo 
keliu, kurio kiekvienas žingsnis 
neš jums skausmus ir ašaras” 

(Bus danginu)

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

.\aujttA No. 22 “Kovos’’ 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
klauskite Naujienose.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

GAKSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

LIE1UVON
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
it Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.

prastairas- vėl pradėj o:
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NAUJIENŲ KO NT ĖST A S
KONTESTO EIGĄ

LAIPSNIS 2-RAS
turėsime pro

J. SINKUS

CHICAGO. ILL

Turi 2800 balsą

P. ATKOČIŪNAS

Turi 1430 balsą

Digestible

kad

Velveeia

J. DEGUTIS K. MATULIOKAS

Franlifort,ęHlCAGO

CHICAGO,

Turi 1091 balsą

S. NAUDŽIUS

Mrs. ROVAITIENE A. JUCAITIS

Turi 260

Kontestantų 
Veikimas

— lengvai 
tyras kaip

JAMES 
SHOLTEMAN

CHICAGO 
Turi 2005 balsą

mielai užsira- 
Aš esu širdin- 
Ųrbanui už jo

Adu visiems, kurie p&rėmėt 
mane it* Naujienas.

— K. G. Urneiis,
tol. Englewood 8243

JULIUS 
MICKEVIČIUS

riekrikštyliems.
Senas Petras.

CHARLES 
RAČAITIS 

Springfield, 111, 
Turi 314 baką

SKIRMON
TAS

HARVEY, ILL.
Turi. 500 balsą

F. Urban, 7701 S. Aberdeen 
SI., atsinaujino prenumeratų 
ir dar nurodė kelis savo gerus 
draugus, kurie 
še Naujienas, 
gai dėkingas p. 
prielankumą.

A.^Misevičia, 
Avė

. J. URNEŽIS
CHICAGO 

Turi 5847 balsus

Wcll, kontostas jau baigiasi, 
bet kur daugelis musų kofttes- 
tantų randėsi? Jei neklystu, 
ta h rodos, užsiregistravo ar 43 
kontestantai, tečiaus konteste 
dalyvauja tiktai apie 20 ir tai 
didžiuma jų randasi pačioje 
apačioje — nekrikščionių ei
lėse. Vyrai, sukruskite, juk 
esate krikščionių tėvų vaikai 
ir sarmata butų mirti žemuti
nėse eilėse

prašau hlah patelefonuoti, o 
aš mielai pribusiu ir Naujie* 
nas užrašysiu. Arba ir biznie
rius prašau pirkti apgarsini
mų kortas, nes ir žmonėms 
noriau bus eiti pas tokį biz- 
nerių, kurie skelbiasi lietuvių 
laikraščiuose ir juos remia.

Esu labai dėkingas tiems, 
kurie 
konteste

,skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tėptil

Kaip jč pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas 
virškinasi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį Šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų grešerhinkas 
turi jį pusės svaro pake* 
liuese.

Pažiurėjus į konstestantų 
stovį patėmysite, kad 3čiame 
laipsnyje draugas Urnežis pra
lenkė drg. Kemešienę. čionais 
turiu pažymėti, jog tas įvyko 
ne iš draugės Kemešienės apsi
leidimo, bet dėl susidėjusių 
tam tikrų aplinkybių. Mat Mrs. 
Kemešicnė sunkiai susirgo ir 
ketvirtadienį turi eiti ant ope
racijos. Rodos jau yra susi
tarusi su Dr. Biežiu ii* užsisa
kiusį vietą šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Labai gaila, kad draugė 
Kemešiene negali darbuotis iki 
užbaigos konteslo.

6530 S. Irving^ 
pirmų sykį užėjus ir pa

aiškinus dalykų, tuojaus užsi
rašė Naujienas.

Mano gerai pažystamas dar 
iš Lietuvos, F. Nainis, 1218 W. 
59 St., mielai atsinaujino pre
numeratų.

Gerai Marųuette park Jo
ciams pažystamas kontrakto- 
rius Jos. Vilimas, 6504 South 
Wa’sWtenaW A v., laišku pakvie
tė mane užeiti pas jį. Buvo 
pirmadienis, oras labai nema
lonus, nes lauke smarkiai sni
go ir pustė. Bet biznis pirm 
visko. Nuvykus tuoj parašė 
$50.00 čekį pareikšdamas, kad 
reikia garšintis Naujienose ir 
teisingai darbų atlikti, o pa-

J. MITCHELL
WAUKEGAN. ILL

, FRENZELIS 
Toronto' Canada 
Turi 560 balsų

Jos. A. AshIow-AIišauškas, 
5706 S. Morgan St., iš užsiėmi
mo rakandų apdirbėjas — 
upolsteriuotojas. N6rš bizhis 
dabar yra sumažėjęs, vienok 
atsinaujino Naujienas.

JOE WASKE 
CHICAGO 

Td. Haymarket 3761 
Turi 1412 balsą

NAUJIENOS, Chicago, III

Antrame laipsnyje draugai 
Martinkaitis ir P. Deveiki^pa
darė nemažų progresų. Prie

Kontcstantas K. G. Urnežis 
iš Chicago rašo :

Man labai malonu yra, kad 
kontesto vedėjas T. Rypkevičia 
ir visas Naujienų štabas pa
klausė mušu prašymo ir kon- 
testų prailgino dar vienam 
mėnesiui, būtent iki balandžio 
30 d. Reiškia 
gos dar vienų mėnesį padirbėti. 
Gal kam išrodo, kad ir peril
gai, bet mums, kurie dirbame 
konteste, išrodo visai trumpas 
laikas, nes kada pradedi arti 
dirvų, tai vis norisi kuodau- 
giausia jos aparti. Tas pats-ir 
su mumis. Ir mes norime 
daugiau atlikti, augščiau pa
kilti, o ir žmonėms bus nau
dos, nes dar daugelis dėl vie
nos ar kitos priežasties nespė
jo pasinaudoti Naujienų tei
kiama laike kontesto proga: 
3 menesių teikiamu priedu 
prie metinės prenumeratos.

štai būrelis Naujienų reme-

Kontestantas Jos. Waske iš 
Chicagos rašo:

Pirniesniuose kontestuose I
man gana gerai sekėsi ir šiame 
konteste buvau manęs daug 
augščiau pakilti, bet aplinkybės 
susidėjo taip, kad šiame kon- 
teset ikišiol dar ne kaip pasi
rodžiau — mažiau laimėjau 
negu kitaįs kontestais.

Pfieš pat ševntes oras buvo 
šiltas ir galėjau dirbti kontes- 
tui, bet ištiko nelaimė: likau 
sužeistas ir turėjau visų mėne
sį. sirgti. Paskui teko daug 
laiko sugaišti važinėjant į 
kompanija ieškant atlyginimo 
už sužeidimų.

Vos spėjus visus šiuos nes
magumus užbaigti užėjo šaltis, 
taip kad nebegalėjau kiek il
gesniam laikui atsitraukti nuo 
savo darbo. Bet viena bėda, 
ne bėda, — jos tankiausia bū
riais užklumpa. Tuoj po to 
nukapojo mano algų 5 nuoš. 
ir nuo tuščių fialų po dolerį. 
Turėjau priimti dar vienų bu
dingų, kad pasidaryti šiokių 
tokių algų. O, tas bildingas 
buvo labai apleistas, tai turė
jau sugaišti daug laiko iki jį 
sutvarkiau.

Kontctantas Senas Petras iš 
Chicago rašo:

Juozas įtružas, kuris užlaiko 
valgyklų ir kambarius gulėji
mui — viešbutį prie 2100 
Wcst 59 Street, atsinaujino 
Naujienas 15 mėnesių. Jis 

senas Naujienų skaityto-

j. ėiMkus 
CHICĄGO 

Turi 2817 balsus

.. ................. „a. .... .. .................

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

P. MARTINKAITIS
Senas Petras 
CHICAGO

CHICAGO. ILL.

Turi 5377 balsus

mane parėmė šiame 
Jos Wasfce.

yra
jas ir patyręs biznierius.

J. Tumosa, nuolatinis “Vil
nies” skaitytojas, Pruseikos ir 
jo sekėjų prakeikimo dienoje 
Meldažio svetainėje, tuo laiku 
kai Abekas burnojo Pruseikų 
ir jo sekėjus, priėjo prie ma
nės ir sako: “Petrai, aprašyk 
šį cirkų Naujienose ir man 
prišiųski tų numerį, o kai at- 
važiubsi pas mane, tai užsira
šysiu Naujienas visiems me
tams, neš ihan galutinai nusi- 
godb “Vilnies” šmeižtai jiems 
nepatinkamų žmonių”, žino

ma, p. Tuinosos reikalavimų 
mielai patenkinsiu.

A. L. Skirmuntas iš Harvey, 
III., rašo: ,

šiuomi prisiunčiu prenume
ratų ant metų, peš jau kelinta 
savaitė kaip stoviu ant vietos. 
Nors ir prie geriausių norų, 
nieko negali padaryti. Turi 
pasitenkinti tuo, kų gauni, o 
ne tuo kų nori. Aš manau, 
kad, kad pagal mano lietuvių 
kolionijų dar nesu paskutinis.

Kviečiu kontestantus dides
nių kolonijų į darbų, nes kaip 
kurie,pusėtinai snaudžia.

— L. Skirmuntas.

F. LAV1NSKAS 
DETROIT, MICH.

sėkmės visuomet bus naudin
gos. Nors pereiti urėtai buvo 
labai prasti ir statybos veik 
visai nebuvo, tečiaus J. Vili
mas pastatė keletu gana dide
lių namų ir visi jo darbu yra 
patenkinti ir jį rekomenduoja 
kitiems.

J. ALIKONIS 
Johnston City. Iii 

Turi 480 balsą

Grartd Rapids, Mich

Turi 80 balsą

MIKE STOŠKUS 
KANKAKEE. ILL.

Turi 360. balsą

, p. Navickas 
ROCKFORD. ILL.

Turi 1160 balsą

CŲDAHY, WI$

Turi 80 balsą

K. DEVEIKIS 
CICERO. ILL.

Turi 3410 balsą

A.' DZ1AUGVS

Kenosha. Wis.

Turi, 120 balsų

D. ŽUKAS
CHICAGO

Turi 1407 balsus

SAKALAUSKIENĖ

Chicago
Turi &0 baljų

J. MARTIN
KENOSHA, WIS 
Turi 320 balsą

HERRIN, ILL. 

Turi. W balsų

Jau trečiadienį buvo praneš
ta Naujienose, kad kon tešlas 
yra pratęsiamas dar vienam 
mėnesiui. Reiškia kontostas 
pasibaigs balandžio 30 d., 1932, 
vietoj koVd 31.

Tikiuosi, kad gerbiami kon
testantai šių žinutę sutiko su 
dideliu užsiganėdinimii, ir ku
rie turėjote neiškolektudtus 
prospektus, dabar turėsite pro
gų tai atlikti. Ir šis kontesto 
pratesimas duos visiems progų 
savo tikslo atsiekti.

CLEVELĄND, O x £ . .*■- t ■
Turi 65 balsus

mm—

J. EVANAUSKAS 
CHICAGO, ILL \

ni6 J. Rimkus ir J. Sinkus. 
Reiškia pirmas laipsnis neteko 
2 savo narių, o naujų nelai
me j O j

Non Gradus skyriuje beveik 
visi po biskį pasivarė balsais, 
bet neužtektinai, kad persikel
ti į pirmų laipsnį. .

J. Martinas iš Kenosha, Wis., 
buvo labai neužganėdintas tu
rėdamas 13 numerį, tad prisių- 
sdamas 160 balsų būtinai rei
kalavo perkelti į kurį nors ki
tų numerį. Na, ir jo tie 160 
balsų davė jąjųt galimybę per
sikelti į niupepį 8, o nelaimin
gas numeris 13 teko St. Žukau
skui. Manau, kad St. Žukaus
kas pasistengs ant kitos savai
tės jo atsikratyti.

šių savaitę .prisidėjo dar 2 
nauji konte^an.tai, tai S. Nau
džius iš Graiul Rapids, Mich. 
ir A. Džiaugys iš Kenosha, 
Wis.

Draugai! dabar kada konte
sto; laikas yra'pratęstas, pasi- 
stengkite nepaleisti savo pros
pektus, kad laikui užsibaigus, 
nereikėtų sakyti,f^og nešuspė- 
jote. Iš kalno pranešu, 
daugiaus pratęsimų nebus

— T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas.

Visų sį laikų dėl vienos ar 
kitos priežasties konteste vis 
negalėjau dalyvauti. Dabar 
dienos eina šiltyn ir galėčiau 
dėl konteslo padirbėti, bet ne
laime — konteistas jau baigia
si, beliko tik savaitė laiko. 
(Dg. Waske dar galės padirbė
ti, nes kontestas tapo prail
gintas vienam mėnesiui. — 
Kont. Vedėjas). Draugų ir 
pažystamų, kurie dar nepasi
naudojot proga už metinę pre
numeratų (taigi $8) gauti Nau
jienas per 15 mėnesių, o norė
tumėt ta pirmų kartų teikia
ma tokia proga pasinaudoti,

....... .. .......................mum....... .. ............m. i . ..................
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Kas buvo, yra ir bus.

Kovo mėnesio 20 dieną suėjo 
lygiai vieni metai laiko, kaip 
pasimirė apie pusės amžiaus, 
bet senas Brighton parkietis 
Antanas Srebalis. Negaliu už
miršti nepaminėjęs jo sukaktu
vių, kadangi Antanas buvp lais
vų pažiūrų, nuolat skaitydavo 
“Naujienas“, prigulėjo Keistu
čio Kliubui ir American Lithu- 
anian Citizens Club. Taipgi pas- 
taramjam kliubui buvo daug 
pasidarbavęs, būdamas įvairiose 
komisijose ir finansų kontrolės 
raštininku. Praeitą šeštadienį, 
man su kliubo reikalais atsilan
kius pas nabašninko Antano 
šeimyną, adresu 2556 W. 45th. 
str., ponia B. Srėbalienė besi
kalbant nusiskundė savo nelai
mingu gyvenimu. Keli metai 
prabėgo, kaip palaidojo savo 
mažą sūnų, o dabar jau bus 
metai, kaip nemielaširdinga 
mirtis atėmė vyrą, ir dabar ne
turi su kuo pasitarti gyveni
mo svarbiuose reikaluose. Taip
gi, sako neturinti ir kas pragy
venimui uždirbtų. Iš tikrųjų, 
yra nejauku, kuomet girdi to
kius nusiskundimus, kurie lie
čia mirtį ne tik gero šeiminin
ko, bet dar ir reikalingo žmo
gaus organizacijose. Kam jau 
kam,
liaus pasilikusiems moteriai ir 
sunui Adolfui šios metinės mir
ties sukaktuvės labai liūdnos.

Prie progos noriu dar pasa
kyti, kad ir ponia Srėbalienė 
yra sena “Naujienų“ skaitytoja, 
taipgi priklauso prie abiejų 
viršminėtų kliubų ir žadėjo sa
vo sūnų ten prirašyti. Jeigu 
taip, tai sūnūs užpildys savo 
mirusio tėvo vietą. Lauksime.

I P. p. Eringiai abudu priklau
so Keistučio Kliubui ir kitoms 
vietos draugijoms; beto, virš- 
minėtu adresu užlaiko didelę 

’ krautuvę įvairių daržovių ir 
šiaip groserio pilną pasirinkimą.

—o—
Keistučio Kliubo Komisijos 

svarbus susirinkimas bus pir
madienį, kovo 28 dieną, pas P. 
S. Tverioną adresu 4014 So. 
Western Avė.- Komisijos užduo
tis yra išdirbti projektą kliu
bo sergančių narių geresniam 
prižiurėjjimui ir suteikimui 
jiems daktaro pagelbos. šiame 
susirinkime, visi komisijos na
riai turite dalyvauti, taipgi 
prašomas yra ir Dr. T. Dundu
lis atsilankyti kaipo komisijos 
patarėjas. Pradžia susirinkimo 
7:30 vai. vakaro.

Velykų belaukiant

laimės
kiti —
nežiūrint blogų

ieškoti.
ne. Ne-

bet Antano Sreba-

Praeitą šeštadienį, kovo mė
nesio 19 dieną, adresu 3846 So. 
Kedzie Avė., p. p. Eringiai su
rengė tikrai puikų lietuvišką pa
silinksminimą Juozapo vardo 
dienai paminėti (nes p. J. Erin- 
gis yra Juozas), kuriame daly
vavo gražus būrelis inteligen
tiškų lietuvių ir vienas kitas 
svetimtautis. Tai buvo kaip ku
rie p. p. Eringių artimi gimi
nės ir draugai. Aš irgi turėjau 
progos dalyvauti.

Nors buvo daug gardžių už
kandžių ir buvo gėrimų, bet iš 
karto pasilinksminimas pasirodė 
lyg ir netaip jau gyvas, kaip 
turėtų, būti, nes dar truko mu
zikos, kad pasišokti. Tiesa, tu
rėjome radio. Ale radio lietu
viškų šokių mums nenorėjo ar 
negalėjo pagroti, tai prisėjo jį 
visai užštapuoti. Gi vėliau pavy
ko gauti lietuvišką muzikantą, 
būtent Keistučio Kliubo narį, 
Antaną Kishoną, su itališka 
armonika.

Na tai kas kita: kai tik jis 
užtraukė
“aš vyrs kaip pipyrs, gerų tė
vų vaikas“, tai taip mes visi ir 
pradėjome savo puspadžius į 
grindis tarkuoti, kad šiumeke- 
riams butų juo daugiau darbo. 
Tuo prasidėjo ir didelis gyvu
mas, kad nė palyginti negalima 
tai, kas buvo pradžioj, šokom, 
šokom, o pertraukose pavargu
sius šokėjus musų Juozas pagal 
įstatymus vaišino gėrimais.

Laike vakarienės ir’po vaka
rienės stalą puošė du gražus 
dideli
rožių. Taipgi bevalgant vienas 
svečių pasakė keletą žodžių, iš
reikšdamas geriausius linkėji
mus p. p. Eringiams jų vardo 
dienoj sulaukti sveikiems ir 
linksmiem kitų varduvių.

Jau buvo vėlyvas vakaras, 
tikrai sakant, ankstyvas rytas, 
kaip mes pradėjome skyrstytis 
namo, būdami didžiai dėkingi p. 
p. Eringiams už suteiktą mums 
progą puikiai pasilinksminti.

Ne vienas iš musų, užkišęs 
nagines ir autus už pečiaus, pa
sakė: “Sudiev,

Išažiavome 
Vieni radome, 
kurie iš musų,
laikų, yra sotus, jaukiai apsi
rengę, turto įgiję. Kiti, nors 
neturtingi, bet patenkinti kas
dienine duona. Nenustoja vil
ties, kad po šitos depresijos 
vėl bus darbo ir visko “plenty“.

Daugelio jų nei pyragu ne- 
parviliotum atgal į naginių ir 
autų tėvynę.

Bet daugelį musų žmonių be
darbė nutraukė į patį raisto 
dugną. Jaunus ir senus pasta
tė ant lygios vargo papėdės. 
Daryta kas galėta musų vien
genčių sunkiai padėčiai paleng
vinti. Jau poras metų kaip be
darbių reikalu klebenamos vi
suomenės durys. Tam darbui 
pasišventę žmonės prašo, mal
dauja bedarbiams pagelbėti.

“Naujienų“ sutvertas Be
darbių šelpimo Komitetas savo 
gyvavimo laiku suvaidino stam
bią rolę bedarbių arenoj. Pas
kui pasekė visokios draugystės, 
kliubai, teikdami pašalpą pagal 
išgalę. Dirbusieji šelpimo dar
bą žmonės vieni pavargo, nuil-

so, apatijai pasidavė. Bet iš jų 
liko nepalaužtas energija vie
nas tylus darbuotojas, tai kle
bonas S. Linkus. Sykį paklau
siau kunigo kaip ilgai galės 
nešti taip sunkią naštą. Atsa
kė: ‘VPakol spėkos leis“. Kiek 
gero ir paguodos kunigas tei
kia bedarbiams, esu menka pil
nai aprėpti. Juodų spindulių 
žvaigždes lai nekliudo klebono 
gražių siekių. Jų atomai subi
ręs nei ženklo nepalikę...

Turėjau progos matyti gerb. 
kleb. vedamą šelpimo darbą. 
Jei bučiau tikinti, tai bučiau 
pasakius: “Dieve, padėk ilgai 
tą darbą tęsti”. Bet dabar reiš
kiu pagarbą kilnios dvasios ku
nigui už sąžiningą pildymą 
krikščioniškos užduoties. Grau
žus .artimo meilės pavyzdys.

Chicagos lietuviai, kurie taip 
širdingai rėmė B. Š. K. darbą, 
yra prašomi prisidėti aukomis 
prie rengiamų Velykoms pietų 
bedarbiams. Gerb. kleb. S. Lin
kus išrinko komitetą iš paty
rusių jo pagelbininkų šelpimo 
darbe, žmonių energija nepuo
la, kuomet naudingas darbas 
yra vertinamas savųjų. Tai bus 
Chicagos visuomenės užuojauta 
bedarbiams, tarpininkaujant 
gerb. klelionui ir komitetui. 
Patiekim vargo vaikučiams ir 
jų tėvams jaukius, sočius ir 
sveikus Velykų pietus! Suėję 
visi krūvon, kaip viena didelė 
draugiška šeimyna, lai jie pa
jaučia ramią vaišingumo valan
dėlę.

Pietus bus duodami po num. 
3501-9 So’. Union avė. Nujau
čiu, kad bus ten laike Velykų 
daug sveiko šumo, juoko, kal
bų ir savotiško “good 
skilviuose. —Emilija D.

klausėsi kandidatų kalbų. Pir
mas kalbėjo iš radio stoties J. 
F. Kimbarkas. d svetainėje tu
rėjome aparatą, įtaisytą Jono 
Šileikos pastangomis. P-no Kim- 
barko kalba tęsėsi keletą mi
nučių.

»Po to kalbėjo vietos gyven
tojas Ant. Veiidlcy, kandidatas 
asesoriaus vietai; antrasis kal
bėtojas buvo A. C. Ralph, kan
didatas kolektoriaus vietai; 
paskui —- kandidatas knygyno 
tarybai Knol.

Buvo taipjau perstatytas kal
bėti lietuvis dentistas Dr. Gus- 
sen ir dar kalbėjo Jonas Po
cius, J. Karpus, A. Lutkus ir 
N. Kakanauskas.1

Susirinkimas užbaigtas muzi-l 
ka, kurią parūpino jaunas P., 
Reikauskas. —Korespondentas,

Laiškai Pašte
laišku. ,ra atejt ip Luto dus 
|ie oriklauso, tesu! nueina ’ 

ir Adam*

šie 
Kam 
vyri ausi oaftta (ClaiK 
ratviui >it.piir’*‘ Reikia klausti orie 
utnirelio, kur padėta iškaba “Adver 
tified Wind w” lobėj nuo Adam*- 
ves. pasak'-nt laiško NUMERI kaH 

i<l 4ihnu -<araAe riažy'nfita Laišku* 
naštai* laiKu tam tikra laika, n pan
kui sunaikina

931
946

947

Peklius P 
Wenckeviceni Mrs Lea 

kaedija
Žitkus Jozupasa ‘

M

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

mai ir Elektros Masažas.
Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šaldo ir tt., so 
elektriniais prietaisais. Violetiniai Saules 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

time”

Cicero

Lietuvių republikonų susirin
kimas atsibuvo pirmadienio va
karą p. Lukštienes svetainėje. 
O gandai ėjo, kad čia susirinki
mų jau nebebusią galima lai
kyti. Bet nieko panašaus neiš
tiko: svetaine, kaip buvo, taip 
ir pasilieka. ' 5

Visi susirinkusieji atydžiai

“Mama Nori Keno su To 
Žmogaus Paveikslu”

VELYKOMS ČEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

Velykoms nupirkit visai šeimynai naujus čevery- \ 
kus. Mes užlaikome puikius čeverykus ir turime 

didelį pasirinkimą. Pas /mus 
pirkdami, sutaupysite pinigų!

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

"MIDWEST STORES” SANKROVOSE

VELYKI! IŠPARDAVIMAS \
Puikiausių Groserių už Žemiausias Kainas!

Petnvčipi ir Subatoi, K O V O 25 ir 26 '

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI luz.l

“PAAS” Kisu’šinin Dažvlai ... ........ pak. 9c
“CERESdTA” 5

MILTAI 24
SVARŲ

t/2 svarų 
inaišas

“De Luxe” KAVA •■MidwCSt’ s’- ’
nepraleidžiantis 

oro kenas

MILKAS “ 3> augšti
L kenai K v v

“SAlIdA” ARBATA Juoda Pak. 8C 20C
Vištienos SRIUBA Su ryžkis 8 Augštas kenas 1 0C

a WHOLE WHEAT“WHEATIES” FLAKES .................... .....  2 pak. 23c
A T “Midwest”

IvOKlNAl. Fancy Country Gent’.eman No. 2 nas 1 5C
TYRI PREZERVAI "Mi vT6kiL. 19c
RAUDONOS AVIETES 8 „“^Tnai 2 už25c

PeoplesFurnitureCompany
Krautuvėse• • ».

SPECIALIS
1

RADIO ir RAKANDŲ
Pasiūlymas Velykoms!

Už MAŽIAU KAIP PUSE KAINOS

NAUJI RADIO 1932 M. MADOS
Naujos mados kombinacijos Badio įren
gti gražiame kabinete. Su lubom ir vis
kuo, vertas daugiau $g|g 
$125.00. Dabar lik už .......ODaUV
1932 m. mados Midget Radio, įrengtas 
su tūbom ir viskuo. La- $44 —f Į? 
bai gražus, kaina ........... | “Ii f
Scmpeliai ir demonstruojami radios, 
R. C. A. Radiolas, Atwatcr Kent ir kiti 
verti iki $100.00 dabar $4 Pft 
t‘k 1’0 ..........   I L.vU

Parlor Setai Parsiduoda Pusdykiai
Gražus naujas Mohair se
tas, tvirtai padarytas, ver
tas $125.00, dabar suma
žinta kaip pa- $IĮ *7-50 
rodyta kaina tik 9 į

Valgomam Kambariui Setai už Pusę Kainos

M-m

• sufhupymas. Kainos nuo $39.50 ir augščiau

Labai platus pasirinkimas 
gražiausių padarymų, par 
siduoda už sumažintas 
kainas, 7 šmotai stalas ir 
krėslai. Par
siduoda nuo

$ .00

Miegamam kambariui se
tai. Kainos labai suma
žintos. Gražus setai, tvir
tai padaryti, susidedanti 
iš lovos, kamodos ir še- 
foretas. Didelis pinigų

ffiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiu®
“BUCKEYE” MALT SYRUPtarsi vargonų balsu

SODA

tuz. 19c

FOR LESS*

Chicago, III

ffilimuiiiusiiiiiiiiiuiiisiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiitsiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiisiiiEs

•>

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia Tamstų Peoples 
Krautuvėse. Atsilankykite šiandieną gatavai pirkti.

■v ' ■ '
Didelis
Pakelis

ALUS “Bohemian Special”

“Midwest”
—Root Beet—Ginger Ale

“EUROPA”
bukietai gyvų raudonų

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

PASTABA — Dauguma "Midtvest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
gplite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

Setas 41C

3 didelės 
bonkos*«^4*

Šviesus Jįbon-OC^ 
ar tamsus “ kos"WW

ŠOKOLADAS “Lotus” Maišytas mai5.29C

„ LUX TUALETINIS

MUILAS LIFEBUOY

LUX FLAKES 
2 pak 17c

Didelis 9 1 A
Pakelis      fc ■ V

Kampas Mapletvood gatvės* 
Hemlock 8400 "

CHICAGO. ILL.

“SUNKIST” Puikus
______Californijos tuzinas CvG

“BUY AT THE ĮmTdWE^

MIDWESTGDSTORES
277 IHDKPEHDEN t ĮMONES! VALI ES I VEIGHHONHOOn STtUtRS

s
AR

A M S U

3 svarai Dideliu? 
me Raudoname 
Kene.
ŠVIESUS

I ...

J^ĮOLTUS atsimena iš 
pasekmių, kokias jie 

duoda, štai kodėl milio- 
nai nieko • kito neims, 
kaip BUDWEISER. Pa
darytas ekspertų ir dėl 
ekspertų, jo kokybė pa
reiškia 75 metų patyri
mą. Visuomet užtikimas 
—visuomet vienodas — 
visuomet tyras. Tegul 
jūsų pardavėjas pristato 
BUDWEISER— ir žiū
rėkit kaip BUDWEISER 
atliks savo darbą.

e

/įzA;

1 **

1 M

''C«'

BLACKBĘRRIES “Sunburst” No 2 fanM 24c
MAYONNAISE “Michvest” 8 unc, clžiaus Į 5c.

ORANŽIAI 
“SUNKIST” LEMONAI

3 19c
3 y 17c

RINSO
pak. 23C 

19c

Budvveiser MALT

HOP FLAVORED

... Ududiveik'i1 
••lEYMALTS*

Aki.’ “AUvfA<;TUHl<' *V |MC. ^Meuser-Busch^ 
f.LOUIS. M

BM-21 i
ANHEUSER-BUSCH * S T. LOUIS

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės

Ankstyva Ekskursija
Kurie norite važiuoti Lietuvon anksti 

pavasari, rengkitės ant

Balandžio 20 dieną
LAIVU

Per 6V2 dienas pasieksite Lietuvą.
Naujienos dar turi kelias geras vietas 

dėl'šios Ekskursijos neužimtas.
Kreipkitės tuojaus į

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ

1739 So. Halsted St



Penktadienis, kovo 25, 1932

PeoplesFurnitureCoinpany
KrautuvėseBrighton Bark

Kas buvo, yra ir bus

SPE.CIALIS

RADIO ir RAKANDŲ946

Pasiūlymas Velykoms!
Velykų belaukiant NAUJI RADIO 1932 M. MADOS

BOULEVARD 4552

Tel. Victory 6576

Mama Nori Keno su To

fBl
GARSINKITĖS “NAUJIENOSEBLACKBĘRRIES “Sunburst

MAYONNAISE

BUCKEYE” MALT SYRUP Setas

SODA

ORANŽIAI
“SUNKIST” LEMONAI tuz. 19c

šmo

PASTABA

FOR LESS*

viaaHHoRHttoh

didelės 
bonkos

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia Tamstų Peoples 
Krautuvėse. Atsilankykite šiandieną gatavai pirkti.Budweiser

MALT

savotiško “good
Emilija D.

I P. p. Eringiai abudu priklau
so Keistučio Kliubui ir kitoms 
vietos draugijoms 
minėtu 

i krautuvę
šiaip groserio pilną pasirinkimą

Kampas So. Paulina Street

beto, virš- 
adresu užlaiko didelę 

įvairių daržovių ir

SUNKIST” Puikus 
Californijos

“Midvvest” 
Root Beet—Ginger Ale

kolektoriaus vietai; 
kandidatas knygyno

Lietuvių republikonų susirin
kimas atsibuvo pirmadienio va
karą p. Lukštienės svetainėje. 
O gandai ėjo, kad čia susirinki
mų jau nebebusią galima lai
kyti. Bet nieko panašaus neiš
tiko: svetainė, kaip buvo, taip 
ir pasilieka. ' 5

Visi susirinkusieji atydžiai

4177-83 Archer Avė
Kampai Richmond gatvei 

Lafayette 3171

Peklius P
Wenckeviceni Mrs Lea 

kaedija
Žitkus Jozupasa ’

Dauguma “Midtoest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

Pietus bus duodami po num. 
3501-9 So'. Union avė. Nujau
čiu, kad bus ten laike Velykų 
daug sveiko šumo, juoko, kal
bų ir 
skilviuose

Tarp Chicagos 
Lietuvių

2536-40 W. 63 St
Kampas Mapleuiood gatvėj 

Hemlock 8400 "
CHICAGO. ILL.

tėvynė!” 
laimės ieškoti, 
kiti — ne. Ne- 
nežiurint blogų

Praeitą šeštadienį, kovo mė
nesio 19 dieną, adresu 3846 So. 
Kedzie Avė., p. p. Eringiai su
rengė tikrai puikų lietuvišką pa
silinksminimą Juozapo vardo 
dienai paminėti (nes p. J. Erin- 
gis yra Juozas), kuriame daly
vavo gražus būrelis inteligen
tiškų lietuvių ir vienas kitas 
svetimtautis. Tai buvo kaip ku
rie p. p. Eringių artimi gimi
nės ir draugai. Aš irgi turėjau 
progos dalyvauti.

Nors buvo daug gardžių už
kandžių ir buvo gėrimų, bet iš 
karto pasilinksminimas pasirodė 
lyg ir netaip jau gyvas, kaip 
turėtų, būti, nes dar truko mu
zikos, kad pasišokti. Tiesa, tu
rėjome radio. Ale radio lietu
viškų šokių mums nenorėjo ar 
negalėjo pagroti, tai prisėjo jį 
visai užštapuoti. Gi vėliau pavy
ko gauti lietuvišką muzikantą, 
būtent Keistučio Kliubo narį, 
Antaną Kishoną, su itališka 
armonika

Na tai 
užtraukė

NAUJIENOS, Chicago, ŪL
■ i -  ---------------------- i—*-,1—irti—Tlt  

Susirinkimas užbaigtas muzi-* 
ka, kurią parūpino jaunas P., 
Reikauskas. —Korespondentas.

J^ĮOLTUS atsimena iš 
pasekmių, kokias jie 

duoda, štai kodėl milio- 
nai nieko ' kito neims, 
kaip BUDWEISER. Pa
darytas ekspertų ir dėl 
ekspertų, jo kokybė pa
reiškia 75 metų patyri
mą. Visuomet užtikimas 
—visuomet vienodas — 
visuomet tyras. Tegul 
jūsų pardavėjas pristato 
BUDWEISER—ir žiū
rėkit kaip BUDWEISER 
atliks savo darbą.

Budweiser MALT

Ne vienas iš musų, užkišęs 
nagines ir autus už pečiaus, pa
sakė: “Sudiev,

Išažiavomc 
Vieni radome, 
kurie iš musų 
laikų, yra sotus, jaukiai apsi
rengę, turto įgiję. Kiti, nors 
neturtingi, bet patenkinti kas
dienine duona. Nenustoja vil
ties, kad po šitos depresijos 
vėl bus darbo ir visko “plenty”.

Daugelio jų nei pyragu ne- 
parviliotum atgal į naginių ir 
autų tėvynę.

Bet daugelį musų žmonių be
darbė nutraukė į patį raisto 
dugną. Jaunus ir senus pasta
tė ant lygios vargo papėdės. 
Daryta kas galėta musų vien
genčių sunkiai padėčiai paleng
vinti. Jau poras metų kaip be
darbių reikalu klebenamos vi
suomenės durys. Tam darbui 
pasišventę žmones prašo, mal
dauja bedarbiams pagelbėti.

“Naujienų” sutvertas Be
darbių šelpimo Komitetas savo 
gyvavimo laiku suvaidino stam
bią rolę bedarbių arenoj. Pas
kui pasekė visokios draugystės, 
kliubai, teikdami pašalpą pagal 
išgalę. Dirbusieji šelpimo dar
bą žmonės vieni pavargo, nuil-

Keistučio Kliubo Komisijos 
svarbus susirinkimas bus pir
madienį, kovo 28 dieną, pas P. 
S. Tverioną adresu 4014 So. 
Western Avė.- Komisijos užduo
tis yra išdirbti projektą kliu
bo sergančių narių geresniam 
prižiurėjjimui ir suteikimui 
jiems daktaro pagelbos. šiame 
susirinkime, visi komisijos na
riai turite dalyvauti, taipgi 
prašomas yra ir Dr. T. Dundu
lis atsilankyti kaipo komisijos 
patarėjas. Pradžia susirinkimo 
7:30 vai. vakaro.

VELYKŲ IŠPARDAVIMAS , 
Puikiausių Groserių už Žemiausias Kainas!

kas kita: kai tik jis 
tarsi vargonų balsu 

“aš vyrs kaip pipyrs, gerų tė
vų vaikas”, tai taip mes visi ir 
pradėjome savo puspadžius į 
grindis tarkuoti, kad šiumeke- 
riams butų juo daugiau darbo. 
Tuo prasidėjo ii- didelis gyvu
mas, kad nė palyginti negalima 
tai, kas buvo pradžioj, šokom, 
šokom, o pertraukose pavargu
sius šokėjus musų Juozas pagal 
įstatymus vaišino gėrimais.

Laike vakarienės ir ’po vaka
rienės stalą puošė du gražus 
dideli bukietai gyvų raudonų 
rožių. Taipgi bevalgant vienas 
svečių pasakė keletą žodžių, iš
reikšdamas geriausius linkėji
mus p. p. Eringiams jų vardo 
dienoj sulaukti sveikiems ir 
linksmiem kitų varduvių.

Jau buvo vėlyvas vakaras, 
tikrai sakant, ankstyvas rytas, 
kaip mes pradėjome skyrstytis 
namo, būdami didžiai dėkingi p. 
p. Eringiams už suteiktą mums 
progą puikiai pasilinksminti.

laišku, , rn atejt tp Kurupub 
jie priklauso, tegul nueina 

Adam«

Naujos mados kombinacijos Radio įren
gti gražiame kabinete. Su lubom ir vis
kuo, vertas daugiau
$125.00. Dabar tik už .......UViUu
1932 m. mados Midget Radio, įrengtas 
su tūbom ir viskuo. La- $4 Jg "9ĮP 
bai gražus, kaina .......... I 4h B
Sempeliai ir demonstruojami radios, 
R. C. A. Radiolas, Atwatcr Kent ir kiti 
verti iki $100.00 dabar $«g
tik PO -.....    1 cHOU

klausėsi kandidatų kailių. Pir
mas kalbėjo iš radio stoties J. 
F. Kimbarkas. O svetainėje tu
rėjome aparatą, įtaisytą Jono 
Šileikos pastangomis. I?-no Kim- 
barko kalba tęsėsi keletą mi
nučių.

’Po to kalbėjo vielos gyven
tojas Ant. Vendley, kandidatas 
asesoriaus vietai; antrasis kal
bėtojas buvo A. C. Ralph, kan
didatas 
paskui 
tarybai Knol.

Buvo taipjau perstatytas kal
bėti lietuvis dentistas Dr. Gus- 
sen ir dar kalbėjo Jonas Po
cius, J. Karpus, A. Lutkus h 
N. Kakanauskas.'

gaus 
kam, 
liaus 
sunui 
ties sukaktuves labai liūdnos.

Prie progos noriu dar pasa
kyti, kad ir ponia Srėbalienė 
yra sena “Naujienų” skaitytoja, 
taipgi priklauso prie abiejų 
viršminėtų kliubų ir žadėjo sa
vo sūnų ten prirašyti. Jeigu 
taip, tai sūnūs užpildys savo 
mirusio tėvo vietą. Lauksime.

Midwest” , „„ džiaras

Kovo mėnesio 20 dieną suėjo 
lygiai vieni metai laiko, kaip 
pasimirė apie pusės amžiaus, 
bet senas Brighton parkietis 
Antanas Srebalis. Negaliu už
miršti nepaminėjęs jo sukaktu
vių, kadangi Antanas buvp lais
vų pažiūrų, nuolat skaitydavo 
“Naujienas”, prigulėjo Keistu
čio Kliubui ir American *Lithu- 
anian Citizens Club. Taipgi pas- 
taramjam kliubui buvo daug 
pasidarbavęs, būdamas įvairiose 
komisijose ir finansų kontrolės 
raštininku. Praeitą šeštadienį, 
man su kliubo reikalais atsilan
kius pas nabašninko Antano 
šeimyną, adresu 2556 W. 45th. 
str., ponia B. Srėbalienė besi
kalbant nusiskundė savo nelai
mingu gyvenimu. Keli metai 
prabėgo, kaip palaidojo savo 
mažą sūnų, o dabar jau bus 
metai, kaip nemielaširdinga 
mirtis atėmė vyrą, ir dabar ne
turi su kuo pasitarti gyveni
mo svarbiuose reikaluose. Taip
gi, sako neturinti ir kas pragy
venimui uždirbtų. Iš tikrųjų, 
yra nejauku, kuomet girdi to
kius nusiskundimus, kurie lie
čia mirtį ne tik gero šeiminin
ko, bet dar ir reikalingo žmo- 

organizacijose. Kam jau 
bet Antano Sreba- 

pasilikusiems moteriai ir 
Adolfui šios metinės inir-

3 svarai Didelia
me Raudoname 
Kene.

25ctuzinas

Kam 
vyriausi.il paštu (Claik 
*atviŲi Reikia klausti ori«
uingelio, kvr padėta iškaba “Adver 
tised Wind w” lobė.i nuo Adam- įeat 
ves. pasak -nt laiško NUMERI kah 

id Aihiiu sąraše m, žymėtu Laišk'i* 
naštas laiao tam tikra laika, o pas 
kui sunaikina

Miegamam kambariui se- 
tai. Kainos labai suma- 
žintos. Gražus setai, tvir- 
ta* Padaryti, susidedanti 
iš lovos, kamodos ir še- 
foretas. Didelis pinigų 

Į_
sufhupymas. Kainos nuo $39.50 ir augščiau

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

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

Moterų skyrius atdaras Utąrninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Parlor Setai Parsiduoda Pusdykiai
Gražus naujas Mohair se 
tas, tvirtai padarytas, ver 
tas $125.00, dabar suma 
žinta kaip pa- $p1 —y.5( 
rodvta kaina tik O į

cve^thinG Foc The homE3

ŠOKOLADAS “Lotus” Maišytas ;sv. m,29c

ALUS “Bohemian Special” 4bJ";25c

so, apatijai pasidavė. Bet iš jų 
liko nepalaužtas energija vie
nas tylus darbuotojas, tai kle
bonas S. Linkus. Sykį paklau
siau kunigo kaip ilgai galės 
nešti taip sunkią naštą. Atsa
kė: “iPakol spėkos leis”. Kiek 
gero ir paguodos kunigas tei
kia bedarbiams, esu menka pil
nai aprėpti. Juodų spindulių 
žvaigždės lai nekliudo klebono 
gražių siekių. Jų atomai subi
ręs nei ženklo nepalikę...

' Turėjau progos matyti gerb. 
kleb. vedamą šelpimo darbą. 
Jei bučiau tikinti, tai bučiau 
pasakius: “Dieve, padėk ilgai 
ta darba tęsti”. Bet dabar reiš
kiu pagarbą kilnios dvasios ku
nigui už sąžiningą pildymą 
krikščioniškos užduoties. Gra
žus artimo meilės pavyzdys.

Chicagos lietuviai, kurie taip 
širdingai rėmė B. Š. K. darbą, 
yra prašomi prisidėti aukomis 
prie rengiamų Velykoms pietų 
bedarbiams. Gerb. kleb. S. Lin
kus išrinko komitetą iš paty
rusių jo pagelbininkų šelpimo 
darbe, žmonių energija nepuo
la, kuomet naudingas darbas 
yra vertinamas savųjų. Tai bus 
Chicagos visuomenės užuojauta 
bedarbiams, tarpininkaujant 
gerb. klebonui ir komitetui. 
Patiekim vargo vaikučiams ir 
jų tėvams jaukius, sočius ir 
sveikus Velykų pietus! Suėję 
visi krūvon, kaip viena didelė 
draugiška šeimyna, lai jie pa
jaučia ramią vaišingumo valan-

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai 

3265 So. Halsted St

"MIDWEST STORES" SANKROVOSE

“BUY AT THE IMIdWĖ

midwest3
277 INDEPENDENI IHONEST VALJ

VELYKOMS CEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

Velykoms nupirkit visai šeimynai naujus čevery- \ 
kus. Mes užlaikome puikius čeverykus ir turime 

didelį pasirinkimą. Pas Ąnus 
pirkdami, sutaupysite pinigų\

Ankstyva Ekskursija
Kurie norite važiuoti Lietuvon anksti 

pavasari, rengkitės ant

Valgomam Kambariui Setai už Pusę Kainos
Labai platus pasirinkimas 
gražiausių padarymų, par 
siduoda už sumažintas 
kainas, 7 šmotai stalas ir 
krėslai. ‘Par- $Of?-00 
siduoda nuo

Balandžio 20 dieną
LAIVU “EUROPA”

Per 6V2 dienas pasieksite Lietuvą.
Naujienos dar turi kelias geras vietas 

dėl 'šios Ekskursijos neužimtas.
K i

Kreipkitės tuojaus i

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ

1739So. Halsted St, , Chicago, III.

Lux TUALETIN1SMUILAS LIFEBUOY

HOP FLAVORER

2 kenas 24c

.... ■ .......... . - ............

Pėtnvčipi ir Subatoi, K O V
.I.1"'v;'.;:, .

O 25 ir 26

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI
UPA/S” Dažvlai .... ..... . pak. 9c
“CERESOTA” 5,

MILTAI 24
SVARŲ 4
MAIŠAS ■ ■ v
IX'65c

“De Luxe” KAVA “M,dwJ n'pI’o®kS 33c

MILKAS; 3 augšH 
kenai B v V

“SAI?ADA” ARBATA Juoda Pak 8c 20ę

Vištienos SRIUBA ’ Su ftugštas kenas *1 0C
......t. . mraa» WHOLE WHEAT“WHEATIES” PLAKĖS ..................... ....... 2 pak. 23c

AT “Midvvest”
KOjlvJN A 1 Fancy Country Gentleman No. 2 nls 15C

TYRI PREZERVAI "Mi Viute. daa™ 19c

RAUDONOS AVIETES 8 „^7^ 2 už25c

šmo^

1

Dideli 
Pakeli

^UX FLAKES
2 pak 17c 

: 21c

tai ■ ■ w

RINSO
v 3 pak. 23c
Didelis
Pak-lis ............................ IWU

vyriausi.il


NAUJIPenktadienfe, kovo 25, 1982 ? ’

CHICAGOS 
ŽINIOS

Daktarams 2,670 mokytojai 
skolingi $126,792, dentistams 
8,359 mokytojai skolingi $155,- 
124, etc.

Chicagos mokytojų pa
dėtis

Chicagos mokyklų perdėtinių 
kliubas patiekė skaitlinių, ku
rios nušviečia mokytojų padėt j. 
Skaitlines remia'mos yra atsi- 
klausimu 6,315 mokytojų, kū
ne nuo praėjusių metų balan
džio mėnesio algos tegavo tik 
už pustrečio mėnesio.

Caponei duota dar 30 
dienų pasilikt Chicagoj

Apeliacijų teismas atsisakė 
perkratinėti iš naujo Caponėa 
bylą, kurioje jisai tapo nuteis
tas kalėti 11 metų už taksų 
sukimų. Teismas betgi davė 
Caponės advokatams 30 dienų 
paruošti apeliacijų vyriausiam 
šalies teismui—U. S. Supreme 
Court. Taigi Caponė pasiliks 
Chicagoje dar bent 30 dienų.

Mokytojams išmokėta
Chicagos mokytojams ir ki

tiems mokyklų tarybos samdi
niams išmokėta vakar $2;362,- 
000. Algos jiems išmokėtos už 
antrąją lapkričio mėnesio (pra
ėjusių metų) dalį. 

, . ... ..------ --
Policininko užmušėjui 

99 metai kalėti
__ __;_ •

Frank Freeman, 25 m., lyde
ris gengčs, kuri pirm poros mė
nesių nušovė policininką Capli- 
sų, tapo nuteistas 99 metams 
kalėti. Du jo bendru nuteisti 
kalėti vienas 50 metų, o kitas 
20.

banditui gYažhas ir ’ pinigus, 
kirto jam į žandų ir taip smar
kiai jį užathka'vo, kad jis turė
jo kuo greičiausia neštis lau
kan. Moteris išgelbėjo savo 
žiedus vertės $1,500.

■.....    'I'......——

Gali kilti anglėkasių 
streikas

Hyde Park blvd. P-nia Griffen 
pavalgidino prašančių,"' bet pa
staroji tuoj pavalgiusi apalpo, 
o' trečiadienį mirė ligoninėje. 
JPervėlai susilaukė pagelbos.

Tie 6,315 mokytojų turi ne
mokėtų bilų viso suma $3,316,- 
608. Jie yra prisiskolinę $3,- 
472,047. Jie turėjo liautis mo
kėję už savastį, apdraudų, už 
namus ir namams reikmenas 
išmokėjimus, kurių bendra su
ma’ siekia $14,052,486. Finan
siniai mokytojų nuostoliai dėl 
bankų užsidarymo, dėl vertybės 
sumažėjimo, dėl ligų ir kitokių i 
priežasčių apskaičiuojami suma I 
$15,543,776.

Šios skaitlinės apima tik 6,- 
315 mokytoų, kitaip sakant tik 
40 nuošimčių dirbančių Cook 
kaunte .Tokia pat padėtis esan
ti visos 14,000 mokytojų.

Nemokėjimas apdraudos ar
ba už namus, kuriuos jie tu
rėjo paėmę išmokėjimui, reiš
kia praradimą apdraudos arba 
savasties anksčiau ar vėliau, 
(ii nemokėtos bilos esančios to
kios:

Rendos 3,488 mokytojai ne
mokėję $1,142,007.

Už drabužius 4,137 mokyto
jai skolingi $64,772.

Maistui 2,256 mokytojai ne
mokėję $486,249.

Naujas mokyklų viršila
Pulk. Howard P. Savage ta- 

pa paskirtas Chicagos mokyklų 
tarybos biznio menedžeriu. Jo 
džiabas duoda jam $12,000 al
gos metams. Paskyrė jį mo
kyklų tarybos trustisų didžiu
ma, kuri yra užsilikusi nuo me
ro Thompsono laikų.

Kas kaltas
Trafiko policininkas Patrick 

J. McDonnell įteikė dviems fe- 
deralės valdžios agentams ti
kintų už tai, kad jie laikė savo 
mašiną prie šalygatvio vidur- 
miesty perilgai. Gi federaliai 
agentai apkaltino McDonnellį 
tuo, kad jis kliudęs jiems jų 
parengas eiti. Dabar klausi
ma: kas kaltas— ar policinin
kas, kuris pildė miesto patvar
kymų, ar federaliai agentai, ku
rie pildė savo pareigas? šitų 
klausimą turės išspręsti Chica
gos tėtušiai ir federalė vyriau
sybė.

PETRAS SKARDAUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 22 dieną. 9:15 valanda iš ry
to 1932 m., sulaukęs 68 metų 
amžiaus. gimęs Raseinių apskr.. 
Batelių kaime.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Teklę, sūnų Franciškų. 22 
m., dvi dukteris —- Elzbietą 20 
met.. Mortą 18 met.. dvi podukri 
— Marijoną Lukošienę ir Oną ir 
brolį Nikodemą, gyvenantį Water- 
bury. Conn. ir du broliu Lietu
voj — Antaną ir Joną ir seserį 
Marijoną.

Kūnas pašarvotas, randasi ant 
farmos Rewers Woods. Half Day, 
III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. ko
vo 25 dieną. 10 vai. iš ryto iš na
mų į Barrington. III. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j vietos ka
pines.

Visi a. a. Petro Skarbalio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Brolis, Podukrės ir Gimines.

Tai bent moteris
Banditas mėgino padaryti 

holdapą p-niai Catherine Sum- 
merfield, 32 m., 947 Galt st. 
Moteris, tečiau, ažuot atiduoti

VINCENTAS SCHULTZ

Persiskyrė su,, šiuo* pasauliu ko
vo 24 dieną. 7:30 valandą ryte 

• 1 932 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Kėdainių, apskr., 
Krakių parap., Užvarčių kaime. 
Amerikoj išgyveno 29 m. Priklau
sė prie Jaunų Liet. Taut. Kliubo, 
ir Vytauto Dr-jos.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Margaretą (po tėvais Jankaus
kaitė). 3 sūnūs — Aleksandrą, 
Vincentą ir Leonardą, brolį Juo
zapą ir brolienę Stanislavą Schultz 
ir gimines Amerikoj. Lietuvoje se
serį Oną ir švogerj Motiejų Jan- 
kauskijis ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi .3 3 58 
S. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
kovo 28 . dieną. 1 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Vincento Schultz gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
4139. t'

JONAS STENEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko- 

■'vo*22 dieną^ 7 valandą ryte 1932' 
m.. sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs Šaktų apskr.. Barzdų parap., 
Pupių kaime. Amerikoj išgyve
no 25 metus. , i

• Paliko dideliame nubudime sū
nų Gediminą. brolį Vladislovą, 1
pusbrolį Vaitiekų Jusaitį, dvi te-< 
tas — Elzbietą Kvederienę ir. Vik
toriją Pangonienę ir gimines, o 
Lietuvoj dvi seseris — Olesę At- 
kudevičienę ir Solomiją Žakienę.'

Kūnas pašarvotas, randasi 1819 
S. 50th Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks subatoj. ko
vo 26 dieną. 9 vai. ryte iš namų 
bus nulydėtas į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Jono Steneikos gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Sūnūs, Brolis, Pusbrolis, 
Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grabe
lius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

PETRONĖLĖ GEDVILIENĖ 
po tėvais Strejeckaitc

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 23 dieną, 6:15 valandą ryte 
193 2 m., sulaukus apie 51 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje, Taura
gės apskr., Eržvilko parap., Nau
jininkų kaime. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Priklausė prie Apašta
lystės ir A.R.D. 2 Skyriaus Dr-jų.

Paliko dideliame nuliudiine vy
rą Joną, seserį Marijoną ir švogerį 
Joną Barčus, brolį Juozapą ir 
gimines Amerikoj. Lietuvoje sese
rį Oną ir švogerį Kazimierą Kru- 
gelius, brolį Joną ir brolienę Stre- 
lecjęius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj. 3307 Auburn av.

Laidotuvės įvyks antradieny, ko
vo 29 dieną. 8 vai. iš ryto iš kop
lyčios į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petronėlės Gedvilienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnivimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
vyras, Sesuo, Brolis, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grob. 
A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139

PETRAS ŠLAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 22 d., 7:45 vai. va

kare, 1932 m., sulaukęs 60 metų amžiaus; gimęs Lietuvoj 
Mariampolčs apskr.* Vartų kaime, gimęs gegužės 16 d, 
1871 m. Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną, po tėvais 
Balevičiukė, dukterį Zofiją Junievicz, 4 sūnūs: Jonų, Juo- 
zą, Dr. Lawrence ir advokatų Antaną, tris marčias: Dr. 
Sušaunu, Juzefinų ir Angeliną, žentą Aleksandrą Junie
vicz, anukus Albiną ir Aleksandrų, dvi anūkes: Heleną ir 
Klenorą ir gimines. Prigulėjo prie sekančių draugijų: Ka
raliaus Dovydo, Motiejaus Valančiausko, Saldžiausios šir
dies, šv. Jurgio R. ir K., Teisybės Mylėtojų, Simarto Dau
kanto, S. L. R. K. A., Indepcndent Order of Foresters ir 
S. L. A. Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 
3307 Auburn avė.

Laidotuves Įvyks pirmadienį, kovo 28 d., 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro šlakio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Simai, Marčios, žentas, 

\ Laidotuvėse patarnauja graborius 
Boulevard 4139.

Anūkai ir Giminės
A. Masalskis, tel

Illinois anglėkasių unijos, ir 
samdytojų asociacijos sutartis 
pasibaigia balandžio 1 dieną. 
Jau kurį laiką darbininkų ir 
samdytojų atstovai vedė dery
bas sutąrčiai atnaujinti. Vie
nok iki šio laiko neprieita su
sitarimo. Ir jeigu iki balan
džio 1 d. derybos nebus sek- 
mngesnės kaip iki šiol, tai gali 
būti paskelbtas anglėkasių 
streikas.

Mirė iš bado *
Mirė Mrs, Ęlla, O’Brįen, kaip 

manoma, iš bado: Praėjusį ant
radienį moteriš paprašė valgyti 
iš Mrs. Louisc Griffen, 5300

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAf 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel Roosevelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

.4 ’ ’ •<

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausią. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite, užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicag^

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

-----------------——,—   —_ 

Telefonas t Yards 1138 i

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia bovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

tams. Kjųoa prieinama
; .. ■■ ■ į f į »'■ f

3312). Auburn. Avenue
CHICAGO. ILL.

----------------1—, į   ----------- -——----------------------—-

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai

dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl,, kad neturime iš-j 
laidų užlaikymui «ky-

• ’ «ų. ' \ ;■ • ... ( f

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL. 1

' .......... ■ .... ............    - ................... į

J; R R AMU S
PIGIAUSIAS lietuvis;

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnaut 
ju geriau ir pigiau 
ncgu k’*’ todeL kad 
priklausau prie. gra>> 

bų išdirbystės 
' OFISAS:

' -668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

’ ‘ SKYRIUS:
3238 s- Halsted Stį.

Tel. Victory 4088,

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų? simpatingų ir ramų 
paliu’navimų, kuomet jis yna labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI 

• • Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi- TiMonai'. YARDS 1741 ir 1742

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5 8 40

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ouo 6 iki 9 valandos vakare

Lietusiai' Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergab ir Subarami 
2420 W. Marguette Rd. arti Westem Ao. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyėio -b 

1821 So. Halsted Street

Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46il> St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFF

6109 South
Albany Av.

Phone » 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Sugryio iš Lietuvos

Palengvins akių jtempitną. kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
Teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
niro 10 iki 8' V1.* Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ąshland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R, BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

x Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pagyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir ^Akinių Dirbtuvė

756 Wėst 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

25 MĖTŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avenue 

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

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Room 8. Phone Canal 0523,

Lietuviai Gydytojai

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

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 .So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nu6 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Ttl. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

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

Valandos- 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarrj 
Rezidencija 6628 So Richmond Street 

Telefonas Repubbc 7868

DR. MARGERIS
Valandos; nuo 10 rvto iki 2 po pierq 

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

3421 So. Halsted St
Phon» Boulevard 84 8 A

Ofiso it Rez Tel Boulevard SOI"'

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

i Cor of 15th 0 Halsred Sta) 
Ofiso valandos nuo I 1 nuo 6-30-8 iO 

NJpdėldientai... pagal sutarei

. >fiso h R^z Tel Boulevard 5U»-

DR. NA1KEI.IS
756 W. 35th St.

(Cor of 35tb b Halsred Sts) 
Ofiso valandos nuo 2-4 nuo 7-0 

Nedėldieniais pagal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 rvto- 4 iki 6 po pietą. 
(Vakarais- Utarn ir Ketv iki 8 vai ) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayerte 7337 
Rez. Tel Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
z Ofiso valandos:
0 iki 12 I iki 3 d ir 6:30 iki 9:30 v

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 14 2 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospeci 6659 

Ofiso Tel Canal 025 7

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

>821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIROL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 782(7

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospen 1930

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliotas pagal rusitaritas

DR. A. J. GVSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis .pagal sutartį. 
4847 West 14tfr <Stteet, 

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

DR. NARES
(Naryauckaa) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Macęuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį ir 
Ketvirtadienį .vakarais pagal austtarimų.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Streer

Dr. Vincent C. Steek
Dentistas

1180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Lietai lietuviam* žinoma* pei 25 <ne 
u* kaipo parvre* gvdvtoja* chirurgą* 

i< akušeri*
Gvdr įtaigia* n chroniška* liga* *v 

rų moterų n vaikų pagal naujausiu* 
metodu* X Rav it kitokiu* 'lektro* 
prietaisu*

Ofisą* h Laboratorija 
<02 5 U- I Hth St. netoli Morgan Jit 

v.undos nuo 10- 12 pietų ir 
>u« 6 iki 7 40 vai vakarr-

Tel Canal 3110 
Rtzidencijo* telefonai

Hyde Park 675 5 ai Randolph n800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 meta* 

OFISAS
♦ 7 29 South Ashland Avė. I lubo> 

CHICAGO ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

vloteriškų Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS

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

Pbone Midwav 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4 631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki 1 po pie» 

’ iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 1 / 
Rez Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9101

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 3 I st Street
, CHICAGO ILL

Valandos: 10-11 ryto. 2 iki 4 po piet 
. 7,.iki 9< vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Cinai 1713-0241

Valandos; Panedėly 3 iki 8, Utarninke 
• 1-4. Pėtnyčioj 1-7

' Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St.. Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
H 23 South Halsted Street 

Tel BoOlevard 1310 
Valandos: ouo 6 iki 8 vai kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvetgą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Teletonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 ,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 IV. Washington St 
Room 1502. Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subara* 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 733?

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 (V Adams St., Room 21.7 • 
Telephone Randolpb 6727

Vakarais 21$l W 22nd St. nuo 4.9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8^9 cyte Tel. Republk 9600

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
. TU. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So Rockivell St 
Tel, Republk 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St, Room 909 
Telephone Franklin 5745 

Namai: 3117 S. Union Avė. 
Telephone Victory 2213



O

K

Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Side
Pruseikos prakalbos

sve-Kovo 23 d. M. Meldažio 
tai nėję vėl kalbėjo L. Prusei- 
ka. Mat, pirmas sklokininkų 
prakalbas, kovo 22 d., išardė 
bimbiniai, tai sklokininkai su
rengė jas kitą dieną.

Kovo 23 dieną nė Andrulio, 
ne jo “defense corps” nebesi
matė. Tiesa ,buvo pora komi
sarų denščikų, bet ir jie ramiai 
užsilaikė, nes tur būt žinojo, 
kad šj vakarą laukia jų veikiau
sia nesmagumai, jei keltų triu
kšmą.

Pruseika kalbėjo dviem atve
jais. Pirmoj kalboj įrodinėjo 
bimbinių klaidas ,kokie jie esą 
užsispyrėliai, kaip jie Lietuvių 
Komunistų Partijos Centro Biu
ro vardu ardą darbininkų vie
nybę, grisują taip unijas, kaip 
komunistų partiją ir net pašal- 
pines draugijas, mėtydami lauk 
iš organizacijų narius už ma
žiausią prasižengimą ar nešoki- 
mą sulig Bimbos-Andrulio mu
zika.

Pruseika pasakojo, kad tokia 
bimbinių-andrulinių taktika 
esanti klaidinga.

Pruseika’ pranešė, kad Miza- 
ra, nuvažiavęs į Maskvą, pain
formavo maskviečius, jogei 
Amerikoje lietuvių komunistų 
esama apie 400. 
sakė Pruseika 
prieš Socialistų 
limą lietuvių 
6,000.
Amerikos komunistų partija ne 
geriau: iš seniau buvusių 65,- 
000 narių Amerikos komunistų 
belikę tiktai apie 8,000. O tuo 
tarpu “Vilny” 'ir “Laisvėje” 
Bimba ir Andriulis bliofina 
skaitytojus rašydami, buk skai
čius komunistų partijoj ir uni
jose augąs kasdien.

Antru atveju Pruseika kalbė
jo apie karą Azijoj tarp Kini
jos ir Japonijos.

Iš Leono kalbos reikia pasa
kyti, kad Pruseika nėra menše
vikas ,kaip kad ji persta to bim
biniai. Jis yra komunistas, 
koks buvo, tiktai vienas iš tų, 
kurie pasirodė ne košer parti 
jos diktatoriams.

Publikos Pruseikos prakalbų 
pakalusyti buvo susirinkusios 
apie porą šimtų su viršum, 
įžanga į prakalbas buvo veltui. 
Aukų kaštams padengti surink
ta $44.00 su centais. Iš to rasi 
galima daryti išvadas, kad sklo
kininkai randa daugiau prita
rimo publikoj, nei bimbiniai. 
Nes bimbiniai savo parengime 
kovo 20 d., suruoštame skloki- 
ninkams prakeikti, tesukolekta- 
vo tik $16, nors aukas jie rinko 
pomidorų kenais.

—Senas Petras.

das padarė? Ogi paspruko iš 
Meldažio nagų ir vėl atsiskubi
no j svetainės priešakį, į pačias 
pirmąsias revoliucijos eiles!

šituos faktus paduoda Senas 
Petras. Bet kitose koresponden
cijose jisai zaunija, buk musų 
vadai nepasirodų revoliucijose 
arba, jėi pasirodą, tai laikosi 
kuo toliau nuo jų sūkurio. Tai 
ot ir išlindo yla iš maišo: Se
nas Petras sugautas bemeluo
jant! —Bimbinis.

linkėti, kad jie ilgiausiai pasi 
liktų musų tarpe patarnauda
mi, kaip iki šiol patarnaudavo.

Aš neabejoju, kąd ir kįti lie
tuviai graboriai taipjau duoda 
gerą patarnavimą savo tautie
čiams. Bet man pasitaikė būti 
tik p. Eudeikio tvarkytose šer
menyse, tai apie jį ir parašiau.

—J. Z.

Aukos Velykų 
pietums

...■.^**■^1,;i;.■įi-Tfr-r-r

North Šitie
Jau praeito mėnesio kuopos 

Nusirinkime buvo pranešta na
riams, kad iš centro 
siųsta balsavifno blankus. Ka. 
da‘ngi tas susirinkimas buvo ne 
skaitlingas
balsavimai Pild. Tarybos buvo 
nutarta laikyti balandžio mė-

yra pn

suprantama

Steponavičių šeimy 
uos koncertas

Lietuviams Bedarbiams Vely
kinių Pietų Rengimo Komisija 
taria širdinga ačiū Jonui Bera
kinai, Antanui Skuja ir poniai 
B. Mutscika. Jie visi bedarbių 
pietums aukavo po $1.00.

Komisijos vardu, i
—Kun. S. Linkus.

Gražus programas 
. Velykoms

pnsimi- 
jų kon-

matėme

Tuo gi tarpu, 
,1919 metais, 
Sąjungos ski- 

socialistų buvę 
Pasak kalbėtojo, ne su

Tai jau visai artinasi Stepo
navičių koncertas. Jis įvyks 
nedėldiertį, balandžio 3 d., Lie
tuvių Auditorijoj.

Galima tvirtinti, kad šis kon
certas bus vienas žymiausių 
Chicagos ir jos apielinkūs lie
tuviams šį sezoną, ir nei vienas 
nesigailės atsilankęs.

Kad pp. Steponavičių koncer
tas bus vienas žymiausių įvy
kių šio sezono musų meno dar
buotėj, galima tikėtis 
nūs ir praėjusių metų 
certą.

Tiesa, mes neretai
juos prieš plačiąją publiką, bet 
tai tik padedant kitiems, šiarm 
gi koncerte pamatysime juos 
kaipo geriausius lietuvius meni
ninkus Chicagoje— smuikinin
ką, dainininkę ir painistą.

Visiems yra žinoma. kad 
Steponavičiai yra čia augę, bet 
neatsiskyrę nuo lietuvių. Kaip 
tik priešingai: jie kuo daugiau
sia darbuojasi lietuvių pažangio
joj visuomenėj, o ypač turėda
mi įtakos čia augusio jaunimo 
tarpo. ,

Ir tatai yra mums labai pa
geidaujama. Todėl musų pa
žangiosios visuomenės pareiga 
yra kuo skaitlingiau atsilanky
ti į šį Steponavičių koncertą ir 
parodyti ,kad mes tikrai su
prantame jų nuoširdų darbą, ir 
priduoti jiems dar daugiau 
energijos darbuotis musų me
no dirvoj. Taigi turime t vie
nas kitą raginti ir dėti pastan
gas, kad šis koncertas butų 
kuo sėkmingiausias, gi atsilan
kiusieji bus pilnai patenkinti.-

Tikietus galima gauti pas 
Pirmyn choro ir orkestro na
rius, Naujienose ir į>as p.p. Ste
ponavičius. —X.

Velykų dienoje biis gražus 
lietuvių dainų ir muzikos radio 
programas iš stoties WCFL nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų duoda
mas Jos. F. Budriko krautuvės, 
8417 S. Halsted St.

Programe dalyvauja ponia 
Oželis ,Stasys Rimkus ir kiti, 
šį sykį bus ypatingai gražus jų 
duetai, d Budriko štabo choras 
sugiedos “Links&ą 1 Dieną 
Apturėjom” ir t. t.—K. K.

Prašome paramos
Nedėlioj, kovo 27, pirmą va

landą dienos bus duodami pie
tus lietuviams bedarbiams tau
tiškos parapijos svetainėj, prie 
35 St. ir Union avė. Norintieji 
dalyvauti meldžiami susirinkti 
laiku., ' ■

Prie to, prašome geraširdžių 
žmonių, kad malonėtų aukauti 
šiam parengimui, nes fonde vos 
keli doleriai tėra. Aukas ga
lima palikti Naujienose arba 
pas kun. S. Linkų, 3509 South 
Union Avė.' į į)' ? ,į

Pietums Rengti, Komitetas.
. * •. ------ n*—'—r-, .j f f, ■

North Side

nesj. Sekretorius išsiuntinės 
visiems nariams pakvietimus. '

Kiekvieno nario yra’ pareiga 
ateiti j susirinkimą ir balsuoti, 
nes išrinkimas į pildomą Tary
bą tinkamų žmonių, padarys 
daug gero musų organizacijai.

Musų kuopa turi virš šimto 
geram stovyj narių. Tikimasi, 
kad visi nariai susirinks balan
džio 5 d. į Association House, 
2150 W. North avė.

Reikia pastebėti, kad musų 
kuopoj tvarka ^rą gera: valdy
ba savo pareigas pildo gerai ir 
sąžiningai; Na'rių tarpe nėra 
vaidų, nors kaį Jęųrių politinės 
nuomonės ir skiriasi, bet jie 
yra pakankamai- tolerantingi, 
tai ir susirinkimai esti tvar
kingi. t t

Finansiniai kuopa kol kas 
laikosi gerai,—^deficito nėra.

Kuopa šią žiemą jokio paren
gimo neturėjo. Vyriausiai dėl 
to, kad laikai yra prasti ir nė
ra prasmės ką nors rengti, nes 
kuopos iždas gali nukentėti. 
Praeitą žiemą kuopa surengė 
du vakarėlius ir pelno kuopai 
nemažai liko. Bet dėl pasise
kimo tų parengimų reikia duo
ti kreditą' rengimo komisijai, 
kuri dėjo visas pastangas, kad 
kuopai nereikėtų pakelti nuosto
lius.

Beje, šiame kuopos susirinki
me teks išrinkti ir delegatus į 
Seimą. Bet, tai pačios kuoįSBs 
reikalas,—susirinkimas nutars: 
rinkti •a'r palikti iki gegužės 
mėn. susirinkimui?'

čia bus neprošalį pastebėti, 
kad Pildomos Tarybos balsavi
muose, sulig SLĄ. patvarkymu, 
gali dalyvauti tik pilnai užsimo
kėję savo mėn.juokies nariai.

Narys.

Cicero
Buvusių Bijūnėlio choro narių 

dėmesiui

Patarnavimas šer 
menyse

I •'» * i. /JJ • ■ ' '

gi pastarasis serga, Ketvirtas 
kalbėtojas buvo republikonų 
kandidatas asesoriaus 
Ant. Vandley.

Be to, l;iike prakalbų 
Mastauskas, na, žinoma, 
no balsuoti

Penktadienis, kovo 25, 1932

vietai

adv 
ragi- 

už republikonus 
paskiau jau kalbėjo visų žino
mas spykeris Mr. Sheiner. Ji 
sai gali duoti vėjo kam tik, už

mokratams. Prašyta dar kalbė
ti kun. Vaičunas, bet jis atsi
sakė. Pagalios kalbėjo A. C. 
Ralph, kandidatas kolektoriaus 
vietai, ir Langer, kandidatas 
superviserio ofisui.

Dar buvo keletas kalbėtojų, 
bet dūliai stokos laiko susirin
kimas tapo uždarytas. Kitas 
mitingas bus laikomas Liuosy- 
būs svetainėj. Sis mitingas bu
vo. republikonų..

Korespondentas.

Garfield Park

parengta, nč prakalbų, no prej 
lekcijų, nei svarbesnio parengi
mo, panašaus į koncertą. Ot, 
taip sau rengta sucigelčs ir va
karuškos.

Ateities klausimas ne tik ei
liniams nariams, bet gal būt 
nė pačiai valdybai nerupi. Svar
biausia kniubo darbuotė pasku
tiniuoju laiku buvo gaudyti na-

Pramonės krizis (depresija) 
pas mus'ne taip jaučiamas, kaip 
kitur. Didžiumoj čia apsigyve
nę lietuviai džianitoriai, kiti 
net gan pasiturinčiai gyvena. 
Bet algos nukapotos ir aimana
vimų netrūksta,

Daugelis savininkų apie na
mus triusiasi, reiškia, patys 
džianitoriauja, kad kaip nors 
galus su galais suvesti.

Darbuote visuomeniniame gy
venime lietuvių tarpe, čia ap
gailėtina. Teisybe, organizaci
jos darbe pas mus pirmą vietą 
užima L. V. ir M. 'Pašalpos 
Kliubas. Buvo sutverta ir Slisi- 
vienijimo Amerikoje kuopa 
(numerio nežinau), bet ji nuė
jo su bolševikais.

L. V, ir M. Pašalpos Kliubas 
yra viena skaitlingiausių na
riais ir bagočiausių turtu šioj 
apielinkej lietuvių draugijų. Ji 
betgi nieko neveikia, apart sa
višalpos. Parengimai tušti, be 
jokių programų.

Apie trejus metus nebuvo

višalpos įstaigos

musų organizacija 
vietas, mums pa) 
leidus jų.

Negramotnas

Tuomet ne-' 
, kas užims 

os tvarkymo 
pavargus ar a>

Advokatas.

PRANEŠIMAI
rius, nežiūrint į tai, kad kai 
kurie jau j tautiškas ar kazi- 
mierines kapines žiuri. Prie 
jaunuomenės prieiti ne nemė
ginama.

Tuo tarpu net pats iždinin
kas galėtų, pavyzdį Yodydamas 
kitiems, prirašyti apie ketu- 
rius jaunuolius tinkamiausius 
kliubui narius.

žinoma, yra ir kredito užsi
tarnaujančių kliubiečių, kaip 
Jnnilionis, Manikai ir kai kurie

savo 
prie

kiti. Jie pirmieji atvedė 
jaunuolius-es ir prirašė 
musų neskaitlingo būrio.

Na, daleiskime, kad ir kiti 
gerbiami kliubo nariai paimtų 
nurodytą aukščiau pavyzdj ir 
prirašytų savo jaunuolius prie 
vieninteles šioje apielinkeje sa-

Lietuvių Tautiškos iv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioj, kovo 27 dieną Velykų 
ryte, pamaldos įvyks 6 vai. ryte. Kas 
norės galės atlikti išpažintį, dėl jaunų 
bus klausoma iš spaviednyčios, o dėl su
augusių bus vieša ilpažintis. Aš, Juo
zas Nekrošis. sveikinu visus parapijonus 
su šv, Velykoms ir linkiu daug links
mybės. Širdingai kviečiu visus tautie
čius atsilankyti Velykų ryte į šv. Kry
žiaus bažnyčią ant pamaldų, Šv. Kry
žiaus bažnyčia randasi ant Auburn Avė. 
ir -3 1 PI. Kviečia Klebonas ir Komitetas.

Kun. M. X. Mockus radys naujus 
gražius paveikslus ir aiškins jų turinį, 
paveikslai spalvuoti ir kitokį, surinkti 
iš svarbių atsitikimų sviete. Caro Un- 
terofkieras pasakys ką jis matė ir gir
dėjo caro dvare. J“ 
paklausyti. [
Auditorijoj, žemutinėj svet., subatoj. ko
vo 26 d., 7:30 vai. vakare- 
visus atsilankyti

Bus ko pamatyti ir 
Įvyks Bridgeporte, Lietuvių

Kviečia 
Komitetas.

Velykų Papuošimas
CHICAGOS KVIETKININKAI GELB

STI PADARYTI LINKSMIAS 
VELYKAS

Chicagos kvietkininkai, nariai Allted 
Florists Assn., pasiūlo skintas ir vozo- 
nuose gėles už taip žemas kainas, kokių 
nebuvo jau per daugelį metų. Kaipo 
paakstinimą jie sutaiso gražiausius bu
kietus už tiktai. $1.50.

<■ Nėra abejonės, kad gėlės ir visokie pa
puošimai iš gėlių pagelbės padaryti Ve
lykas tikrai smagiomis ir linksmomis 
šventėmis. Dabgelis žmonių noriai teiks 
gėles Velykų dovanoms ir sveikinimams.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

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

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

DABAR RODOMA^>VIGITBA8 PROGRAMAS

1 vmeDiRirvi 
įdomi ptMAka apie mDžiniAka penkių 

metų pienų
“KILLINn TO 

L1VE”
Sovietų drama 1S 
kovos ka-

Art & Cnlture In 
V8H8R. 

Kaukazo muzika. Uk- 
rainų ohoraii, Lenin
grado baletas. Dirbtu-

ralijoj vfa Orkestrą

PUNCH & JUDY
VAN BVREN PRIE MIC1H0AN

11 vai. ryto iki vhtnrnakHo, 35c iki 1 v. d.

CLASSIFIED AOS
.....................    ■■■■!■■■■ IĮ I .......... . ...... .

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AUTOMOBILIŲ MEKANIKĖS, lie- 
tttvys. nori taisyti automobilius jūsų na
muose, pigiai. 4357 So. Washtenaw 
Tel. Lafayette 1329. ■ *

Senas Petras sugau
tas meluojant

Senas Petras nuolat parašo 
apie mus, bimbinius. Ypač gi 
jis mėgia nurodyti, kad musų 
narsieji vadai — Andriulis, A- 
bekas ir kiti — visuomet laiko
si paskutinėse eilėse, kai ku
riama yra kokia /evoliucija. 
Arba dar aršiau: jis įtaria, kad 
musų vadų visai nematyti, kai 
<tik revoliucija ketina rimtesnį 
pobūdį įgyti.

Bet štai jis pats aprašė revo
liuciją, kurią mes kūrėme Mel
dažio svetainėje kovo 22 d. Jei 
revoliucija nesusikure, tai dėl 
to kaltas buvo drėgnas, oras. 
Vienok Senas Petras aiškiai, 
kaip ant delno, pasakė, kad pa
čiame revoliucijojs sukury da
lyvavęs visas “Vilnies” štabas.

To ne gana. Senas Petras 
kalbamoj korespondencijoj pa
sakoja, kad Meldažis jau buvo 
atsivaręs Andriulį net iki sve
tainės durų. Andriuliui, reiškia,

Neseniai pasitaikė man būti 
šeimenyse vieno draugo-pažjs- 
tamo . Taip man tos Šermenys 
pasirodė įspūdingos ,kad nega
liu jų užmiršti, ir todėl , noriu 
apie jas papasakoti.

Buvau girdėjęs apie graborių 
Eudeikį, bet jo asmeniškai, ne
turėdamas jokio reikalo, netu
rėjau progos nė susitikti.

šj betgi kartą teko matyti 
kaip tas graborius prižiūri lai
dotuves.

Privežė daug gražių papar
čių, apstatė juos aplink grabą, 
sustatė žvakes, atnešė kėdžių, 
kad butų parankiau žmonėms 
atėjus atsisveikinti paskutinį 
kartą su savo buvusiu draugu. 
Du vyrai dirbo sušilę ruošdami 
kambarį.

Mus paprašė valandėlei išeiti. 
Mes išėjome, kad nekliudyti 
darbui. Kai sugrįžome, tai
bepažinome kambario. Jisai at 
rodė lyg artisto sukurtas 
vėikslas.

Ir kaip Ėudeikiai moka mir
ties paliestą šeimyną suraminti. 
Taip simpatiškai jie elgiasi ir 
kalbasi su visais. Taip švel
niai, tokia užuojauta, kad no
voms ar nenoroms turi jų klau 
syti, nutilti ir nusiraminti.

Neteko man važiuoti į laido
tuves, bet girdėjau iš giminių, 
jogei viskas buvo laidotuvių ap
eigose taip gerai sutvarkyta, 
kad geriau ir gražiau, sakytu
mei, negali nė būti.

Tad, gerbiamieji, turite vieno 
asmens padėka, jogei yra mu-

šiuo noriu pranešti visiems 
buvusiems , “Bijūnėlio” choro 
nariams, kad šeštadienį, kovo 
(Mareli) 26, Almira Simons 
svetainėje, t1640 No. Hancock 
St., įvyks repeticijos koncertui 
ir vaidinimui, kuris atsibus ba
landžio 17 d.

Bijūnėlis, kaip praeity, taip 
ir dabar, suteiks Chicagos pub
likai nepaprastai daug malonu
mo, nes šiame parengime da
lyvaus ne tik dabartinis Bijū
nėlio choras, bet ir visi buvu
sieji jo nariai, kurių tarpe ran
dasi pusėtinai daug gabių artis
tų ir muzikantų.

Nepamirškite atsilankyti j 
šią repeticiją, kovo (Ma'rch) 26 
d. trečią valandą po pietų, Al
mira Simons svetainėje, 1460 
N. Hancock St. /

M. šliauteiytė.

Masinis politikierių susirin
kimas atsibuvo antradienio var 
karą šv. Antano parapijos sve
tainėje, SusirinMmui pirminin
kavo C. Genis? (• 7

Pirmsis kalbėti buvo prista
tytas J. Z. Klenha, kandidatas 
j miestelio prezidentus. Jisai 
kalbėjo apie taksas, kaip jos 
yra suvartojamos ir koki esan
ti thiestelio valdymo tvarka. 
Tarp kitko jis prisimint Mil- 
waukee ir pareiškė, kad tai pa
vyzdingiausias šaly mieštas. 
Well, well—- ar ne įdomu, kad 
repųblikonai priversti yra mo
kytis iš Milwaukees socialistų, 
kąip miestų 7 reikalus reikia 
tvarkyti?

Antras kalbėtojas buvo lie
tuvis, p. Strielčiunas. Jisai irgi 
agitavo už republikonus. Tre
čias buvo Loida, ir jam teko 
užimti p. Pelikano vietą, kadan-

ne-

pa-

Marųuctte Park
■*' '' ■ . ' ■

Beieškodamas biznio užsukau 
pas p. Jos. Jurgaitį, 6551 So. 
Washtenąw avenue. Pakalbinau 
užsirašyti Naujienas. Jisai mie
lu noru sutiko. Ačiū . jam..

Turiu pasakyti, kad p. Jur
gaitis yra geras dekoruotdjas, 
tad ir darbo turi. Ir šiuo laiku 
yra paėmęs keletą didelių 
mų valyti.

Jau rengiaus ‘apleisti jo 
mus, bet ji^ai sulaikė mane, 
ko, einame į virtuvę.

Nuėjome. O ji pilna svečių. 
Ir aš pasidariau svečias. Kiek 
pabuvęs patyriau kodėl svečiai 
susirinkę. Mat, kovo 19 buvo 
Juozapo diena, o p; Jurgaitis 
kaip \tik ir yra Juozapas. Sek-? 
madienį dar Juozapas buvo “pa
kartotas’’.

Esu dėkingas Jos. Jurgaičiui 
ir p-niai Jurgaitienei už užuo
jautą ir skanius grybus. -

—K. G. U.

Velykinis išpardavi 
mas

na-

na-
Sa-

buvo gera’ proga ir visai už du-Įsų tarpų,pp. Ėudeikiai. Ir čia 
įnoriu pasakyti tikrą ačiū ir payų pasišalinti. Bet ką muši) va-

. i ....
Tūkstančiai šeimininkių dabar rengia

si prie pirkinio groserių ir kitų vąlgįų 
Velykų šventėmš. Jbms tad bus nau 
dinga paieškoti šiame dienraštyje “Mid- 
west Stores” apgarsinimo. : i

Čia jos ras kokybes prekes už labai 
žemas kainas, šių sankrovų savininkai 
yra prisirengę prie šyenčių ir > dabar iš 
parduodamo;; prekės 'yra pasėka rūpes
tingo.' pirkimo.. Tik goriausi produktai

• v • »v et • W e

šiam išpardavimui.

Vaisiai
r ' . .

krovose galima gąuti pilną pasirinkimą
-i-S- — •—■■ >

Yra gerai žinomas faktas, kad su
taupo; jmt maisto pirkinių visuomet yra 
didžiausios Midvvest sankrovose. O tai 
todėl, kad šių sankrovų savininkai Ope
ruoja nuosavų sandelį, per kurį visos 
prekės yra perkamos. Bendra šių san
krovų pirkimo jėga yra tokia didelė, kd 
visos prekes yra perkamos vagonais ir 
tiesiai iš išdirbėjų ir augintojų.

Kadangi M;d>vest sankrovų savininkai 
gali pigiau pirkti, rodei ir kostumeriai 
irgi pigiau čia perka, nes šių groserninkų 
nusistatymas yra gaunamą iš didelio pir
kimo naudą perleisti kostumeriaihs. Be 
to visos prękes yra giežios.

! Svarbu atsiminti, kad visos prekės 
pardavinėjamos Mid^est sankrovose turi 

išdirbėjo, ir

iŠ gerai žinomų išdirbėjų tapo parinkti 
šiam išpardavimui.

Pasirinkimas yra nepaprastai didelis. 
Vaisiai, daržovė;, taipgi Anuotos pre
kės. Be to visose Midwęst Stbrts san
krovose galima gauti pilną pąslrinkįmą 
geriausių rūkytų mėsų. •

dvigubą garanci:<’ •— ir 
“Midvvcct” organizacijos.

z, 
į.f j V

y-. ?

MADOS MADOS MADOS
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2551 — Viena iš mapdniausių pavasarini^ suknelių, 
spalvos materijos/ Sukirptos mieros 16, I“ 
krutinę. , '

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
•rašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15. centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
s>u. "aistud Su, Chicago, III.

Tinka tik
18, taipgi 36, 38, 40 ir 42

iš vienes 
colių per

NAUJIENOS Pattrtn Depe.
1739 S. Halited St.» Chicago, 

čia įdedu 15 centų ir praian

siųsti man pavyzdi No

Mfieros ----------- .............. per kratine

(Vardai ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestai ir vata.)

M«Maa

Automobiles
CHEVROLET •Coupe taip kaip nau

jas. išvažiuotas 18000 mylių. $225.00, 
reikia pinigų. 2639 Jackson Blvd., 
Ist flat.

Help Wanted—-Femaie
REIKALINGA apisenė moteris prie 

namų darbo ir prižiūrėjimo 2 ir 12 
metų vaikų. S. Meškauskas. 4611 
Archer Avė.

REIKALINGA patyrusi mergina prie 
namų darbo. M. L. Varetsky, 4845 N. 
Harding Avė., 1 apt. *

REIKALINGA patyrusių keislngų 
siuvfjų. Berth Levi B Co. 3944 So. 
Hamilton Avė.

Furnished Rooms
RENDON fornišiuoti kambariai su at 

be valgio. Valgis sąvaiten $8.00. 
3218 W. 38 St.

For Rent
PASTEB6TINA PROGA

3750. South Kedzie Avė. Storas su 
modeminiu 4 Ipmbarių flatu ir maudy
ne užpakalyje. Gera biznio vieta. 25 
pėdos nuo kampo. Koncesija iki gegu
žės mėn. Renda $48 į mėnesį. Agentas

J.' KATZOF.
. 3418 Douglas Blvd., 

tel. Rockvell 3389

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GERAS biznis pardavimai, ar mai
nui, priimsiu, namą, lotą ar gerą auto
mobilių, 750 W. 69tb St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU farmą, 40 skėrių, gera 
žemė ir geri budinkai. Micbigano val
stijoj. K. Mackus, 2049 Pierce Avė., 
Tel. Humboldt 4471, Chicago, III.
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Real Estete For Sale 
Namai-Žem8 Pardavimui

MES PARDUODAME, ir mainom na
mui, lotus, farmas ir visokius biznius 
visut,

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

Josepb Yushkewiiz,
3647 Archer Avė. Cbkago, III.

PAAUKOSIU GREITAM PAR- 
DAVIMUII

7155 South Rockwell St. Naujas gra
bus namas, 2 keturių kambarių flatai it 
maudynes^ ir 1 basemento flatas.

Kreipkitės
J. KATZOF, 

3418 Douglas Blvd 
tel. RockweU 3389
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